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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ
(2007/2117(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ιδίως τα άρθρα 3 
και 13 αυτής,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/144/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006,
σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη 
(περίοδος προγραμματισμού 2007-2013)1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 
2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 
2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής4,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 σχετικά με «την 
απασχόληση στις αγροτικές ζώνες στα πλαίσια της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
απασχόληση»5,

– έχοντας υπόψη την «Επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη –
Ανανεωμένη στρατηγική»6,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με 
τίτλο «Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση. Νέο ξεκίνημα για 
τη στρατηγική της Λισαβόνας» (COM(2005)0024),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καταπολέμηση των διαφορών 
στις αμοιβές των δύο φύλων» (COM(2007)0424,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Απασχόληση στις αγροτικές 
περιοχές: κάλυψη του ελλείμματος θέσεων εργασίας» (COM(2006)0857) και το 

  
1 ΕΕ L 55 της 25.2.2006, σελ. 20.
2 ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σελ. 1.
3 ΕΕ L 368 της 23.12.2006, σελ. 15.
4 ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σελ. 1.
5 ΕΕ C 186 της 6.8.2003, σελ. 3.
6 Έγγραφο του Συμβουλίου 10117/2006, 9.6.2006.
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συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2006)1772),

– έχοντας υπόψη την έκδοση «Οι γυναίκες συμβάλλουν στην αγροτική ανάπτυξη: 
Μεριμνώντας για το μέλλον της αγροτικής Ευρώπης»1,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη SERA – Μελέτη για την απασχόληση στις αγροτικές 
περιοχές 2006,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 2006 σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση – στατιστικές και οικονομικές πληροφορίες,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας της 23ης 
και 24ης Μαρτίου 2000 σχετικά με τη στρατηγική της Λισαβόνας για την απασχόληση 
και την οικονομική μεγέθυνση,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της δεύτερης ευρωπαϊκής διάσκεψης για την αγροτική 
ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Salzburg από τις 12 έως τις 14 Νοεμβρίου 2003 με 
θέμα «Βάζοντας τα θεμέλια για το μέλλον του κόσμου της υπαίθρου – θεσπίζοντας μια 
πολιτική για την υλοποίηση των φιλοδοξιών μας»,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) με τίτλο «First European Quality of Life Survey: 
Urban–rural difference» (Πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα σε θέματα ποιότητας ζωής: Διαφορές 
μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών), «Social capital and job creation in rural 
Europe» (Κοινωνικό κεφάλαιο και δημιουργία θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο της 
Ευρώπης) και «Women’s entrepreneurship in rural areas» (Γυναικεία επιχειρηματικότητα 
στις αγροτικές περιοχές), 

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2005/600/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2005,
για τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών2,

– έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη
20073,

– έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων που εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 23ης και 24ης Μαρτίου 2006,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Ιουνίου 1993 σχετικά με την εκτίμηση της μη 
αμειβόμενης εργασίας των γυναικών4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2003 σχετικά με τις γυναίκες των 
αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της ενδιάμεσης αναθεώρησης της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής5 και το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον 

  
1 Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2000
2 ΕΕ L 205 της 6.8.2005, σελ. 21.
3 Έγγραφο του Συμβουλίου 6694/07, 23.2.2007.
4 ΕΕ C 194 της 19.7.93, σελ. 389.
5 ΕΕ C 047 της 24.3.2004, σελ. 676 E.
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χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-20201,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A6-0000/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από ευρωπαϊκή σκοπιά, οι αγροτικές περιοχές2 εμπίπτουν στο 
πεδίο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), ότι το παρόν ψήφισμα αφορά τον δεύτερο 
πυλώνα της ΚΓΠ, ήτοι την αγροτική ανάπτυξη, και ότι πρέπει επίσης να λαμβάνονται 
υπόψη οι κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους κεντρικούς στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 
περιοχές και η προώθηση της διαφοροποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για να καταστούν ελκυστικότερες οι αγροτικές περιοχές 
απαιτείται η προώθηση της βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και η δημιουργία νέων 
ευκαιριών απασχόλησης, ιδίως για τις γυναίκες και τους νέους,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που υφίστανται οι 
αγροτικές περιοχές δεν επηρεάζουν όλες τις γυναίκες με τον ίδιο τρόπο, αλλά σε 
ορισμένες εξ αυτών προσφέρουν ευκαιρίες και σε κάποιες άλλες δημιουργούν πολύ 
σοβαρές προκλήσεις,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της Λισαβόνας για την επίτευξη οικονομικής 
μεγέθυνσης και την προώθηση οικονομιών με κοινωνικό χαρακτήρα και χωρίς 
αποκλεισμούς μπορούν να επιτευχθούν μόνον εάν αξιοποιηθούν πλήρως οι σημαντικές 
δυνατότητες των γυναικών στην αγορά εργασίας τόσο στις αγροτικές όσο και στις 
αστικές περιοχές,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά απασχόλησης τόσο των ανδρών όσο και των 
  

