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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je treba priznati pomembno vlogo žensk v kmetovanju v različnih državah 
članicah EU v primarni proizvodnji in pri povečevanju raznovrstnosti gospodarskih 
dejavnosti na kmetijah in na podeželju; opozarja na visoko stopnjo revščine in osamitve 
žensk ponekod na podeželju ter poudarja, da je treba sprejeti učinkovite ukrepe, na 
podlagi katerih bodo ženskam zagotovljene enake možnosti, kar mora biti osrednji cilj v 
vseh instrumentih skupne kmetijske politike in drugih zadevnih politik Skupnosti;

2. meni, da je treba za spodbujanje enakosti med moškimi in ženskami v celoti uporabiti vse 
možnosti politike razvoja podeželja in kohezijske politike, vključno s programi, ki so 
sofinancirani iz strukturnih skladov, in pri dodeljevanju podpore zagotoviti enakopravno 
zastopanost žensk na podeželju;

3. poudarja, da ženske kor družinske članice v kmetijstvu pogosto opravljajo znaten delež 
dela; meni, da bi to delo lahko bilo ustrezno vključeno v statistike o zaposlovanju na 
podeželju in upoštevano v politiki razvoja podeželja; meni, da si morajo države članice 
prizadevati, da tem ženskam omogočijo dostop do sistemov starostnega upokojevanja;

4. poudarja, da je dejansko sodelovanje kmetovalk pri oblikovanju in uporabi možnosti, ki 
so jim dane, zelo majhno, kljub temu, da sta odprava neenakosti in spodbujanje enakih 
možnosti temeljna cilja izvedbenih predpisov za strukturne sklade in programe za razvoj 
podeželja; zato poziva Komisijo, naj zagotovi, da se ustrezno pozornost nameni krepitvi 
vloge kmetovalk v postopkih za odobritev zadevnih projektov ter omogočanju dejavne 
udeležbe združenj in zvez žensk na podeželju ter drugih organov, ki združujejo ženske na 
podeželju, pri oblikovanju teh programov in določanju meril za ocenjevanje za različne 
razpise za prijavo interesa;

5. pozdravlja pobudo Komisije, da vključi poseben člen, ki zadeva enakost med moškimi in 
ženskami ter nediskriminacijo v Uredbo (ES) št. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o 
podpori za razvoj podeželja s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja (člen 8); 
vseeno meni, da je treba storiti vse potrebno za zagotovitev, da se politiko enakosti 
vključi in spremlja rezultat v vsej zakonodaji, ki zadeva kmetijski sektor; opozarja na 
resolucijo Parlamenta s 3. julija 2003 o ženskah na podeželskih območjih EU;

6. poudarja, da je treba izboljšati pravni položaj žensk, ki delajo v kmetijskem sektorju, 
bodisi glede socialne varnosti, zagotovitve neposrednega dostopa do nje ali glede njihove 
vloge na kmetijah, s posebnim poudarkom na solastništvu družinskih kmetij, dostopa do 
posojil ter pravice v dednem pravu;

7. v zvezi s tem opozarja na svojo resolucijo z 8. januarja 1997 o položaju zakoncev, ki 
pomagajo samozaposlenim osebam (A4-0005/97), v kateri je pozval k izboljšanju 
položaja zakoncev, ki pomagajo samozaposlenim v kmetijstvu z okrepitvijo Direktive 
Sveta 86/613/EGS z 11. decembra 1986 o uporabi načela enakega obravnavanja moških 
in žensk, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, vključno s kmetijstvom, ali pa so samozaposleni, 
ter o varstvu samozaposlenih žensk med nosečnostjo in materinstvom z uvedbo pravnega 
statusa za zakonce, ki pomagajo, kar bo med drugim zagotovilo njihovo obvezno prijavo, 
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tako da ne bodo več nevidni delavci, ampak del sistema socialnega varstva ter bodo imeli 
bolniško, invalidsko in nezgodno zavarovanje in pokojninske pravice;

8. ugotavlja, da ženske pogosto delajo kot partnerke na družinskih kmetijah, kar lahko 
privede do posebnih finančnih in pravnih težav v primeru ločitve in glede dostopa do 
socialne varnosti, bolniškega dopusta, materinskega dopusta in zbiranja pokojninskih 
pravic;

9. meni, da je bistvenega pomena izboljšati kakovost življenja žensk, ki živijo na podeželju, 
in sicer z izboljšanjem dostopa do izobraževanja in poklicnega usposabljanja, 
vseživljenjskega učenja, nove medijske infrastrukture, učinkovitih in ustreznih lokalnih 
javnih zdravstvenih storitev, novih infrastrukture ter centrov za otroke in družine, zlasti 
lokalnih jasli, vrtcev, šol, kulturnih ustanov in tržnic;

10. poudarja pomen sodelovanja žensk v organizacijah, ki zastopajo interese kmetovalcev ter 
da je treba spodbujati razvoj mrež ženskih organizacij in zagotavljati boljšo vlogo žensk v 
lokalnih skupinah, ki sodelujejo pri izvajanju kmetijskih programov in različnih 
dejavnosti, povezanih z razvojem podeželja;

11. poudarja, da je izboljšanje enakih možnosti žensk na podeželju zahteva okrepitev njihove 
vloge v kmetijstvu in v gospodarskih dejavnostih, vključno z zaščito večfunkcionalnega 
značaja kmetijstva;

12. meni, da mora biti na razpolago več informacij o ženskah na podeželju s spodbujanjem 
študij o njihovem položaju in vplivu politike enakosti spolov na razvoj podeželja ter 
organiziranjem seminarjev in konferenc na evropski ravni, da se izobrazi in informira 
ženske na podeželju, z bistvenim poudarkom na spodbujanju zaposlovanja in 
samozaposlovanja in tako omogoči izmenjava mnenj glede srečanj mednarodnih 
organizacij, ki se ukvarjajo s problematiko žensk na podeželju;

13. meni, da je bistveno, da so ženske udeležene v skupnih organizacijah kmetov na 
nacionalni ravni in na ravni Skupnosti z ustreznimi prilagoditvami statutov teh 
organizacij; je prepričan, da bo vključitev enakosti med spoloma tako znatno prispevala k 
oblikovanju položajev in politik;

14. v tem smislu pozdravlja projekte ESF/EQUAL, ki trenutno potekajo v številnih državah 
članicah, s ciljem pregledati težave partnerjev, ki delajo na družinskih kmetijah, in z 
veseljem pričakuje rezultate teh projektov;

15. opozarja na velike razlike v kmetijskih statistikah glede diferenciala moški/ženske in 
poziva Komisijo, naj odpravi te pomanjkljivosti in zagotovi, da se odpravijo 
diskriminacijski in izkrivljajoči elementi pri zbiranju podatkov, zlasti z ukinitvijo 
klasifikacije "gospodinje" za ženske, ki dejansko delajo v kmetijskem sektorju;

16. poudarja, da je treba bolje ovrednotiti delo žensk, zlasti priseljenk, ki niso del družinske 
kmetije kot take, in delajo na poljih, in so zato kot ženske v kmetijskem okolju še bolj 
izpostavljene;

17. poleg tega obžaluje, da delo parterjev na družinskih kmetijah pogosto ni navedeno v 
uradnih statistikah in poziva Komisijo in Eurostat, naj to pomembno kategorijo vključita 
v svoje analize;
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