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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o situaci žen ve venkovských oblastech EU
(2007/2117(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 3 a 13,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/144/ES ze dne 20. února 2006 o strategických 
směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013)1,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)2,

– s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se 
stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro 
rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)3,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování 
společné zemědělské politiky4,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 22. července 2003 o zaměstnanosti ve venkovských 
oblastech podle evropské strategie zaměstnanosti5,

– s ohledem na „Hodnocení strategie udržitelného rozvoje EU (EU SDS) – obnovená 
strategie“6,

– s ohledem na sdělení Komise jarnímu zasedání Evropské rady nazvané „Společně k růstu 
a zaměstnanosti. Nový začátek Lisabonské strategie“ (KOM(2005)0024),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů“ 
(KOM(2007)0424,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zaměstnanost ve venkovských oblastech: 
překonání rozdílů v pracovních příležitostech“ (KOM(2006)0857) a doprovodný pracovní 
dokument zaměstnanců Komise (SEK(2006)1772),

– s ohledem na publikaci „Ženy aktivní v rozvoji venkova: zajištění budoucnosti 
evropského venkova“7,

– s ohledem na studii SERA nazvanou „Studie zaměstnanosti ve venkovských 
oblastech v roce 2006,

  
1 Úř. věst. L 55, 25.2.2006, s. 20.
2 Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.
3 Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 15.
4 Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.
5 Úř. věst. C 186, 6.8.2003, s. 3.
6 Dokument Rady 10117/2006 ze dne 9. 6. 2006.
7 Generální ředitelství pro zemědělství, Evropská komise 2000.
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– s ohledem na rozvoj venkova v Evropské unii – statistické a hospodářské informace, 
zpráva za rok 2006,

– s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ze dne 23. a 24. března 2000, které se konalo 
v Lisabonu, o Lisabonské strategii pro zaměstnanost a růst,

– s ohledem na závěry Druhé evropské konference o rozvoji venkova v Salzburku „Nové 
myšlenky pro budoucnost venkova – perspektivy politiky rozvoje venkova v rozšířené 
Evropě“, která se konala od 12. do 14. listopadu 2003,

– s ohledem na zprávy Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek 
(Eurofound) o „Prvním evropském průzkumu kvality života: rozdíly mezi městem 
a venkovem“, „Sociálním kapitálu a vytváření pracovních míst na evropském venkově“ 
a „Podnikání žen ve venkovských oblastech“, 

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/600/ES ze dne 12. července 2005 o hlavních směrech 
politik zaměstnanosti členských států1,

– s ohledem na společnou zprávu o sociální ochraně a sociálním začlenění na rok 20072,

– s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů, který přijala Eropská rada dne 23.–
24. března 2006 v Bruselu,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. června 1993 o hodnocení neplacené práce žen3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2003 o ženách ve venkovských regionech 
Unie v souvislosti se společnou zemědělskou politikou SZP4 a na usnesení ze dne 13. 
března 2007 o rovnosti mezi muži a ženami: plán na období 2006–20105,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že z evropského pohledu se venkovskými oblastmi6 zabývá společná 

  
1 Úř. věst. L 205, 6.8.2005, s. 21.
2 Dokument Rady 6694/07 ze dne 23. 2. 2007.
3 Úř. věst. C 194, 19.7.1993, s. 389.
4 Úř. věst. C 047, 24.3.2004, s. 676 E.
5 Přijaté texty, P6_TA(2007)063.

6 Tato definice venkovských oblastí byla přijata v souvislosti s rozhodnutím 2006/144/ES. Komise důsledně 
používá metodologii OECD. Metodologie OECD je založena na hustotě obyvatelstva (OECD, Vytváření 
ukazatelů venkova pro formulaci územní politiky, Paříž, 1994). Je založena na dvojstupňovém přístupu: Zaprvé, 
místní jednotky (tj. obce) jsou definovány jako venkovské, pokud je počet jejich obyvatel menší než 150 
obyvatel na km2. Regiony (tj. NUTS 3 nebo NUTS 2) jsou klasifikovány do jedné ze tří kategorií:

• Převážně venkovské regiony: jestliže ve venkovských obcích (s méně než 150 obyvateli na km2) žije 
více než 50 % obyvatel regionu.

