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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. uważa za sprawę podstawową uznanie ważnej roli, jaką kobiety odgrywają w rolnictwie 
w różnych państwach członkowskich UE, zarówno w produkcji podstawowej, jak i w 
dywersyfikacji działalności gospodarczej w gospodarstwach rolnych i na wsi; przestrzega 
przed ubóstwem i odizolowaniem kobiet na niektórych obszarach wiejskich, nalegając na 
konieczność podjęcia skutecznych kroków, które gwarantowałyby równe szanse dla 
kobiet, co powinno stać się głównym celem wszystkich instrumentów Wspólnej Polityki 
Rolnej i innych łączących się z nią polityk wspólnotowych;

2. uważa, że należy w pełni wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie daje polityka na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich i polityka spójności, aby promować równość kobiet i 
mężczyzn, w tym programy współfinansowane z funduszy strukturalnych, gwarantując, 
że kobiety z obszarów wiejskich będą miały równy udział w przyznawanych środkach;

3. podkreśla, że kobiety, jako pomagające członkinie rodziny, często wykonują w rolnictwie 
znaczną część pracy; praca ta mogłaby zostać odpowiednio ujęta również w statystykach 
zatrudnienia na obszarach wiejskich oraz uwzględniona w polityce rozwoju obszarów 
wiejskich; państwa członkowskie powinny dążyć do umożliwienia tym kobietom dostępu 
do systemów ubezpieczeń emerytalnych;

4. podkreśla, że, chociaż eliminowanie nierówności i promocja równouprawnienia uważane 
są za podstawowe cele przepisów dotyczących działania funduszy strukturalnych i 
programów związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w praktyce uczestnictwo 
kobiet-rolników w określaniu i nadawaniu wartości możliwościom, jakie są im 
oferowane, jest nieznaczne; w związku z tym zwraca się do Komisji o zagwarantowanie, 
że należyta uwaga zwrócona zostanie na wzmocnienie roli kobiet-rolników w 
procedurach związanych z zatwierdzaniem odpowiednich projektów oraz o umożliwienie 
aktywnego udziału stowarzyszeń i związków kobiet-rolników, a także innych organizacji, 
do których należą kobiety z obszarów wiejskich, w określaniu tychże programów oraz 
kryteriów oceny stosowanych przy poszczególnych przetargach;

5. przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Komisji zmierzającą do włączenia do 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich specjalnego artykułu dotyczącego równości kobiet i mężczyzn oraz 
zapobiegania dyskryminacji; uważa jednak, że należy zapewnić włączenie polityki 
równości i monitorowanie jej wyników do całego ustawodawstwa mającego znaczenie 
dla gospodarki rolnej; przypomina, że Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 3 
lipca 2003 r. w sprawie kobiet na obszarach wiejskich UE w świetle śródokresowej oceny 
Wspólnej Polityki Rolnej1 wezwał Komisję do ustanowienia w ramach DG ds. Rolnictwa 
działu odpowiedzialnego za włączenie problematyki płci do wszystkich odnośnych 

  
1 Dz.U. 74 E z 24.3.2004, str. 882.
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przepisów prawnych i działań;

6. nalega na konieczność poprawy statusu prawnego kobiet pracujących w rolnictwie, 
zarówno w odniesieniu do ubezpieczenia społecznego, zapewniając wszystkim kobietom 
bezpośredni do niego dostęp, jak i w kontekście roli kobiet w gospodarstwach rolnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem współwłasności gospodarstw rodzinnych, dostępności 
kredytów i praw w zakresie przepisów prawa spadkowego;

7. w związku z tym zwraca uwagę na rezolucję z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie sytuacji 
pracujących współmałżonków osób samozatrudniających się (A4-0005/97), w której 
wezwał do poprawy sytuacji pracujących w rolnictwie współmałżonków poprzez 
zaostrzenie dyrektywy Rady 86/613/EWG z 11 grudnia 1986 r. w sprawie stosowania 
zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących zawodowo, w tym w 
rolnictwie, jako osoby samozatrudniające się oraz w sprawie ochrony 
samozatrudniających się kobiet w okresie ciąży i macierzyństwa, co zapewnić ma 
utworzenie statusu prawnego dla pracujących współmałżonków, który przewiduje m.in. 
obowiązek zarejestrowania się przez pracujących współmałżonków, tak by nie 
wykonywali oni „niewidzialnej” pracy, lecz stali się członkami systemu zabezpieczenia 
społecznego i mogli korzystać ze świadczeń w przypadku choroby, inwalidztwa lub 
wypadków oraz na starość;

