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SUGESTII

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru drepturile femeii şi 
egalitatea între sexe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. consideră vitală recunoaşterea rolului semnificativ al femeilor în agricultură în diferitele 
ţări ale UE, atât în producţia primară, cât şi la diversificarea activităţilor economice în 
ferme şi în zonele rurale; atrage atenţia asupra nivelului înalt de sărăcie şi izolare care 
afectează femeile din unele zone rurale, accentuând nevoia de măsuri eficiente pentru a 
garanta şansele egale pentru femei, care trebuie să reprezinte un obiectiv central în toate 
instrumentele politicii agricole comune (PAC) şi în alte politici comunitare relevante;

2. consideră că ar trebui utilizate pe deplin toate posibilităţile oferite de politica de 
dezvoltare rurală şi de politica de coeziune în vederea promovării egalităţii între bărbaţi şi 
femei, inclusiv programele cofinanţate prin fondurile structurale, garantându-se faptul că 
femeile din zonele rurale sunt în egală măsură luate în considerare la acordarea sprijinului;

3. subliniază că, în agricultură, femeile realizează deseori o parte esenţială a activităţii în 
calitate de membri lucrători ai familiei; consideră că şi această activitate ar putea fi inclusă
corespunzător în statisticile referitoare la ocuparea forţei de muncă în zonele rurale şi 
avută în vedere în politica de dezvoltare rurală; consideră că statele membre ar trebui să 
urmărească să acorde acestor femei accesul la sistemele de pensii pentru limită de vârstă;

4. subliniază că, chiar dacă eliminarea inegalităţilor şi promovarea egalităţii de şanse sunt 
considerate obiective de bază ale regulamentelor de punere în aplicare a fondurilor
structurale şi a programelor de dezvoltare rurală, în practică, participarea femeilor 
agricultor la formarea şi utilizarea posibilităţilor oferite lor este minimă; în consecinţă, 
solicită Comisiei să se asigure că se acordă atenţia cuvenită consolidării rolului femeilor 
agricultor în procedurile pentru aprobarea proiectelor relevante şi înlesnirii participării 
active a asociaţiilor şi grupurilor de femei din zonele rurale, precum şi a altor organisme 
care reunesc femei din mediul rural, la elaborarea acestor programe şi la stabilirea 
criteriilor de evaluare pentru diferitele invitaţii de manifestare a interesului;

5. salută iniţiativa Comisiei de a include un articol special privind egalitatea între bărbaţi şi 
femei şi nediscriminarea în Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 din 20 septembrie 2005 
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) (articolul 8); cu toate acestea, consideră că ar trebui luate 
măsuri pentru a se garanta integrarea şi monitorizarea rezultatelor politicii de egalitate în 
întreaga legislaţie privind sectorul agricol; reaminteşte Rezoluţia Parlamentului din 3 iulie 
2003 privind femeile din zonele rurale ale UE în cadrul evaluării la jumătatea perioadei a 
PAC1, prin care se propune înfiinţarea în cadrul Direcţiei Generale pentru Agricultură a 
unei unităţi responsabile cu integrarea dimensiunii de gen în toată legislaţia şi politicile 
relevante;

6. subliniază necesitatea de a îmbunătăţi statutul legal al femeilor care lucrează în 

  
1 JO C 74 E, 24.3.2004, p. 882.
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agricultură, fie că este vorba de asigurări sociale, asigurându-se că toate aceste femei au 
acces direct la asigurările sociale, fie că este vorba de rolul lor în exploatările agricole, 
punându-se un accent special pe coproprietate în cazul fermelor de familie, pe accesul la 
credite, precum şi pe drepturile lor în contextul dreptului succesoral;