• Střední regiony: jestliže ve venkovských místních jednotkách žije 15–50 % obyvatel regionu. 
• Převážně městské regiony: jestliže ve venkovských místních jednotkách žije méně než 15 % obyvatel 

regionu.
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zemědělské politika (SZP), vzhledem k tomu, že současné usnesení se zabývá druhým 
pilířem SZP, tj. rozvojem venkova, a vzhledem k tomu, že se musí brát v úvahu i sociální 
a hospodářská politika,

B. vzhledem k tomu, že hlavními cíli politiky Evropské unie v oblasti rozvoje venkova je 
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a podpora diverzifikace hospodářských 
činností,

C. vzhledem k tomu, že pro zvýšení přitažlivosti venkovských oblastí je nutná podpora 
udržitelného rozvoje a vytvoření nových pracovních příležitostí, zejména pro ženy 
a mladé lidi,

D. vzhledem k tomu, že hospodářské a sociální změny, jimiž venkovské oblasti procházejí, 
neovlivňují všechny ženy stejně, pro některé z nich přinášejí nové příležitosti a pro jiné 
znamenají vážné problémy,

E. vzhledem k tomu, že lisabonských cílů v oblasti růstu a podpory hospodářství se
sociálním začleněním lze dosáhnout pouze plným využitím významného potenciálu žen 
na trhu práce ve venkovských i městských oblastech,

F. vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti mužů i žen je ve venkovských oblastech nižší, 
kromě toho mnoho žen nikdy nevstoupí na trh práce, a nejsou proto ani zaregistrovány 
jako nezaměstnané ani se neobjeví ve statistikách nezaměstnanosti, a vzhledem k tomu, že 
ve venkovských oblastech je silný nedostatek vysoce kvalitních pracovních míst,

G. vzhledem k tomu, že mnoho žen ve venkovských oblastech je činných v zaměstnáních, 
která jsou srovnatelná s profesionální činností, ale nejsou za ně uznávaná, chráněná ani 
placená,

H. vzhledem k tomu, že ve venkovských oblastech v různých členských státech i v rámci 
jednoho členského státu existuje mnoho rozmanitých situací, a vzhledem k tomu, že je 
tedy třeba poskytnou venkovských oblastem s odlišným rozvojovým potenciálem i lidem, 
kteří v nich žijí, odpovídající podporu,

I. vzhledem k tomu, že venkovské oblasti mohou nabídnout vysokou kvalitu života pro 
rodiny s dětmi a pro starší lidi, ale stále ještě mají před sebou celou řadu problémů, jako je 
nedostatek vzdělávací infrastruktury, poskytování sociálních služeb jako např. vhodná 
zařízení pro péči o děti, péče o starší nebo nemocné občany, a tlak z probíhající 
restrukturalizace zemědělství a problémy související s životním prostředím,

J. vzhledem k tomu, že významný příspěvek žen do místního rozvoje a rozvoje obcí se 
neodráží v jejich účasti na rozhodovacích procesech,

K. vzhledem k tomu, že ženy většinou vykonávají dobrovolnou práci, která je základem pro 
prvotní soudržnost života ve společnosti,

    
1284 regionů NUTS 3 EU-27 je rovnoměrně rozděleno do tří venkovských a městských kategorií. Komise
v současné době pracuje na alternativních definicích, které budou lépe odrážet rozmanitost významně 
venkovských oblastí včetně předměstských oblastí.
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L. vzhledem k tomu, že venkovské oblasti jsou obzvláště postiženy stárnutím obyvatelstva, 
nízkou hustotou osídlení a vysídlováním některých oblastí,

M. vzhledem k tomu, že odchod žen v ekonomicky aktivním věku má i nadále za následek 
„maskulinizaci“ venkovských oblastí s negativními důsledky pro kvalitu života obce 
a míru plodnosti,

N. vzhledem k tomu, že ženy obzvláště ve venkovských oblastech stráví mnoho času tím, že 
vozí děti a ostatní členy rodiny k lékaři, do školy a na sportovní aktivity, vzhledem 
k tomu, že také mladí lidé jsou brzděni chybějící místní veřejnou dopravou a mají proto 
méně příležitostí nalézt odbornou přípravu a práci,

