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ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 

maaelu arengu komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et paljudes liikmesriikides on maapiirkondades elavate naiste juurdepääs 

tööturule piiratud ja nende võimalused alustada äritegevust põllumajandussektoris on 

suhteliselt piiratud; 

B. arvestades, et naised moodustavad ELi maapiirkondade kogutööjõust veidi alla 50 % ja 

majanduslikult aktiivsest kogurahvastikust umbes 45 %1; arvestades, et Euroopas töötab 

naiste juhtimisel keskmiselt 29 %2 põllumajandusettevõtetest ja naisettevõtlus on nii 

sotsiaalses, majanduslikus kui ka ökoloogilises mõttes oluline tugi säästliku arengu 

tagamiseks maapiirkondades; 

C. arvestades, et majanduskriis on mõjutanud kogu Euroopa Liitu, põhjustades eelkõige 

maapiirkondades laastavat töötust, vaesust ja rahvastikukadu, mis mõjutab eelkõige naisi; 

D. arvestades, et sooline palgalõhe on maapiirkondades 10 % suurem kui teistes 

valdkondades ning arvestades, et on vaja pöörata rohkem tähelepanu ajakohastatud 

statistikale naiste maaomandi kohta ning naiste töötingimuste kohta maapiirkondades; 

E. arvestades, et maaelu arengu programmist toetust saavate naissoost 

põllumajandusettevõtjate osakaal on väiksem kui naiste juhitavate 

põllumajandusettevõtete osa ELis3; 

F. arvestades, et meeste ja naiste võrdsete võimaluste põhimõtet tuleb Euroopa Liidu ühises 

põllumajanduspoliitikas järjepidevalt rakendada ning arvestades, et sootundlikku 

lähenemisviisi tuleb rakendada mitte ainult ÜPP, vaid ka maapiirkondade 

ühtekuuluvuspoliitika puhul; 

G. arvestades, et valdavalt ELi maapiirkondades töötas 2009. aastal naistest vanuses 20–64 

ainult 61 %4; 

H. arvestades, et naiste pideval massilisel lahkumisel maapiirkondadest on kahjulik mõju 

mitte ainult sotsiaaltaristule, näiteks paljude vabatahtliku tegevusega hõivatud naiste 

kaotamise tõttu, kuid ka tööturule, ning arvestades, et massilist lahkumist saab ainult 

takistada sellise raamistiku loomisega, milles naised võivad saavutada oma isiklikke ja 

erialaseid eesmärke maapiirkondades; 

I. arvestades, et meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamine ja diskrimineerimiskeeld on 

                                                 
1 Eurostat (2013). Eurostati maaelu arengut käsitlev piirkondlik aastaraamat 2013 (Eurostat regional yearbook 

2013: Focus on rural development). 
2 Uuring „Maapiirkondade naiste rahvusvahelise päev 2015“ (International Day of Rural Women 2015), 

poliitikaosakond C, Euroopa Parlament. 
3 Dower, J. (2015). „Ühise põllumajanduspoliitika raames antava rahastamise roll maapiirkondade naiste jaoks“ 

(The role of funding under the Common Agricultural Policy for rural women). Euroopa Parlamendi 

uuringuteenistus, Maapiirkondade naiste rahvusvahelise päev 2015. 
4 Euroopa Komisjon (2011), „Põllumajandus ja maaelu areng. ELi põllumajanduspoliitika majanduskokkuvõte. 

Maapiirkonnad ja strateegia„ Euroopa 2020“ – tööhõive“, kokkuvõte nr 5, november 2011. 
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üks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, sealhulgas Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondi poolt kohaldatavatest põhimõtetest; 

1. märgib, et maapiirkondade naised ei ole ühtne rühm ja nende rollid, vajadused ja olukord 

on liikmesriigiti erinevad; on seepärast seisukohal, et sammud, millega parandada nende 

võimalusi elus ja tööalaseid väljavaateid, peaksid olema mitmekesised; rõhutab sellele 

vaatamata naiste ebavõrdset juurdepääsu põllumajandusmaa omamisele; märgib, et 

põllumajandusettevõttes töötavad naised on sageli ainult omanike pereliikmed, kelle puhul 

moodustasid ettevõtte omaniku abikaasadeks liigitatavad naised 2007. aastal 80,1 % 

kõikidest abikaasadest1, mistõttu neil ei ole seepärast oma sissetulekut, nii et nende 

majanduslik sõltumatus ei ole sageli tagatud; 

