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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. acht het van cruciaal belang dat de belangrijke rol die vrouwen in de verschillende 
lidstaten van de EU in de landbouw spelen, zowel in de primaire productie als bij de 
diversificatie van economische activiteiten op het bedrijf en het platteland, wordt erkend; 
vestigt de aandacht op de armoede en het isolement waarmee vrouwen in sommige 
landelijke gebieden worden geconfronteerd, en wijst op de noodzaak van doeltreffende 
maatregelen om gelijke kansen voor vrouwen te waarborgen; meent dat dit een centrale 
doelstelling moet zijn van alle instrumenten van het gemeenschappelijke landbouwbeleid 
(GLB) en van andere relevante communautaire beleidsmaatregelen;

2. meent dat alle instrumenten van het beleid voor plattelandsontwikkeling en het 
cohesiebeleid moeten worden aangewend om de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen, met inbegrip van de programma's die gecofinancierd worden door de 
structuurfondsen, waarbij moet worden gewaarborgd dat vrouwen in landelijke gebieden 
bij de toekenning van de steun in gelijke mate profiteren;

3. benadrukt dat vrouwen in de landbouw als meehelpende gezinsleden vaak een wezenlijk 
deel van de arbeid verrichten; deze arbeid kan ook in de statistieken over de 
werkgelegenheid op het platteland worden verwerkt en zijn weerslag vinden in het beleid 
inzake plattelandsontwikkeling; de lidstaten moeten ernaar streven deze vrouwen toegang 
te verlenen tot hun stelsels van oudedagsvoorzieningen;

4. wijst erop dat, hoewel het wegwerken van ongelijkheden en de bevordering van gelijke 
kansen als basisdoelstellingen van de uitvoeringsverordeningen van de structuurfondsen 
en de plattelandsontwikkelingsprogramma's worden beschouwd, de participatie van 
vrouwelijke landbouwers in het opzetten en benutten van de mogelijkheden die hun 
worden geboden miniem is; verzoekt de Commissie derhalve erop toe te zien dat 
voldoende aandacht wordt gegeven aan de versterking van de rol van vrouwelijke 
landbouwers in de procedures voor de goedkeuring van de desbetreffende projecten, en 
aan de actieve participatie van verenigingen en federaties van plattelandsvrouwen, 
alsmede overige lichamen waarin zij zich hebben verenigd, bij de opstelling van deze 
programma's en de beoordelingscriteria die worden gehanteerd in de verschillende 
oproepen;

5. is verheugd over het initiatief van de Commissie om in verordening (EG) nr. 1698/2005 
van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) een speciaal artikel 
inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen en non-discriminatie op te nemen (artikel 8); 
is van mening dat de integratie van het gelijkheidsbeleid en het toezicht op de resultaten 
ervan in alle  voor de landbouw relevante wetgeving moet worden gewaarborgd; herinnert 
eraan dat het Europees Parlement de Commissie in zijn resolutie van 3 juli 2003 over de 
situatie van vrouwen in plattelandsgebieden van de Unie in het licht van de tussentijdse 
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herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid1 verzocht heeft om binnen haar 
directoraat-generaal voor landbouw een eenheid op te richten die voor gender- en 
landbouwbeleid verantwoordelijk is en die tot taak heeft te zorgen voor gender 
mainstreaming in alle relevante wetgeving en beleidsmaatregelen;

6. onderstreept de noodzaak om de rechtspositie van vrouwen die werkzaam zijn in de 
landbouw te verbeteren, zowel wat de sociale zekerheid betreft, door hun rechtstreekse 
toegang tot het socialezekerheidsstelsel te waarborgen, als wat hun rol op de 
landbouwbedrijven zelf, de toegang tot leningen en hun rechten in de context van het 
erfenisrecht aangaat, waarbij speciale nadruk wordt gelegd op het medehouderschap van 
familiebedrijven;

7. herinnert in dit verband aan zijn resolutie van 8 januari 1997 over de situatie van 
meewerkende partners van zelfstandigen (A4-0005/97), waarin werd aangedrongen op 
verbetering van de situatie van meewerkende partners in de landbouw door aanscherping 
van richtlijn 86/613/EEG van de Raad van 11 december 1986 betreffende de toepassing 
van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen, 
de landbouwsector daarbij inbegrepen, en tot bescherming van zelfstandig werkzame 
vrouwen tijdens zwangerschap en moederschap, en wel door meewerkende partners een 
rechtspositie te geven die o.a. de verplichte registratie van meewerkende partners inhoudt 
zodat zij niet langer onzichtbare werknemers zijn, maar recht hebben op sociale zekerheid 
en verzekerd zijn tegen ziekte, invaliditeit, ongevallen en recht hebben op 
ouderdomsvoorzieningen;