O. vzhledem k tomu, že venkovské oblasti nabízejí skutečné příležitosti ve smyslu svého 
potenciálu růstu v nových odvětvích, nabídky cestovního ruchu a venkovských zařízení 
občanské vybavenosti, která většinou provozují ženy, a že tento potenciál je významným 
hospodářským faktorem pro málo rozvinuté oblasti, které jsou však zajímavé z hlediska 
krajiny,

P. vzhledem k tomu, že by se mělo věnovat více pozornosti sestavování rozpočtů se 
zohledněním pohlaví s cílem účinného řízení programů rozvoje venkova,

1. je přesvědčen, že začlenění hlediska pohlaví do sektoru venkova je klíčovou strategií 
nejen pro podporu rovnosti mezi ženami a muži, ale také pro hospodářský růst 
a udržitelný rozvoj venkova;

2. vyzývá Komisi, aby zlepšila statistické údaje a informace týkající se tohoto jevu a aby 
analyzovala typy, hlavní důvody a důsledky odchodu z venkovských oblastí v EU; vyzývá 
členské státy, aby vytvořily strategie zaměřené na omezení odchodu vysoce vzdělaných 
žen z venkovských oblastí;

3. vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s místními orgány veřejné správy vytvořily 
pobídky pro účast žen v pracovním procesu s cílem zabývat se problémem chudoby 
a sociálního vyloučení ve venkovských oblastech; konstatuje, že chudoba je ve 
venkovských komunitách značně rozšířena, zejména v nových členských státech;

4. vyzývá Komisi, aby poskytla statistické údaje o chudobě a sociálním vyloučení 
rozčleněné nejen podle pohlaví a věku, ale také se zohledněním městských a venkovských 
oblastí;

5. vyzývá členské státy k podpoře přechodu od zemědělsky založených venkovských oblastí 
k šíře hospodářsky založeným venkovským oblastem;

6. vyzývá členské státy, aby prováděly politiky vedoucí ke zlepšení obecných životních 
podmínek žen ve venkovských oblastech a k zabezpečení budoucnosti venkovských 
oblastí nabídkou venkovských služeb, tj. poštovních služeb, širokopásmových služeb, 
kulturních a sportovních středisek, požárních sborů a obecných veřejných služeb;

7. vyzývá členské státy, aby podporovaly podnikání žen, sítě podniků vedených ženami, 
modely konzultací a vedení nebo sdružení podnikatelek a aby navrhly iniciativy zaměřené 
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na zlepšení podnikatelských postojů, dovedností a schopností žen ve venkovských 
oblastech;

8. vyzývá členské státy, aby ideologicky a finančně podpořily neplacenou a dobrovolnou 
práci;

9. vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s regionálními orgány prosazovaly zřízení 
regionálních středisek správy zdrojů pro ženy, která by zaměřila své snahy na posílení 
postavení žen, především ve věku mezi 25 a 60 lety, jež jsou nezaměstnané, a na podporu 
jejich úsilí o samostatnou výdělečnou činnost nebo při rozvíjení služeb v rámci vlastních 
komunit prostřednictvím konzultací na nejnižší úrovni a vyhodnocení potřeb;

10. vyzývá členské státy, aby zlepšily vzdělávací a školící zařízení i infrastrukturu péče o děti, 
péči o starší a nemocné občany a zdravotnické služby, zejména dostupnost primární 
zdravotní péče; vyzývá členské státy, aby ve venkovských oblastech zajistily poskytování 
služeb středního zdravotního personálu;

11. naléhá na členské státy, aby řešily nedostatek dobré dopravní infrastruktury ve 
venkovských oblastech a vypracovaly pozitivní politiky pro zlepšení přístupu k dopravě 
pro všechny, jelikož doprava zůstává nadále faktorem, který upevňuje sociální vyloučení 
a nerovnost ve společnosti a týká se především žen;

12. žádá Komisi, aby v rámci revize programů rozvoje venkova pozorně sledovala začlenění 
hlediska rovnosti pohlaví do programů rozvoje venkova předkládaných členskými státy;

13. vyzývá členské státy, aby podpořily společnosti, které investují ve venkovských oblastech 
a nabízejí ženám kvalitní pracovní místa;

14. vyzývá příslušné celostátní, regionální a místní orgány, aby podpořily účast žen 
v místních akčních skupinách a rozvoj místního partnerství v rámci osy Leader a aby 
zajistily ve správních radách vyváženou účast z hlediska pohlaví;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Konisi, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a výkonným a voleným orgánům 
odpovědným za rovné příležitosti na místní, regionální a celostátní úrovni.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Život žen ve venkovských oblastech vytváří rozmanité příležitosti a problémy.

