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NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú 
rovnosť, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. považuje za rozhodujúce uznať dôležitú úlohu žien v poľnohospodárstve jednotlivých 
členských štátov EÚ tak v prvovýrobe, ako aj pri diverzifikácii ekonomických činností vo 
vidieckych podnikoch; upozorňuje na (vypustenie) chudobu a izoláciu žien v niektorých 
vidieckych oblastiach a trvá na potrebe účinných opatrení, ktoré ženám zabezpečia 
rovnosť príležitostí, čo musí byť zároveň ťažiskovým cieľom všetkých nástrojov 
Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) a ďalších relevantných politík Spoločenstva;

2. nazdáva sa, že v záujme podpory rovnosti medzi mužmi a ženami treba v plnej miere 
využívať všetky možnosti, ktoré ponúka politika pre rozvoj vidieka a kohézna politika, 
vrátane programov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a zabezpečiť, že ženy vo 
vidieckych oblastiach budú mať pri prideľovaní podpôr rovnoprávne zastúpenie;

3. zdôrazňuje, že ženy v poľnohospodárstve vykonávajú ako pomáhajúci členovia rodiny 
často veľkú časť práce; túto spoluprácu treba primeraným spôsobom zohľadniť v 
štatistikách o zamestnanosti vo vidieckych oblastiach a v politike týkajúcej sa vidieckeho 
rozvoja; členské štáty by sa mali usilovať o to, aby mali tieto ženy prístup k systémom 
starobného poistenia;

4. zdôrazňuje, že napriek tomu, že odstránenie rozdielov a podpora rovnakých príležitostí sú 
považované za základné ciele vykonávacích nariadení štrukturálnych fondov, v praxi sa 
ženy pracujúce v poľnohospodárstve podieľajú na určovaní a využívaní možností, ktorých 
sa im dostáva, len v minimálnej miere; preto žiada Komisiu, aby sa postarala o to, aby sa 
pri postupoch schvaľovania príslušných projektov venovala primeraná pozornosť 
posilneniu úlohy žien pracujúcich v poľnohospodárstve a umožneniu aktívnej účasti
združení a zväzov vidieckych žien, ako aj iných organizácií, ktorých členkami sú ženy z 
vidieka, na navrhovaní týchto programov a hodnotiacich kritérií, ktoré sa uplatnia v rámci 
jednotlivých výberových konaní;

5. víta iniciatívu Komisie týkajúcu začleniť do nariadenia (ES) č 1698/2005 z 20. septembra 
2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) osobitný článok o rovnosti mužov a žien a o odstránení 
diskriminácie(článok 8); je však toho názoru, že treba zabezpečiť integráciu politiky 
rodovej rovnosti a monitorovanie jej výsledkov vo všetkých právnych predpisoch, ktoré 
sú významné z hľadiska poľnohospodárstva; pripomína, že Európsky parlament vo 
svojom uznesení z 3. júla 2003 o ženách vo vidieckych regiónoch Európskej únie, so 
zreteľom na čiastkovú revíziu spoločnej poľnohospodárskej politiky1, navrhol, aby sa v 
rámci GR AGRI (Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo) zriadilo oddelenie 
zodpovedné za začlenenie rodového hľadiska (gender mainstreaming) do všetkých 
príslušných právnych predpisov a opatrení;

6. trvá na potrebe zlepšiť právne postavenie žien pracujúcich v poľnohospodárstve, či už vo 

  
1 Ú. v. EÚ C 74 E, 24.3.2004, s. 882.
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vzťahu k sociálnemu zabezpečeniu, ku ktorému by mali mať ženy priamy prístup, alebo 
vo vzťahu k úlohe žien v rámci poľnohospodárskych podnikov, s osobitným dôrazom na 
spoluvlastníctvo rodinných podnikov, ich prístupu k úverom a k poskytovaniu záruk 
ženám v oblasti dedičského práva;

7. poukazuje v tejto súvislosti na svoje uznesenie z 8. januára 1997 o situácii partnerov 
pomáhajúcich samostatne zárobkovo činným osobám (A4-0005/97), v ktorom žiadal 
zlepšenie situácie manželov pracujúcich v jednom podniku v poľnohospodárstve 
sprísnením smernice Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady 
rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne 
zárobkovo činné osoby, vrátane činnosti v poľnohospodárstve, ako aj o ochrane 
samostatne zárobkovo činných žien v období tehotenstva a o ochrane materstva tým, že sa 
vytvorí právny status pre manželov pracujúcich v jednom podniku, ktorý by navyše 
zahŕňal povinnosť registrácie pre manželov pracujúcich v jednom podniku, aby už naďalej 
nevykonávali neviditeľnú prácu, ale aby sa stali členmi systému sociálneho zabezpečenia 
a aby si v prípade choroby, invalidity alebo nehody, ako aj na dôchodku mohli uplatniť 
nárok na poistné plnenie;