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0063
2 Ο συγκεκριμένος ορισμός των αγροτικών περιοχών εγκρίθηκε στο πλαίσιο της απόφασης 2006/144/ΕΚ. Η 
Επιτροπή έχει χρησιμοποιήσει με συνέπεια τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ. Η μεθοδολογία του ΟΟΣΑ στηρίζεται 
στην πυκνότητα του πληθυσμού (ΟΟΣΑ, Creating rural indicators for shaping territorial policy, Παρίσι, 1994). 
Βασίζεται σε μια προσέγγιση που περιλαμβάνει δύο στάδια. Καταρχάς, οι τοπικές μονάδες (π.χ. δήμοι) 
χαρακτηρίζονται αγροτικές εάν η πυκνότητα του πληθυσμού τους είναι χαμηλότερη από 150 κατοίκους ανά 
τετραγωνικό χιλιόμετρο. Στη συνέχεια, οι περιφέρειες (π.χ. NUTS 3 ή NUTS 2), ταξινομούνται σε μία από τις 
εξής 3 κατηγορίες:

• αγροτική κυρίως περιφέρεια (ΑγρΚΠ): εάν ποσοστό άνω του 50% του πληθυσμού της περιφέρειας
διαβιοί σε αγροτικές κοινότητες (με λιγότερους από 150 κατοίκους/τετραγωνικό χιλιόμετρο)·

• ενδιάμεση περιφέρεια (ΕΠ): εάν ποσοστό από 15% έως 50% του πληθυσμού της περιφέρειας διαβιοί σε 
αγροτικές τοπικές μονάδες·

• αστική κυρίως περιφέρεια (ΑστΚΠ): εάν ποσοστό κάτω του 15% του πληθυσμού της περιφέρειας
διαβιοί σε αγροτικές τοπικές μονάδες.