Rozvoj venkovských oblastí nemůže být založen pouze na zemědělství, pro podporu 
funkčního udržitelného rozvoje venkova je nezbytná diverzifikace jak v rámci zemědělství, 
tak i mimo něj.1

Podle odhadů Evropské komise představují venkovské oblasti v Evropské unii 92 % území 
a 56 % obyvatelstva. Z hlediska sociální a hospodářské struktury, geografie a kultury jsou 
překvapivě různorodé. Venkovské ekonomiky vytvářejí 45 % hrubé přidané hodnoty 
a zajišťují 53 % pracovních míst, ale podle řady sociálně-hospodářských ukazatelů mají 
tendenci zaostávat ve srovnání s nevenkovskými oblastmi2. Venkovské oblasti nabízejí 
skutečné příležitosti ve smyslu svého potenciálu pro hospodářský růst v nových odvětvích, 
nabídky cestovního ruchu a venkovských zařízení občanské vybavenosti, své přitažlivosti 
jako místa pro bydlení a práci, své úlohy jakožto rezervoáru přírodních zdrojů a vysoce 
hodnotných krajin, svými sídly s bohatými historickými a architektonickými památkami 
a chráněnými oblastmi, jako jsou regionální nebo národní parky. 

Procesy globalizace mají v různých venkovských oblastech odlišné účinky, které vedou 
k restrukturalizaci a poklesu zemědělství, k růstu služeb a ke zvýšenému důrazu na 
technologii. Tyto probíhající hospodářské a sociální změny na ženy působí. Venkovské ženy 
nejsou homogenní skupinou; proto se jich tyto změny dotýkají různě. Jejich konkrétní situace 
závisí na různých faktorech: potřeby žen a jejich zájmy se liší stejně, jako se liší možnosti 
a výzvy, jimž čelí. 

Dne 20. února 2006 přijala Evropská rada strategické směry pro rozvoj venkova. Při plnění 
priorit stanovených ve směrech, zejména při zlepšování kvality života ve venkovských 
oblastech, podpoře diverzifikace venkovské ekonomiky a zlepšování konkurenceschopnosti 
venkovských oblastí hraje zásadní úlohu plné zapojení žen a příspěvek žen k revitalizaci 
místních komunit, vytváření nových podniků a maximalizace lidských zdrojů. Kromě toho je 
pro udržitelnost rozvoje venkova nezbytné zajistit, aby ženy a muži měli rovné příležitosti.

Podle cílů stanovených v roce 2000 na zasedání Evropské rady v Lisabonu by se Evropská 
unie měla stát do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní 
ekonomikou na světě, schopnou udržitelného hospodářského růstu spolu s větším počtem 
lepších pracovních míst a větší sociální soudržností. Dosažení lisabonských cílů v oblasti 
zaměstnanosti vyžaduje další zvýšení úsilí členských států, především pokud jde o přístup žen 
na trh práce. Ženy hrají klíčovou úlohu v sociálněpolitickém, společenském, hospodářském 
a environmentálním rozvoji venkovských oblastí. Venkovské oblasti Evropy musí plně využít 
svého potenciálu, jinak jim bude hrozit ještě větší zaostávání při dosahování lisabonských 
cílů, a to především v těch nejodlehlejších a nejvíce zemědělských oblastech.

Problémy



PR\688432CS.doc 9/11 PE396.436v01-00

CS

Navzdory dominanci městských oblastí a pozornosti, které se metropolím dostává ze strany 
volených zástupců, výkonné moci, orgánů s rozhodovací pravomocí na celostátní, místní, 
městské a regionální úrovni, stejně jako ze strany sdělovacích prostředků, větší část sociálního 
a hospodářského života probíhá ve venkovských oblastech. Ačkoli města nepochybně 
přispívají k dosažení cílů stanovených v lisabonské agendě, udržitelný rozvoj venkovských 
oblastí nabízí příležitosti, které jsou životně důležité pro růst hospodářství EU.