2. taunib soolist ebavõrdsust maapiirkondades ja nõuab naiste töötingimuste parandamist 

ning neile maale juurdepääsu andmise soodustamist; 

3. on seisukohal, et naistel on väikepõllumajandustootjatena oluline roll 

väikepõllumajandustootmise tulevikus elujõulisena hoidmisel ning seetõttu tuleb nende 

innovatsioonisuutlikkust täiendavalt toetada selliste mitmekesistamismeetmete 

rahastamise kaudu, nagu otseturundus, taluturism, sotsiaalteenused ja hoolekanne; 

rõhutab, kui tähtis on põllumajandusettevõtete mitmekesistamise käsitus, mis hõlmab väga 

mitmesuguseid keskkonnaalaseid, majanduslikke ja kultuurikaupu ja teenuseid, sest need 

võivad anda põllumajandusettevõtetes töötavatele naistele nendega seotud täiendava 

sissetuleku ja aidata samal ajal märkimisväärselt kaasa meeste ja naiste töö- ja eraelu 

tasakaalustamise soodustamisele; 

4. väljendab oma muret praegu läbirääkimiste etapis olevate lepingute, näiteks Atlandi-ülese 

kaubandus- ja investeerimispartnerluse, Kanadaga sõlmitava laiaulatusliku majandus- ja 

kaubanduslepingu ning Euroopa Liidu ja Mercosuri riikide vahelise 

vabakaubanduslepingu võimaliku mõju pärast Euroopa põllumajandusele; 

5. juhib tähelepanu, et soolise võrdõiguslikkuse edendamine on üks ELi ja selle 

liikmesriikide põhieesmärke ning et soolise aspekti arvestamine peaks seepärast olema 

ÜPP osa; kutsub komisjoni üles parandama ÜPP järelevalve- ja hindamisnäitajaid, et teha 

kindlaks naiste nähtamatu töö ning eristada näitajaid võimaluse korral soo alusel; rõhutab 

vajadust teha kindlaks soolise mõju hindamisel põhinevad sihid ja eesmärgid, et edendada 

põllumajandussektoris töötavate naiste jätkusuutlikke ametialaseid väljavaateid ning 

tasustatavaid töövõimalusi ning suurendada majanduslikku tõhusust; 

6. rõhutab vähese asjakohase sotsiaalkaitsega füüsilisest isikust ettevõtjate suurt osakaalu 

maapiirkondades ja eelkõige naisi mõjutava nähtamatu töö suurt osakaalu; kutsub 

seepärast liikmesriike ja seadusandlike volitustega piirkondi üles parandama soolist 

võrdõiguslikkust tööturul reguleerivaid õigusakte, eelkõige seoses palkade, omandiõiguse 

ja otsustusprotsessiga, ning tagama nii maapiirkondades töötavatele meestele kui ka 

naistele sotsiaalkindlustuse; 

7. kutsub liikmesriike üles tõhusamalt kasutama väikepõllumajandustootjatena töötavate 

naiste ja maapiirkondades elavate naisväikeettevõtjate toetuseks ette nähtud võimalusi, 

                                                 
1 Euroopa Komisjon (2012). Põllumajanduspoliitika majanduskokkuvõte. Naised ELi põllumajanduses ja 

maapiirkondades: raske töö, madal profiil, kokkuvõte nr 7, juuni 2012. 
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mida on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames võimalik 

rakendada, ning toetada asjakohaseid lihtsustamismeetmeid; kutsub komisjoni üles 

esildama uusi sihipäraseid meetmeid, mille eesmärk on toetada ja ergutada naiste 

osalemist maapiirkondade töötuturul, ning kutsub liikmesriike üles lisama oma maaelu 

arenguprogrammidele konkreetsed alamprogrammid, et toetada naisettevõtlust, 

strateegiad, millega luuakse naistele pensioniõiguseid tagavaid töökohti, poliitika, millega 

edendatakse naiste osalust põllumajandussektori poliitilistes, majandus- ja 

sotsiaalfoorumites, ning võrdsete võimaluste edendamist maapiirkondades; 

8. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tugevdaksid sotsiaalpartnerite ja 

sotsiaalhoolekandeorganisatsioonide rolli, kes teevad koos ametiasutustega tööd selle 

nimel, et kontrollida tööalaste õigusaktide järgimist, võidelda deklareerimata tööga ning 

jälgida selliste sotsiaalhoolekande- ja ohutusstandardite järgimist, millega edendatakse 

võõrtöötajate, sealhulgas naissoost hooajatöötajate, rändajate ja pagulaste sotsiaalset ja 

majanduslikku integratsiooni; nõuab sellise korra kehtestamist, mis tagab naiste osaluse 

kõikidel protsessi tasanditel; 

9. kutsub komisjoni üles pakkuma välja korda konkreetse ELi programmi nõuetekohaseks 

rahastamiseks „Euroopa maapiirkonna naiste garantii“ vormis, mille puhul on eeskuju 

võetud Euroopa noortegarantiist; 

10. juhib tähelepanu, et põllumajandusmaa hulk ELis väheneb iga aastaga; rõhutab, et 

põllumaa säilitamine täidab esmatähtsat rolli töökohtade tagamisel maapiirkondades; 

palub liikmesriikidel edendada suuremat juurdepääsu maale suure tööpuuduse tasemega 

maapiirkondades; nõuab sellega seoses meetmete võtmist, et tagada noortele naissoost 

põllumajandustootjatele juurdepääs krediidile ja võimalus osaleda maa majandamises; 

11. juhib tähelepanu asjaolule, et naised moodustavad 45% põllumajandusettevõtete tööjõust; 

kutsub komisjoni üles läbi vaatama põllumajandusliku pereettevõtte määratlust, et 

soodustada nende juurdepääsu koolitusele ja professionaalsele nõustamisele ning 

kapitalile ja soodustustele; 

12. kutsub komisjoni üles rakendama ÜPP esimese ja teise samba raames antava finantsabi 

suhtes sooteadlikku eelarvestamist; 

13. kutsub komisjoni üles parandama koostöös liikmesriikidega naiste olukorda 

maapiirkondades ning pakkuma neile mitte ainult piisavalt teabematerjali 

rahastamisvõimaluste kohta, mis on spetsiaalselt mõeldud naissoost 

põllumajandusettevõtjatele ja maapiirkondade naistele, vaid ka juurdepääsu haridusele ja 

krediidile ning samuti võimaldama ühenduste loomist ning ulatuslikku professionaalset 

nõustamist mitmekesistamise valdkonnas, et julgustada naisi oma projekte maapiirkonnas 

aktiivselt rakendama; võtab sellega seoses teadmiseks vajaduse teha teabematerjalid 

internetipõhistel platvormidel kättesaadavaks, et võimaldada maapiirkondade naistele 

paindlikku juurdepääsu toetusi käsitlevale teabele; rõhutab, et selliste teabekursuste 

pakkumine naistele, millel käsitletakse ettevõtte asutamist ja juhtimist reguleerivaid 

eeskirju ja nõudeid, võib olla positiivne mõju, sest see annab naistele piisavalt 

enesekindlust oma ettevõttega alustamiseks; 

14. kutsub asjaomaseid riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi üles innustama naisi 

osalema kohalikes tegevusrühmades, sõlmima programmi Leader raames kohalikke 
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partnerlussidemeid ning tagama juhatustes sooliselt tasakaalustatud osalemise; 

15. rõhutab, kui tähtsad on meetmed, millega edendatakse naissoost põllumajandusettevõtjate 

ja maapiirkondade naiste haridust, kutseõpet ja uusi kvalifikatsioone, sealhulgas 

edendades ettevõtjate ja põllumajandustootjate suuremat juurdepääsu kraadiõppele ja 

erialakursustele, et saaks tagada pikaajalise tööhõive maapiirkondades ning seeläbi saab 

soodustada kohanemist muutustega põllumajandustootmises ja põllumajanduslike 

toiduainete tootmises; kutsub komisjoni sellega seoses üles kaaluma nõuetekohaselt ÜPP 

teise samba kohaste riigiabimeetmete puhul põllumajandusettevõtetes töötavate naiste 

koolituse ja nõustamise edendamisele, mis hõlmab konkreetset koolitust 

põllumajandussektoris töötavate naiste oskuste ja konkurentsivõime suurendamiseks ning 

nende ametlike töövõimaluste soodustamiseks; rõhutab, kui tähtis on naiste nõustamine ja 

toetamine, et aidata neil arendada innovatiivset põllumajandustegevust maapiirkondades, 

mis hõlmab põllumajandusliku esmatootmise ettevõtteid; 