Οι 1284 περιφέρειες NUTS 3 της ΕΕ των 27 κατανέμονται σε γενικές γραμμές ισομερώς στις τρεις κατηγορίες 
αγροτικών-αστικών περιφερειών. Η Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος εναλλακτικούς ορισμούς που θα 
αντανακλούν καλύτερα την ποικιλομορφία των αγροτικών κυρίως περιοχών, περιλαμβανομένων των 
περιαστικών περιοχών. 
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γυναικών είναι χαμηλότερα στις αγροτικές περιοχές και ότι, επιπροσθέτως, πολλές 
γυναίκες δεν εμφανίζονται ποτέ στην αγορά εργασίας και, ως εκ τούτου, ούτε δηλώνονται 
ως άνεργες ούτε συμπεριλαμβάνονται στα στατιστικά στοιχεία για την ανεργία·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές πλήττονται σοβαρά από την έλλειψη 
απασχόλησης υψηλής ποιότητας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες που διαβιούν σε αγροτικές περιοχές εκτελούν 
εργασίες που προσομοιάζουν με επαγγελματική δραστηριότητα αλλά δεν αναγνωρίζονται, 
δεν προστατεύονται και δεν αμείβονται ως τέτοιες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες που επικρατούν στις αγροτικές περιοχές διαφέρουν 
σημαντικά τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και εντός των κρατών μελών και
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να παρασχεθεί επαρκής στήριξη στις 
αγροτικές περιφέρειες που παρουσιάζουν διαφορετικές δυνατότητες ανάπτυξης, καθώς 
και στους κατοίκους που διαβιούν σε αυτές,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές μπορούν να προσφέρουν υψηλή ποιότητα 
ζωής σε οικογένειες με παιδιά και σε ηλικιωμένους αλλά εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων, όπως η έλλειψη υποδομών κατάρτισης, η 
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, όπως οι κατάλληλες εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών, 
ηλικιωμένων ή ασθενών, και η πίεση που δημιουργεί η εν εξελίξει γεωργική 
αναδιάρθρωση καθώς και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική συνεισφορά των γυναικών στην τοπική ανάπτυξη 
και στην ανάπτυξη των κοινοτήτων δεν αποτυπώνεται στη συμμετοχή τους στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κατά κύριο λόγο αναλαμβάνουν εθελοντικά εργασίες 
που διαμορφώνουν τη βάση για τη θεμελιώδους σημασίας συνοχή της ζωής στην 
κοινωνία,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές πλήττονται ιδιαίτερα από τη γήρανση του 
πληθυσμού, τη χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και τη συρρίκνωση του πληθυσμού, που 
παρατηρούνται σε ορισμένες περιοχές,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση από τις αγροτικές περιοχές γυναικών που 
ανήκουν στις οικονομικά ενεργές ηλικιακές ομάδες εξακολουθεί να οδηγεί σε έναν βαθμό 
«αρρενοποίησης» του πληθυσμού της υπαίθρου, με αρνητικές συνέπειες για την ποιότητα 
ζωής της κοινότητας και για τα ποσοστά γονιμότητας,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδίως οι γυναίκες που διαβιούν σε αγροτικές περιοχές ξοδεύουν 
πολύ χρόνο οδηγώντας προκειμένου να μεταφέρουν τα παιδιά τους και άλλα μέλη της 
οικογένειάς τους σε γιατρούς, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, ταυτοχρόνως, οι νέοι εμποδίζονται από την έλλειψη υπηρεσιών τοπικών 
δημόσιων μεταφορών και, για τον λόγο αυτόν, έχουν λιγότερες ευκαιρίες συμμετοχής σε 
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή στην αγορά εργασίας,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές προσφέρουν πραγματικές ευκαιρίες όσον 
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αφορά τις δυνατότητες που έχουν για οικονομική μεγέθυνση σε νέους τομείς και την 
παροχή ανέσεων και τουριστικών υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές, τομέας που 
διευθύνεται κατά κύριο λόγο από γυναίκες και αποτελεί σημαντικό οικονομικό 
παράγοντα για υπανάπτυκτες περιοχές που διαθέτουν όμως φυσικό κάλλος·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης,

1. είναι πεπεισμένο ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον αγροτικό τομέα 
αποτελεί βασική στρατηγική όχι μόνο για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών αλλά και για την οικονομική μεγέθυνση και την αειφόρο αγροτική ανάπτυξη·

2. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τα στατιστικά δεδομένα και τις πληροφορίες όσον 
αφορά αυτό το φαινόμενο και να αναλύσει τις τάσεις, τους βασικούς λόγους και τις 
συνέπειες της μετανάστευσης από τις αγροτικές περιοχές που παρατηρείται στην ΕΕ· 
καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές για την καταπολέμηση της 
μετανάστευσης γυναικών με υψηλό επίπεδο μόρφωσης από τις αγροτικές περιοχές·

3. καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις τοπικές κυβερνήσεις, να παράσχουν κίνητρα 
για τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό με σκοπό την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις αγροτικές περιοχές· 
επισημαίνει ότι η φτώχεια είναι ευρέως διαδεδομένη στις αγροτικές κοινότητες, ιδίως στα 
νέα κράτη μέλη·

4. καλεί την Επιτροπή να παράσχει στατιστικά στοιχεία για τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό αναλελυμένα όχι μόνο κατά φύλο και ηλικία αλλά προσθέτοντας και τη 
διάσταση της διάκρισης μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών·

5. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη μετάβαση από τις αγροτικές περιοχές που 
βασίζονται στη γεωργία σε ευρύτερες αγροτικές περιοχές που βασίζονται στην οικονομία·

6. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών 
διαβίωσης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές και να διασφαλίσουν το μέλλον των 
αγροτικών περιοχών, προσφέροντας αγροτικές υπηρεσίες, δηλαδή ταχυδρομικές 
υπηρεσίες, ευρυζωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα, πυροσβεστικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής ωφελείας·

7. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα των γυναικών, να 
στηρίξουν τα γυναικεία επιχειρηματικά δίκτυα, τα μοντέλα εκπαίδευσης/καθοδήγησης ή 
τις συμπράξεις γυναικών επιχειρηματιών και να σχεδιάσουν πρωτοβουλίες με σκοπό τη 
βελτίωση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των 
γυναικών που διαβιούν σε αγροτικές περιοχές·

8. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν ιδεολογική και οικονομική στήριξη για τη μη 
αμειβόμενη ή την εθελοντική εργασία·

9. καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές, να ενθαρρύνουν τη 
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συγκρότηση περιφερειακών κέντρων πόρων για τις γυναίκες, προκειμένου να 
επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην ενδυνάμωση των γυναικών, ιδίως των 
γυναικών ηλικίας μεταξύ 25 και 60 ετών που βρίσκονται αντιμέτωπες με την ανεργία, και 
να τις στηρίξουν προς την κατεύθυνση της αυτοαπασχόλησης ή στην ανάπτυξη 
υπηρεσιών εντός των κοινοτήτων τους μέσω διαβουλεύσεων με τη λαϊκή βάση και 
αξιολόγησης των αναγκών·

10. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις 
υποδομές για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, 
καθώς και τις υπηρεσίες υγείας, ιδίως δε να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής περίθαλψης· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
παραϊατρικών υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές·

11. παροτρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ικανοποιητικών μεταφορικών 
υποδομών στις αγροτικές περιοχές και να αναπτύξουν θετικές πολιτικές για τη βελτίωση 
της πρόσβασης όλων στις μεταφορές, καθώς οι μεταφορές εξακολουθούν να αποτελούν 
παράγοντα παγίωσης του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανισότητας στην κοινωνία, 
πλήττοντας πρωτίστως τις γυναίκες·

12. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης των προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που υποβάλλουν τα κράτη μέλη·

13. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις εταιρείες που επενδύουν στις αγροτικές περιοχές 
και προσφέρουν υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας στις γυναίκες·

14. καλεί τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των γυναικών σε τοπικές ομάδες δράσης και την ανάπτυξη τοπικών εταιρικών 
σχέσεων γύρω από τον άξονα του Leader, καθώς και να διασφαλίσουν την ισορροπημένη 
συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην 
Επιτροπή των Περιφερειών και στους εκτελεστικούς και αιρετούς φορείς που είναι 
υπεύθυνοι για τις ίσες ευκαιρίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η ζωή των γυναικών στις αγροτικές περιοχές παρέχει πολλές ευκαιρίες, συνεπάγεται όμως 
και πολλά προβλήματα.

Η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στη γεωργία· 
είναι απαραίτητη η διαφοροποίηση τόσο εντός του γεωργικού τομέα όσο και πέρα από αυτόν, 
προκειμένου να προαχθεί η βιώσιμη αειφόρος αγροτική ανάπτυξη1.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αγροτικές περιοχές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύουν το 92% του εδάφους και το 56% του πληθυσμού της. 
Παρουσιάζουν δε εντυπωσιακή ποικιλομορφία όσον αφορά την κοινωνική και οικονομική 
δομή, τη γεωγραφία και την κουλτούρα. Οι αγροτικές οικονομίες παράγουν το 45% της 
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και παρέχουν το 53% της απασχόλησης, αλλά συνήθως 
υστερούν όσον αφορά τον αριθμό των κοινωνικοοικονομικών δεικτών σε σύγκριση με τις μη 
αγροτικές περιοχές2. Οι αγροτικές περιοχές προσφέρουν πραγματικές ευκαιρίες όσον αφορά 
τις δυνατότητες που έχουν για οικονομική μεγέθυνση σε νέους τομείς, την παροχή ανέσεων 
και τουριστικών υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές, την ελκυστικότητά τους ως τόπων 
διαβίωσης και εργασίας, τον ρόλο τους ως δεξαμενής φυσικών πόρων και τοπίων ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους, τους οικισμούς τους με την πλούσια ιστορία και τα αρχιτεκτονικά μνημεία, 
και τις προστατευόμενες περιοχές, όπως τα περιφερειακά ή εθνικά πάρκα.