Podle ukazatelů je míra zaměstnanosti mužů i žen ve venkovských oblastech nižší. Kromě 
toho je v mnoha zemích EU nezaměstnanost spojená s nedostatečnou diverzifikací pracovních 
míst běžnější u žen než u venkovských mužů. Míra ženské aktivity je tradičně nižší ve 
venkovských oblastech, protože ženy, které pracují na zemědělských hospodářstvích, nejsou 
vždy započítány do pracovní síly a ve srovnání s více městskými oblastmi zde existuje méně 
placených pracovních příležitostí.

Venkovské oblasti prodělávají demografické, společenské a kulturní změny. Stárnutí 
obyvatelstva, což je významný problém v celé Evropě, je obzvláště patrné v převážně 
venkovských oblastech některých členských států. Ženy převládají jako poskytovatelky 
základní péče pro děti a další závislé osoby. Ženy si upravují pracovní dobu, aby mohly plnit 
pečovatelské povinnosti a zažívají tak negativní krátkodobé a dlouhodobé důsledky, pokud 
jde o kariéru, příjem a důchod. Totéž se týká také městských oblastí, ale v nich je lepší 
infrastruktura a přesuny jsou obvykle kratší, protože je všechno více centralizováno.

Evropské venkovské oblasti jsou rozmanité a zahrnují mnoho vedoucích regionů. Některé 
venkovské oblasti, a to především ty nejodlehlejší, nejméně obydlené anebo závislé na 
zemědělství, však čelí specifickým výzvám. Potřebují podporu, aby byly schopny čelit 
v nadcházejících letech problémům růstu a udržitelnosti. Různé problémy mají tendenci se 
zde kumulovat: nepříznivá demografická situace, nižší míra zaměstnanosti a vyšší míra 
nezaměstnanosti, nižší úroveń příjmů, nevyvážené rozdělení práce v domácnostech, těžkosti 
při slaďování pracovního a rodinného života, nedostatečná technická a sociální infrastruktura, 
zajištění různých služeb, tj. zdravotní péče, místní veřejná doprava, zařízení péče o děti 
a sociální služby pro starší a nemocné občany; pomalejší rozvoj terciárního sektoru; nízká 
úroveň kvalifikace a lidského kapitálu; nedostatek vzdělávacích a školících zařízení; nižší 
procento domácností s přístupem k „širokopásmovému“ internetu; nedostatek podpůrných 
podnikatelských služeb pro projekty a podniky žen; nízké investiční aktivity; malý počet žen 
zapojených do rozhodování a plánování, atd.

V dnešní Evropě lze nerovnosti pozorovat nejenom mezi venkovskými a městskými oblastmi, 
ale i mezi bohatšími a chudšími zeměmi EU, kde se nerovnosti jasně projevují v údajích 
napříč širokým spektrem oborů, což mluví pro upřednostňování potřeb nových členských 
států. Ve venkovských oblastech jsou různé skupiny žen – staré a mladé, nezaměstnané 
a ekonomicky aktivní, ženy pracující na zemědělských hospodářstvích, ženy žijící 
v centrálních oblastech a ženy žijící v okrajových oblastech – a tak jsou potřeba rozličné 
aktivity pro rozličné skupiny žen. V chudších zemích rozšířené EU to jsou právě venkovské 
oblasti, v nichž je strádání nejvíce zřetelné3. Potenciálním problémem je zde možnost, že se 
na více venkovské a odlehlejší oblasti nových členských států bude nahlížet jako na oblasti 
s omezeným potenciálem růstu a neobdrží svůj podíl investic; a to i přes skutečnost, že, jak 
dosvědčují důkazy, to mohou být právě tyto oblasti, v nichž lidé trpí nejvyšší mírou strádání 
a nejhorší kvalitou života.
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Tato situace přispívá na mnoha místech k pokračujícímu odchodu zejména mladých 
a kvalifikovaných osob. Vzhledem k tomu, že většinu odcházejících tvoří ženy, má to 
negativní dopady na sociální život dané venkovské oblasti a venkovskou ekonomiku. Odchod 
dále přispívá ke zhoršení řady „komunálních domácností“. Instituce sociální infrastruktury 
a služby veřejného zájmu jsou silně narušeny. Kromě ztráty obyvatelstva ohrožuje středně- až 
dlouhodobý rozvoj těchto regionů zřetelně nižší míra plodnosti.