16. rõhutab – viidates muu hulgas osaajatööle ja kaugtööle –, kui tähtis on digitaalne areng 

maapiirkondades ning tervikliku lähenemisviisi arendamine (nn digitaalne küla), ning 

nõuab sellega seoses teise samba programmide suuremat kasutamist, et soodustada 

füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist; rõhutab, et olulise taristu, näiteks 

transpordiühenduste, energiavarustuskindluse ning usaldusväärse ja kiire 

lairibatehnoloogia kvaliteedi ja juurdepääsetavuse parandamine, mis võimaldaks ka kõrge 

kvalifikatsiooniga naistel töötada maapiirkondades (näiteks e-äri kaudu) ning igapäevaste 

toimingute ja teenuste pakkumist maapiirkondades, on äärmiselt tähtis, et pakkuda 

meestele ja naistele töö- ja eraelu tasakaalu, ning kutsub liikmesriike üles võtma tihedas 

koostöös valdade ja piirkondadega vastu liikuvaid lähenemisviise maaelu arengule; 

17. rõhutab, kui tähtis on toetada ja edendada naissoost põllumajandustootjate osalemist 

otsustusprotsessis; juhib tähelepanu, et naised saavad aidata kaasa oma kogukondade ja 

põllumajandusettevõtete arengule; 

18. rõhutab, et maapiirkonnad kogu Euroopas kannatavad elanikkonna vananemise, madala 

rahvastikutiheduse ja mõnedes piirkondades rahvastikukao all; nõuab täiendavate 

meetmete võtmist, et arendada maapiirkondades välja elu- ja töötingimused, mis pakuvad 

naistele ja nende perekondadele põhjuseid sinna jäämiseks ja seal edukalt toimetulekuks; 

19. kutsub piirkondlikke osalisi üles rakendama teise samba raames antava rahastamise alusel 

teadlikkuse suurendamise programme, mille eesmärk on rõhutada soolist neutraalsust 

kõikidel kutsealadel ning saada üle püsivalt väga traditsioonilisest rollijaotusest 

põllumajandustootmises; 

20. juhib tähelepanu raskustele, millega naissoost põllumajandusettevõtjad rahastamise 

saamisel silmitsi seisavad; märgib, et parem juurdepääs investeerimiskapitalile on 

määrava tähtsusega naiste sotsiaal-majandusliku olukorra parandamisel maapiirkondades 

ja naisettevõtluse toetamisel, ning kutsub liikmesriike üles edendama, toetama ja andma 

naissoost põllumajandusettevõtjatele juurdepääsu rahastamisallikatele ja konkreetsele 

koolitusele, mis saab sellist juurdepääsu lihtsustada; 

21. on teadlik konkreetsetest väljakutsetest seoses era- ja tööelu ühildamisega 

põllumajandusettevõtetes ning vanemate olukorra ja perekonnasõbraliku töökeskkonna 

tähtsusest põllumajanduslike pereettevõtete puhul; rõhutab avalike teenuste esmatähtsat 
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rolli naiste osaluse suurendamisel tööturul, sest need teenused vähendavad nende naiste 

koormat, kes kulutavad tavaliselt meestest rohkem aega laste ja teiste ülalpeetavate isikute 

eest hoolitsemisele; kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi üles 

rakendama poliitikat, millega kaitstakse, ajakohastatakse ja edendatakse igapäevaeluks 

vajalikke kvaliteetseid, juurdepääsetavaid ja taskukohaseid taristuid, rajatisi ja teenuseid 

maapiirkondades; 

22. kutsub liikmesriike üles parandama naissoost põllumajandusettevõtjate sotsiaalkindlustuse 

ja õigusliku tunnustamise meetmeid, et tagada, et neile on tagatud samad õigused kui 

meestele, sest nad töötavad sageli väga kaua pereettevõtetes ilma sotsiaalkindlustuse või 

õiguskindlustuseta; 

23. rõhutab vajadust säilitada, ergutada ja toetada selliseid ettevõtlusalgatusi, ühendusi, 

ühistuid ja naiste organisatsioone põllumajandussektoris ja maapiirkondades, millega 

toetatakse parimate tavade vahetust kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil ning 

stimuleeritakse naiste pääsu tööturule; juhib lisaks sellele tähelepanu 

teabeedastuspunktide ja -võrkude arendamise tähtsusele, et suurendada teadlikkust 

maapiirkondades elavate naiste sotsiaalsest ja majanduslikust olukorrast. 
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