8. upozorňuje na to, že ženy pracujú v rodinnom poľnohospodárskom podniku často ako 
„spolupracujúce partnerky”, čo môže spôsobiť špecifické finančné a právne problémy v 
prípade rozvodu, prístupu k sociálnemu zabezpečeniu, práceneschopnosti alebo materskej 
dovolenky a pri nadobúdaní práv na dôchodok;

9. považuje za rozhodujúce zlepšiť kvalitu života žien žijúcich vo vidieckych oblastiach tým, 
že sa zjednoduší ich prístup k vzdelaniu, odbornej príprave a k celoživotnému 
vzdelávaniu, k novým mediálnym infraštruktúram, ako aj k účinným a primeraným 
službám v zdravotníckych zariadeniach v ich blízkom okolí, ako aj k infraštruktúram a 
zariadeniam pre deti a rodiny, najmä k detským jasliam, materským škôlkam, školám, 
kultúrnym strediskám a nákupným zariadeniam v ich blízkom okolí;

10. zdôrazňuje, že je dôležité, aby boli ženy zastúpené v záujmových organizáciách 
združujúcich poľnohospodárov a aby sa podporoval rozvoj sietí ženských organizácií a 
viditeľnosť žien v miestnych skupinách zapojených do výkonu poľnohospodárskych 
programov a vyvíjania rôznych činností zameraných na rozvoj vidieka;

11. zdôrazňuje, že predpokladom zlepšenia rovnosti príležitostí žien vo vidieckych oblastiach 
je väčšia podpora ich úlohy tak v rámci poľnohospodárskej činnosti, ako aj v iných 
oblastiach hospodárskej činnosti, pričom treba zachovať aj multifunkčný charakter 
poľnohospodárstva;

12. považuje za nevyhnutné rozšíriť informácie o ženách z vidieckych oblastí podporou štúdií 
o situácii týchto žien a o účinkoch politiky rodovej rovnosti vo vidieckom rozvoji, ako aj 
podporou organizovania zasadaní a kongresov na európskej úrovni s cieľom vzdelávať a 
informovať ženy z týchto oblastí, pričom sa tieto podujatia zameriavajú hlavne na 
podporu zamestnanosti a samostatnosti a okrem toho umožňujú výmenu kritérií v 
súvislosti so zasadaniami v medzinárodných organizáciách, ktoré sa zaoberajú problémom 
vidieckych žien;

13. považuje za nevyhnutné, aby boli ženy zastúpené v poľnohospodárskych družstvách tak 
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na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva a aby sa ich status primeraným 
spôsobom upravil; okrem toho je presvedčený, že týmto spôsobom sa podporí 
zohľadnenie hľadiska rodovej rovnosti pri prideľovaní miest a pri koncepcii politík;

14. víta v tejto súvislosti projekty ESF/EQUAL, ktoré v súčasnosti prebiehajú v niektorých 
členských štátoch a ktoré sa pokúšajú zohľadniť problémy „spolupracujúcich partneriek” 
a očakáva, že budú oznámené výsledky týchto projektov;

15. berie na vedomie, že v poľnohospodárskej štatistike existujú veľké nedostatky z hľadiska 
rozlišovania medzi mužmi a ženami a vyzýva Komisiu, aby túto situáciu zmenila a aby 
zabezpečila odstránenie diskriminácie pri zbere údajov tým, že ženy pracujúce v 
poľnohospodárstve sa nebudú uvádzať v rubrike „ženy v domácnosti”;

16. vyzdvihuje potrebu lepšieho ohodnotenia práce žien, ktoré nie sú rodinnými príslušníkmi 
a najmä prácu imigrantiek pracujúcich na poliach, keďže práve tieto skupiny najviac 
pociťujú ťažkosti, ktorým sú ženy v poľnohospodárstve vystavené;

17. vyjadruje poľutovanie okrem iného nad tým, že oficiálne štatistiky často vôbec 
neodrážajú činnosti „spolupracujúcich partneriek” a vyzýva Komisiu a EUROSTAT, aby 
vo svojich analýzach zohľadnili túto významnú skupinu;
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