Doporučení

Ženy ve venkovských oblastech potřebují konkrétní politickou pozornost. Zpravodajka žádá 
o skutečnou podporu pro místní iniciativy, komunitní akce a integrovaný přístup k rozvoji 
venkova se zaměřením na ženy. Začlenění hlediska pohlaví do sektoru venkova musí být 
klíčovou strategií nejen pro podporu rovnosti mezi ženami a muži, ale také pro udržitelný 
hospodářský růst. Klíčová jsou specifická opatření zaměřená na naléhavé problémy a jejich 
řešení a na potřeby, které mají ženy ve venkovských oblastech. Zpravodajka zdůrazňuje, že se 
nejdříve musí zvýšit povědomí společnosti o nevýhodách žen ve venkovských oblastech. 
Zpravodajka dále volá po nezbytnosti zajistit zohlednění rovnosti pohlaví při hodnocení 
dopadu politik EU týkajících se rozvoje venkova i při všech rozpočtových procesech 
spojených s prováděním těchto politik. Pro vyrovnání nevyváženého stavu musí dále existovat 
finanční pobídky, které povzbudí místní orgány k prosazování konkrétních opatření.

Venkovské ženy jsou všude v menšině, pokud jde o rozhodování a plánování. Nízká úroveň 
účasti žen na rozhodování nevyhnutelně vede k předsudkům v prioritách. Výzvou pro 
programy rozvoje venkova je identifikovat omezení plné účasti žen v hospodářském 
a veřejném životě na místní úrovni a vypracovat konkrétní iniciativy v jejich prospěch. Je 
důležité podporovat rozvoj sítí, které mohou hodně dosáhnout, pokud jde o zlepšení 
pracovních příležitostí žen, tj. zřizování regionálních středisek správy zdrojů pro ženy, která 
by mohla zaměřit své snahy na posílení postavení žen, především ve věku mezi 25 a 60 lety, 
jež jsou nezaměstnané, a na podporu jejich úsilí o samostatnou výdělečnou činnost nebo při 
rozvíjení služeb v rámci vlastních komunit prostřednictvím konzultací na nejnižší úrovni 
a vyhodnocení potřeb.

Diverzifikace je nezbytná pro růst a udržitelný rozvoj zaměstnanosti ve venkovských 
oblastech. Je důležité posílit vstup a zapojení žen do nových hospodářských odvětví, jako jsou 
např. telekomunikace, služby pro volný čas nebo zlepšení životního prostředí. Zahájením 
samostatné výdělečné činnosti a zakládáním malých podniků se mohou ženy dostat do čela 
inovací a diverzifikace ve venkovských oblastech. Cestovní ruch, řemesla a nabídka 
venkovských zařízení občanské vybavenosti představují v mnoha regionech růstová odvětví 
a nabízí příležitosti jak pro diverzifikaci zemědělských podniků, tak pro rozvoj mikropodniků 
v rámci širšího hospodářství venkova. Při podpoře odborné přípravy, informovanosti 
a podnikání je nutno vzít v úvahu konkrétní potřeby žen. Kromě toho by měl pokračovat 
úspěšný program LEADER, protože pomohl mnoha ženám rozvinout placené činnosti 
v oblasti cestovního ruchu, řemesel a regionální výroby.

Sladění práce s rodinným životem ve venkovském prostředí brání vzdálenost mezi bydlištěm, 
pracovištěm a různými službami. Vzhledem k nerovnému rozdělení práce v domácnosti 
v rámci páru jsou ženy často konfrontovány s problémem sladění práce s rodinným životem. 
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EU by měla podporovat členské státy, aby prosazovaly sladění pracovního a rodinného života 
na venkově i ve městě, zejména v hospodářsky nedostatečně vyvinutých venkovských 
regionech, v úzkém spojení s komunitami, tím, že budou podporovat přístup k pracovním 
místům, především komunitním pracovním místům, rozvojem externí pomoci pro práce 
v domácnosti a umožněním snazšího přístupu k různým prostředkům komunikace. Zatímco 
tyto prvky patří do veřejné sféry, jeden důležitější prvek souvisí se změnou sociálního 
chování a týká se stejného podílu žen a mužů na domácích pracech. K tomu se musí dospět 
individuálně, avšak celkový společenský vývoj musí tomu napomoci.