8. wijst erop dat vrouwen veelal als meewerkende partner actief zijn op een landbouwbedrijf, 
hetgeen specifieke financiële en juridische problemen met zich mee kan brengen in het 
geval van echtscheiding, toegang tot sociale zekerheid, ziekte- en zwangerschapsverlof en 
de opbouw van pensioenrechten;

9. acht het van essentieel belang de levenskwaliteit van vrouwen die in landelijke gebieden 
leven te verbeteren, door hun gemakkelijker toegang te verzekeren tot onderwijs en 
beroepsopleiding, levenslang leren, nieuwe media-infrastructuren, doeltreffende en 
passende plaatselijke openbare gezondheidsdiensten, alsmede infrastructuurvoorzieningen 
en faciliteiten voor kind en gezin, zoals plaatselijke crèches, kleuterscholen, scholen, 
culturele centra en markten;

10. wijst op het belang van participatie van vrouwen in boerenbelangenorganisaties en het 
belang om de ontwikkeling van netwerken van vrouwenorganisaties te bevorderen en 
de zichtbaarheid van vrouwen in plaatselijke organisaties die betrokken zijn bij de 
tenuitvoerlegging van landbouwprogramma's en de verschillende activiteiten in verband 
met plattelandsontwikkeling te verbeteren;

11. benadrukt dat de verbetering van de gelijke kansen van mannen en vrouwen in landelijke 
gebieden impliceert dat hun rol in sterkere mate wordt bevorderd, zowel in het kader van 
landbouwactiviteit als op andere terreinen van de economische activiteit, met 
inachtneming van het multifunctionele karakter van de landbouw;

  
1 PB C 74 E van 24.3.2004, blz. 882.
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12. is van mening dat er meer informatie moet worden verzameld over vrouwen in landelijke 
gebieden door te stimuleren dat er onderzoek wordt verricht naar de situatie van deze 
vrouwen en naar het effect van genderbeleid op de ontwikkeling van het platteland en 
door op Europees niveau studiedagen en congressen te organiseren om deze vrouwen voor 
te lichten en te scholen, die vooral gericht moeten zijn op het stimuleren van de 
werkgelegenheid en het zelfstandig ondernemerschap en waarop criteria kunnen worden 
uitgewisseld met betrekking tot de vergaderingen die in internationaal verband worden 
gehouden en waarop de kwestie van vrouwen in landelijke gebieden wordt besproken;

13. acht het noodzakelijk dat vrouwen, zowel op nationaal als op communautair niveau, in 
landbouwcoöperaties vertegenwoordigd zijn en dat hun statuten dienovereenkomstig 
worden aangepast; is er verder van overtuigd dat op deze manier bij de verdeling van 
posten en bij de opstelling van beleid meer rekening zal worden gehouden met het 
gelijkheidsaspect;

14. verwelkomt in dit kader de ESF/EQUAL-projecten die op het ogenblik lopen in een aantal 
lidstaten en die beogen de problemen van meewerkende partners in kaart te brengen en 
kijkt uit naar de presentatie van de resultaten van deze projecten;

15. constateert grote lacunes in de landbouwstatistieken met betrekking tot de differentiatie 
tussen mannen en vrouwen en dringt er bij de Commissie op aan deze lacunes te vullen en 
te garanderen dat bij de verzameling van de gegevens het beeld niet langer op 
discriminatoire manier wordt vertekend, met name door vrouwen onder te brengen in de 
rubriek "huisvrouwen", terwijl ze in werkelijkheid op het landbouwbedrijf werkzaam zijn;

16. benadrukt dat er meer waarde gehecht moet worden aan arbeid die op het land verricht 
wordt door vrouwelijke arbeidskrachten die geen deel uitmaken van het gezin en dan met 
name vrouwelijke migranten, omdat zij de meeste last hebben van de moeilijke 
omstandigheden waaronder vrouwen in de landbouw werkzaam zijn;

17. betreurt bovendien dat de werkzaamheden van de meewerkende partner vaak niet worden 
gereflecteerd in officiële statistieken en roept de Commissie en EUROSTAT op ook deze 
aanzienlijke groep bij haar analyses te betrekken.
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