Οι διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης έχουν διαφορετικό αντίκτυπο στις διάφορες αγροτικές 
περιοχές, οδηγώντας στην αναδιάρθρωση και τον μαρασμό του γεωργικού τομέα, στην 
ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών και στην ενίσχυση της σημασίας της τεχνολογίας. Αυτές 
οι εν εξελίξει οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές επηρεάζουν τις γυναίκες. Δεδομένου όμως 
ότι οι γυναίκες της υπαίθρου δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα, οι αλλαγές αυτές τις 
επηρεάζουν με ποικίλους τρόπους. Η ιδιαίτερη κατάστασή τους εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες: οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των γυναικών διαφέρουν, όπως διαφέρουν και 
οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. 

Στις 20 Φεβρουαρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη. Η πλήρης συμμετοχή των γυναικών και 
η συνεισφορά τους στην αναζωογόνηση των τοπικών κοινοτήτων, στη σύσταση νέων 
επιχειρήσεων και στη μεγιστοποίηση των ανθρωπίνων πόρων είναι ζωτικής σημασίας για την 
υλοποίηση των προτεραιοτήτων που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές, ιδίως όσον 
αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, την ενθάρρυνση της 
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
αγροτικών περιοχών. Επιπλέον, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες και τους 
άνδρες είναι απαραίτητη για την αειφορία της αγροτικής ανάπτυξης.

  
1 Τελική δήλωση «Βάζοντας τα θεμέλια για το μέλλον του κόσμου της υπαίθρου – Θεσπίζοντας μια πολιτική για 
την υλοποίηση των φιλοδοξιών μας», Ευρωπαϊκή διάσκεψη για την αγροτική ανάπτυξη, 12 -14 Νοεμβρίου 
2003, Salzburg.
2 Εκτίμηση επιπτώσεων.



PE 396.436v01-0010/13 PR\688432EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Σύμφωνα με τους στόχους που τέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας το 2000, 
έως το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταστεί η πιο ανταγωνιστική και δυναμική 
βασισμένη στη γνώση οικονομία παγκοσμίως, ικανή να επιτυγχάνει βιώσιμη οικονομική 
μεγέθυνση σε συνδυασμό με ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της απασχόλησης και ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής. Για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας στον τομέα της 
απασχόλησης θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα 
κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Οι 
γυναίκες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην κοινωνικοπολιτική, κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης 
πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, διαφορετικά κινδυνεύουν να μην 
καταφέρουν να επιτύχουν εγκαίρως τους στόχους της Λισαβόνας, ιδίως στις πλέον 
απόμακρες και τις περισσότερο αγροτικές περιοχές.

Τα ζητήματα που εγείρονται

Παρά την κυριαρχία των αστικών περιοχών και την προσοχή που δίνεται στις μητροπόλεις 
στον λόγο των αιρετών αντιπροσώπων, των φορέων της εκτελεστικής εξουσίας, των 
υπεύθυνων λήψης αποφάσεων από την κεντρική, τοπική, μητροπολιτική και περιφερειακή 
κυβέρνηση, καθώς και των μέσων ενημέρωσης, ένα μεγάλο μέρος του κοινωνικού και 
οικονομικού βίου εκτυλίσσεται στις αγροτικές περιοχές. Παρότι οι πόλεις συμβάλλουν 
αναμφίβολα στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στη στρατηγική της Λισαβόνας, η 
αειφόρος ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών προσφέρει ευκαιρίες ζωτικής σημασίας για τη 
μεγέθυνση της οικονομίας της ΕΕ.