7. reaminteşte, în acest context, Rezoluţia sa din 8 ianuarie 1997 privind situaţia soţilor 
colaboratori ai lucrătorilor care desfăşoară o activitate independentă (A4-0005/97), în care 
solicita o îmbunătăţire a situaţiei soţilor colaboratori în agricultură prin consolidarea
prevederilor Directivei 86/613/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1986 privind aplicarea 
principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară activităţi 
independente, inclusiv agricole, precum şi protecţia femeilor care desfăşoară activităţi 
independente în timpul sarcinii şi maternităţii, aceasta urmând a se realiza prin crearea 
unui statut legal pentru soţii colaboratori care să prevadă , inter alia, obligaţia înregistrării 
soţilor colaboratori pentru ca aceştia să nu mai fie lucrători „invizibili”, ci să fie afiliaţi la
un sistem de asigurări sociale şi să aibă drepturi de pensie şi de asigurare în caz de boală, 
invaliditate şi accident;

8. atrage atenţia că femeile îşi lucrează deseori ca partenere în fermele de familie, ceea ce 
poate conduce la probleme financiare şi juridice specifice în caz de divorţ şi în ceea ce 
priveşte accesul la asigurările sociale, concediul de boală şi de maternitate şi acumularea 
drepturilor de pensie;

9. consideră vitală îmbunătăţirea calităţii vieţii femeilor care trăiesc în zonele rurale, prin 
asigurarea unui acces mai uşor al acestora la educaţie şi formare profesională, învăţare 
continuă, noile infrastructuri ale media, serviciile locale de sănătate publică eficiente şi 
corespunzătoare şi la infrastructura şi serviciile pentru copii şi familii, în special creşe, 
grădiniţe, şcoli, centre culturale şi pieţe locale;

10. subliniază importanţa participării femeilor la organizaţiile care reprezintă interesele
agricultorilor, a promovării dezvoltării de reţele de organizaţii ale femeilor şi a 
intensificării implicării femeilor în grupurile locale implicate în punerea în aplicare a
programelor agricole şi a diferitelor activităţi legate de dezvoltarea rurală;

11. subliniază că îmbunătăţirea egalităţii de şanse pentru femei în zonele rurale presupune o 
promovare mai intensă a rolului lor atât în cadrul activităţii agricole, cât şi în alte domenii 
de activitate economică, inclusiv în protejarea caracterului multifuncţional al agriculturii;

12. consideră necesară extinderea conţinuturilor informative despre femeile din zonele rurale 
prin promovarea unor studii referitoare la situaţia acestor femei şi efectele politicii 
egalităţii de gen în dezvoltarea rurală, precum şi prin organizarea de conferinţe şi congrese 
la nivel european pentru instruirea şi informarea femeilor din aceste zone, aceste 
manifestări fiind orientate în principal spre încurajarea ocupării forţei de muncă şi a 
activităţilor independente, permiţând astfel un schimb de opinii privind reuniunile 
organizaţiilor internaţionale în care se discută problema femeilor din mediul rural;

13. consideră necesar ca femeile să fie reprezentate în organizaţii colective ale agricultorilor 
atât la nivel naţional, cât şi la nivel comunitar, efectuându-se ajustările corespunzătoare la 
statutele acestor organizaţii; este convinsă că astfel integrarea dimensiunii de gen va 
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contribui considerabil la configurarea posturilor şi politicilor;

14. salută, în acest context, proiectele FSE/EQUAL, care sunt în derulare în momentul de faţă 
în unele state membre şi care vizează analizarea problemelor partenerilor colaboratori din 
fermele familiale şi aşteaptă prezentarea rezultatelor acestor proiecte;

15. ia notă de existenţa unor lipsuri mari în statisticile agricole în ceea ce priveşte defalcările
pe bărbaţi şi femei şi solicită Comisiei să le îndrepte şi să garanteze eliminarea 
elementelor discriminatoare şi distorsionante la culegerea datelor, în special încetând să 
mai clasifice drept „casnice” femeile care lucrează de fapt în agricultură;

16. subliniază necesitatea unei mai bune valorizări a activităţii femeilor, în special a femeilor 
imigrante care nu aparţin nucleului familial al exploatărilor agricole şi care muncesc pe 
câmp şi care resimt astfel mai intens dificultăţile legate de condiţia femeii în agricultură;

17. regretă, în plus, că deseori activitatea depusă de partenerii colaboratori nu este evidenţiată
în statisticile oficiale şi solicită Comisiei şi EUROSTAT să ia în considerare în analizele
lor această categorie importantă de persoane.
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