8. zwraca uwagę, że kobiety często pracują w gospodarstwie rolnym jako „pracujące 
partnerki”, co może wiązać się ze specyficznymi problemami finansowymi i prawnymi w 
przypadku rozwodu, dostępu do zabezpieczenia społecznego, urlopu chorobowego lub 
macierzyńskiego i nabycia uprawnień emerytalnych;

9. uważa za kluczową poprawę jakości życia kobiet żyjących na obszarach wiejskich, 
gwarantując im łatwiejszy dostęp do edukacji i szkoleń zawodowych, do kształcenia 
przez całe życie, do nowej infrastruktury medialnej, do skutecznej, odpowiedniej i 
lokalnie dostępnej publicznej służby zdrowia, do infrastruktury i placówek pomocy 
dzieciom i rodzinie, a w szczególności do żłobków, przedszkoli, szkół, centrów kultury i 
rynków lokalnych;

10. podkreśla znaczenie uczestnictwa kobiet w organizacjach reprezentujących interesy 
rolników oraz wagę rozwoju sieci organizacji kobiecych i wzmacniania działań kobiet w 
lokalnych grupach zaangażowanych w realizację programów rolniczych i w różnorodne 
działania związane z rozwojem obszarów wiejskich;

11. podkreśla, że poprawa równości szans dla kobiet w obszarach wiejskich wymaga 
większego wsparcia ich roli zarówno w ramach działalności rolnej, jak i w innych 
obszarach działalności gospodarczej, przy czym należy zachować wielofunkcyjny 
charakter rolnictwa;

12. uważa, że konieczne jest zwiększenie zakresu informacji na temat kobiet z obszarów 
wiejskich poprzez wspieranie badań na temat sytuacji tychże kobiet i skutków polityki 
równości szans w rozwoju obszarów wiejskich, a także poprzez wspieranie 
organizowania posiedzeń i kongresów na płaszczyźnie europejskiej w celu kształcenia i 
informowania kobiet z tych obszarów, przy czym inicjatywy te ukierunkowane są przede 
wszystkim na wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia, a ponadto umożliwiają 
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wymianę kryteriów w odniesieniu do posiedzeń w międzynarodowych organizacjach 
zajmujących się sprawami kobiet na wsi;

13. uważa, że konieczne jest, by kobiety były reprezentowane w spółdzielniach wiejskich 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i wspólnotowym oraz aby statuty tych spółdzielni 
zostały odpowiednio dostosowane; ponadto wyraża przekonanie, że w ten sposób udzieli 
się wsparcia dla uwzględnienia aspektu równouprawnienia przy rozdziale stanowisk i 
planowania polityk;

14. w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem projekty ESF/EQUAL, które obecnie 
realizuje się w niektórych państwach członkowskich i które starają się uwzględnić 
problemy „pracujących partnerek” oraz oczekuje przedstawienia wyników tych 
projektów;

15. przyjmuje do wiadomości istnienie dużych luk w statystykach o rolnictwie w odniesieniu 
do zróżnicowania pomiędzy mężczyznami i kobietami oraz wzywa Komisję do 
wypełnienia tychże luk i zapewnienia, że usunięte zostaną dyskryminujące wypaczenia 
przy gromadzeniu danych poprzez zaprzestanie zwyczaju umieszczania pracujących w 
rolnictwie kobiet w rubryce „gospodynie domowe”;

16. podkreśla, że należy w większym stopniu docenić pracę wykonywaną na polach przez 
kobiety nie będące członkiniami rodziny, a w szczególności przez imigrantki, ponieważ 
borykają się one w największym stopniu z trudnościami, na jakie narażone są kobiety w 
rolnictwie;

17. ponadto wyraża ubolewanie, że praca „pracujących partnerek” często nie znajduje 
odzwierciedlenia w oficjalnych statystykach i wzywa Komisję oraz EUROSTAT do 
uwzględnienia w swych analizach tej istotnej grupy;
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