Οι δείκτες αποκαλύπτουν ότι τα ποσοστά απασχόλησης τόσο των ανδρών όσο και των 
γυναικών είναι χαμηλότερα στις αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, σε πολλές χώρες της ΕΕ, η 
ανεργία, σε συνδυασμό με την έλλειψη διαφοροποίησης στην απασχόληση, είναι 
συνηθέστερη για τις γυναίκες παρά για τους άνδρες που διαβιούν στην ύπαιθρο. Κατά 
κανόνα, τα ποσοστά δραστηριοποίησης των γυναικών είναι χαμηλότερα στις αγροτικές 
περιοχές, καθώς οι γυναίκες που εργάζονται στα αγροκτήματα δεν συνυπολογίζονται πάντοτε 
στο εργατικό δυναμικό, τους προσφέρονται δε λιγότερες ευκαιρίες αμειβόμενης 
απασχόλησης σε σύγκριση με τις περιοχές που έχουν πιο αστικό χαρακτήρα.

Στις αγροτικές περιοχές σημειώνονται δημογραφικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές. Η 
γήρανση του πληθυσμού, που συνιστά σημαντικό ζήτημα σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
καθίσταται ιδιαίτερα εμφανής στις αγροτικές κυρίως περιοχές ορισμένων κρατών μελών. Οι 
γυναίκες αποτελούν τους κυριότερους παρόχους βασικής φροντίδας για τα παιδιά και άλλα 
εξαρτώμενα άτομα. Οι γυναίκες προσαρμόζουν μάλιστα τον χρόνο εργασίας τους ώστε να 
μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους ως παρόχων φροντίδας και, για τον λόγο 
αυτόν, αντιμετωπίζουν αρνητικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες όσον 
αφορά τη σταδιοδρομία, τα εισοδήματα και τις συντάξεις. Αυτό ισχύει και για τις αστικές 
περιοχές επίσης, αλλά εκεί οι υποδομές είναι καλύτερες και συνήθως οι μετακινήσεις είναι 
πιο σύντομες, διότι όλα είναι περισσότερο συγκεντρωμένα.

Οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης διαφέρουν μεταξύ τους και μάλιστα πολλές από αυτές 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης. Ωστόσο, κάποιες άλλες –ιδίως εκείνες που 
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είναι πιο απόμακρες, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα συρρίκνωσης του πληθυσμού ή που 
εξαρτώνται από τη γεωργία– αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις. Χρειάζονται στήριξη 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της μεγέθυνσης και της αειφορίας κατά τα 
επόμενα χρόνια. Στην περίπτωσή τους συνήθως συσσωρεύονται ποικίλα προβλήματα: η 
δυσμενής δημογραφική κατάσταση, τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης και τα υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας, τα χαμηλότερα επίπεδα εισοδήματος, ο άνισος καταμερισμός εργασίας 
εντός των νοικοκυριών, οι δυσκολίες του συνδυασμού του εργασιακού με τον οικογενειακό 
βίο, οι ανεπαρκείς τεχνικές και κοινωνικές υποδομές, η παροχή διαφόρων υπηρεσιών π.χ. 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, τοπικών δημόσιων μεταφορών, εγκαταστάσεων
φροντίδας παιδιών και κοινωνικών υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς, η 
βραδύτερη ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα, οι αδυναμίες όσον αφορά τις δεξιότητες και το 
ανθρώπινο κεφάλαιο, η έλλειψη εγκαταστάσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης, το χαμηλότερο
ποσοστό νοικοκυριών με ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, η έλλειψη επιχειρηματικών 
υπηρεσιών στήριξης των έργων και των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται γυναίκες, οι 
περιορισμένες επενδυτικές δραστηριότητες, ο μικρός αριθμός των γυναικών στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού κ.λπ.

Στη σημερινή Ευρώπη, ανισότητες παρατηρούνται όχι μόνο μεταξύ των αγροτικών και των 
αστικών περιοχών αλλά και μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων χωρών της ΕΕ. 
Οι ανισότητες αυτές αποτυπώνονται με σαφήνεια στα δεδομένα που συγκεντρώνονται από 
ένα ευρύ φάσμα τομέων, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της ανάγκης να δοθεί προτεραιότητα 
στις ανάγκες των νέων κρατών μελών. Στις αγροτικές περιοχές υπάρχουν ποικίλες ομάδες 
γυναικών – ηλικιωμένες και νέες, άνεργες και οικονομικά ενεργές, αγρότισσες, γυναίκες που 
ζουν σε κεντρικές και απόκεντρες περιοχές. Κατά συνέπεια, για αυτές τις διαφορετικές 
ομάδες γυναικών χρειάζονται διαφορετικές δραστηριότητες. Στις φτωχότερες χώρες της 
διευρυμένης ΕΕ, η στέρηση είναι εντονότερη στις αγροτικές περιοχές1. Ένα δυνητικό 
πρόβλημα εν προκειμένω είναι το ενδεχόμενο να θεωρηθεί ότι οι πιο αγροτικές και 
απόμακρες περιφέρειες των νέων κρατών μελών έχουν περιορισμένες δυνατότητες 
οικονομικής μεγέθυνσης και, κατά συνέπεια, να μην τους διατεθεί το μερίδιο των επενδύσεων 
που τους αναλογεί· και τούτο παρά το γεγονός ότι, όπως δείχνουν τα στοιχεία, σε αυτές 
ακριβώς τις περιοχές οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν τα υψηλότερα επίπεδα στέρησης και το
χαμηλότερο επίπεδο ποιότητας ζωής. 

Η κατάσταση αυτή συμβάλλει στη συνεχιζόμενη μετανάστευση ατόμων ιδιαίτερα νεαρής 
ηλικίας και υψηλού επιπέδου κατάρτισης από πολλές περιοχές. Καθώς η πλειονότητα των 
ατόμων που εγκαταλείπουν τις αγροτικές περιοχές είναι γυναίκες, προκαλούνται αρνητικές 
επιπτώσεις στον κοινωνικό βίο των εν λόγω αγροτικών περιοχών και στην οικονομία της 
υπαίθρου. Επιπλέον, το φαινόμενο αυτό συμβάλλει στη μείωση του αριθμού των 
νοικοκυριών στο πλαίσιο της κοινότητας. Οι κοινωνικές υποδομές και οι υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας πάσχουν σε μεγάλο βαθμό. Εξάλλου, πέρα από την απώλεια πληθυσμού, τα 
χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας που παρατηρούνται θέτουν σε κίνδυνο τη μεσοπρόθεσμη 
και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των εν λόγω περιφερειών. 

Συστάσεις

  
1 Πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα σε θέματα ποιότητας ζωής: Διαφορές μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών.
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Οι γυναίκες που διαβιούν σε αγροτικές περιοχές χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή σε πολιτικό 
επίπεδο. Η εισηγήτρια ζητεί να δοθεί πραγματική στήριξη στις τοπικές πρωτοβουλίες, στις 
δράσεις των κοινοτήτων και σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της αγροτικής ανάπτυξης με 
έμφαση στις γυναίκες. Η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον αγροτικό τομέα πρέπει 
να αποτελέσει βασική στρατηγική όχι μόνο για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών
και ανδρών, αλλά και για τη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση. Χρειάζονται οπωσδήποτε ειδικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση των επειγόντων προβλημάτων και αναγκών των γυναικών που 
ζουν σε αγροτικές περιοχές. Η εισηγήτρια υπογραμμίζει ότι, καταρχάς, πρέπει να 
ευαισθητοποιηθεί περισσότερο η κοινωνία γύρω από τη μειονεκτική θέση στην οποία 
βρίσκονται οι γυναίκες στις περιοχές της υπαίθρου. Επιπλέον, η εισηγήτρια ζητεί να 
εξασφαλιστεί η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στις αξιολογήσεις αντικτύπου των 
πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ, καθώς και σε όλες τις διαδικασίες του 
προϋπολογισμού που σχετίζονται με την εφαρμογή πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης. 
Επιπλέον, για την εξισορρόπηση της κατάστασης, πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα που 
θα ενθαρρύνουν τις τοπικές αρχές να εφαρμόσουν ειδικά μέτρα.

Οι γυναίκες της υπαίθρου σε όλες τις χώρες αποτελούν μειονότητα στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και σχεδιασμού. Το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες
λήψη αποφάσεων οδηγεί αναπόφευκτα σε ανισορροπίες όσον αφορά τις προτεραιότητες που 
τίθενται. Η πρόκληση για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης είναι ο εντοπισμός των 
εμποδίων που παρακωλύουν την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στον οικονομικό και 
δημόσιο βίο σε τοπικό επίπεδο και η ανάπτυξη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών υπέρ των 
γυναικών. Είναι σημαντικό να δοθεί στήριξη στην ανάπτυξη δικτύων που δύνανται να 
βελτιώσουν σημαντικά τις ευκαιρίες απασχόλησης των γυναικών, και συγκεκριμένα στη 
συγκρότηση περιφερειακών κέντρων πόρων για τις γυναίκες που θα μπορούσαν να 
επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην ενδυνάμωση των γυναικών, ιδίως των γυναικών 
ηλικίας από 25 έως 60 ετών που βρίσκονται αντιμέτωπες με την ανεργία, και να τις στηρίζουν
προς την κατεύθυνση της αυτοαπασχόλησης ή στην ανάπτυξη υπηρεσιών εντός των 
κοινοτήτων τους μέσω διαβούλευσης με τη λαϊκή βάση και αξιολόγησης των αναγκών. 

Η διαφοροποίηση είναι απαραίτητη για την οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και την 
αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Είναι σημαντικό να ενισχυθεί η είσοδος και η 
συμμετοχή των γυναικών σε νέους οικονομικούς τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι 
υπηρεσίες αναψυχής και η βελτίωση του περιβάλλοντος. Εντασσόμενες στην 
αυτοαπασχόληση και ιδρύοντας μικρές επιχειρήσεις, οι γυναίκες μπορούν να βρεθούν στο 
προσκήνιο της καινοτομίας και της διαφοροποίησης στις αγροτικές περιοχές. Ο τουρισμός, η 
βιοτεχνία και η παροχή ανέσεων στις αγροτικές περιοχές αποτελούν τομείς οικονομικής 
μεγέθυνσης σε πολλές περιφέρειες και προσφέρουν ευκαιρίες τόσο για την αγροτική 
διαφοροποίηση όσο και για την ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων στην ευρύτερη οικονομία της 
υπαίθρου. Στο πλαίσιο της προώθησης της κατάρτισης, της πληροφόρησης και της 
επιχειρηματικότητας πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών. 
Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί συνέχεια στο επιτυχημένο πρόγραμμα LEADER, καθώς έχει 
βοηθήσει πολλές γυναίκες να αναπτύξουν αμειβόμενες δραστηριότητες στους τομείς του 
τουρισμού, της βιοτεχνίας και των τοπικών προϊόντων. 

Ο συνδυασμός του εργασιακού με τον οικογενειακό βίο σε ένα αγροτικό περιβάλλον 
προσκρούει στο εμπόδιο της απόστασης μεταξύ του χώρου κατοικίας, του χώρου εργασίας 
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και των διαφόρων υπηρεσιών. Λόγω του άνισου καταμερισμού των οικιακών εργασιών 
ανάμεσα στο ζευγάρι, οι γυναίκες βρίσκονται συχνά αντιμέτωπες με το ζήτημα του 
συνδυασμού του εργασιακού με τον οικογενειακό βίο. Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν τον συνδυασμό του εργασιακού και του οικογενειακού βίου τόσο στις 
αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές, ιδίως στις οικονομικά υπανάπτυκτες αγροτικές 
περιφέρειες, σε στενή συνεργασία με τις κοινότητες, προάγοντας την πρόσβαση στην 
απασχόληση, και κυρίως σε κοινοτικές θέσεις εργασίας, αναπτύσσοντας υπηρεσίες 
εξωτερικής βοήθειας για τις οικιακές εργασίες και διευκολύνοντας την πρόσβαση στα 
διάφορα μέσα επικοινωνίας. Αν και τα παραπάνω στοιχεία εμπίπτουν στη σφαίρα των 
δημόσιων δράσεων, ένα πιο σημαντικό στοιχείο άπτεται της αλλαγής της κοινωνικής 
συμπεριφοράς σε σχέση με τον καταμερισμό των οικιακών εργασιών μεταξύ γυναικών και 
ανδρών. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί σε ατομικό επίπεδο, όμως πρέπει να δοθεί ώθηση στη 
συνολική κοινωνική ανάπτυξη.


