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EHDOTUKSET 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että monissa jäsenvaltioissa maaseudulta tulevien naisten mahdollisuudet 

päästä työmarkkinoille ovat rajalliset ja heidän mahdollisuutensa kehittää liiketoimintaa 

maatalousalalla ovat suhteellisen vähäiset; 

B. ottaa huomioon, että vuonna 2011 naisten osuus koko työssäkäyvästä väestöstä oli hieman 

alle 50 prosenttia unionin maaseudulla ja koko ammatissa toimivasta väestöstä noin 

45 prosenttia1; ottaa huomioon, että Euroopassa keskimäärin 29 prosenttia2 maatiloista on 

naisten hoitamia, ja toteaa, että naisyrittäjyys on sosiaaliselta, taloudelliselta ja ympäristön 

kannalta katsottuna tärkeässä asemassa maaseudun kestävän kehityksen varmistamisessa; 

C. toteaa, että talouskriisi on vaikuttanut koko Euroopan unioniin ja maaseutualueilla 

työttömyys, köyhyys ja väestökato ovat saavuttaneet valtavat mittasuhteet ja koskettavat 

erityisesti naisia; 

D. panee merkille, että sukupuolten palkkaero maaseudulla on 10 prosenttia suurempi kuin 

muilla alueilla, ja katsoo, että on kiinnitettävä enemmän huomiota ajantasaisten tilastojen 

laatimiseen naisten maanomistuksesta sekä naisten työoloista maaseudulla; 

E. ottaa huomioon, että maaseudun kehittämissuunnitelman avustusta saavien naispuolisten 

maatilan haltijoiden osuus on pienempi kuin naisten pitämien tilojen osuus unionissa3; 

F. katsoo, että naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien periaate on pantava 

johdonmukaisesti täytäntöön yhteisessä maatalouspolitiikassa ja että sukupuolten tasa-

arvoon liittyvät näkökohdat on otettava huomioon paitsi yhteisen maatalouspolitiikan 

myös maaseudun koheesiopolitiikan toimien yhteydessä; 

G. ottaa huomioon, että unionin maaseutuvaltaisilla alueilla ainoastaan 61 prosenttia 20–64-

vuotiaista naisista oli työssä vuonna 20094; 

H. ottaa huomioon, että naisten jatkuva poismuutto maaseudulta vaikuttaa haitallisesti paitsi 

sosiaaliseen infrastruktuuriin, kun maaseudulla menetetään monia vapaaehtoistoiminnassa 

mukana olevia naisia, myös työmarkkinoihin, ja toteaa, että tämä poismuutto voidaan 

pysäyttää vain, jos luodaan sellaiset puitteet, joissa naiset voivat saavuttaa 

henkilökohtaiset ja ammatilliset tavoitteensa maaseudulla; 

I. toteaa, että naisten ja miesten tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen on yksi 

periaatteista, joita sovelletaan ERI-rahastoihin, myös Euroopan maaseudun kehittämisen 

                                                 
1 Eurostat (2013): Eurostatin alueita koskeva vuosijulkaisu 2013. ”Focus on rural development”. 
2 Euroopan parlamentin politiikkayksikkö C:n tutkimus ”International Day of Rural Women 2015”. 
3 Dower, J. (2015): ”The role of funding under the Common Agricultural Policy for rural women”. EPRS, 

kansainvälinen maaseudun naisten päivä 2015. 
4 Euroopan komissio (2011): ”Agriculture and Rural Development. EU Agricultural Economic Briefs. Rural 

Areas and the Europe 2020 Strategy – Employment”, katsaus nro 5, maaliskuu 2011. 
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maatalousrahastoon; 

1. huomauttaa, että maaseudun naiset eivät ole yhtenäinen ryhmä vaan heidän asemansa, 

tarpeensa ja tilanteensa ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa; katsoo siksi, että heidän 

mahdollisuuksiensa ja työllisyysnäkymiensä parantamiseksi toteutettavien toimien olisi 

oltava eriytettyjä; korostaa kuitenkin, että naisilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia 

viljelymaan omistukseen; panee merkille, että tämän vuoksi maatilojen naiset ovat usein 

ainoastaan omistajien perheenjäseniä ja heidät luokitellaan maatilan haltijan puolisoiksi, ja 

toteaa, että vuonna 2007 naisten osuus puolisoista oli 80,1 prosenttia1 eikä heillä 

vastaavasti ole omia tuloja, joten heidän taloudellinen riippumattomuutensa ei ole 

turvattu; 

2. pitää valitettavana sukupuolten välistä kuilua maaseudulla ja kehottaa parantamaan 

naisten työoloja ja helpottamaan heidän mahdollisuuksiaan maanhankintaan; 

3. katsoo, että naisviljelijöillä on merkittävä rooli tulevaisuuden kestävän pienviljelyn 

jatkumisessa, joten naisviljelijöiden innovointikykyä olisi tuettava nykyistä 

voimakkaammin edistämällä suoramyynnin, maatilamatkailun, sosiaalisten palvelujen ja 

hoitopalvelujen kaltaisia monipuolistamistoimia; korostaa maatilojen monipuolistamisen 

merkitystä, mihin kuuluu esimerkiksi laaja valikoima ympäristö-, tuotanto- ja 

kulttuurihyödykkeitä ja -palveluja, sillä nämä voivat luoda naisille mahdollisuuksia 

lisätuloihin tiloilla ja samalla helpottaa merkittävästi naisten ja miesten työn ja perhe-

elämän yhteensovittamista; 

4. ilmaisee huolestumisensa parhaillaan neuvoteltavien sopimusten vaikutuksesta Euroopan 

maatalouteen ja toteaa, että näitä sopimuksia ovat esimerkiksi transatlanttinen kauppa- ja 

investointikumppanuus (TTIP), laaja-alainen talous- ja kauppasopimus Kanadan kanssa 

(CETA) sekä EU:n ja Mercosurin vapaakauppasopimus; 

5. huomauttaa, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen on yksi unionin ja sen 

jäsenvaltioiden keskeisistä tavoitteista ja että sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen 

olisi oltava osa YMP:tä; kehottaa komissiota parantamaan YMP:n seuranta- ja arviointi-

indikaattoreita, jotta voidaan kartoittaa naisten tekemä ”näkymätön” työ ja 

mahdollisuuksien mukaan eritellä indikaattorit sukupuolen mukaan; korostaa, että on 

yksilöitävä tavoitteita ja päämääriä sukupuolivaikutusten arvioinnin perusteella, jotta 

voidaan edistää kestäviä uranäkymiä ja naisten palkallisia työllistymismahdollisuuksia 

maataloudessa sekä lisätä taloudellista tehokkuutta; 

6. korostaa itsenäisten ammatinharjoittajien, joilla ei ole asianmukaista sosiaaliturvaa, suurta 

osuutta maaseudulla sekä erityisesti naisten tekemän ”näkymättömän” työn suurta osuutta; 

kehottaa tämän vuoksi jäsenvaltioita ja alueita, joilla on lainsäädäntövaltaa, parantamaan 

sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla koskevaa lainsäädäntöä ja erityisesti palkkoja, 

omistusoikeuksia ja päätöksentekoa koskevia säännöksiä sekä varmistamaan 

sosiaaliturvan sekä naisille että miehille, jotka työskentelevät maaseudulla; 

7. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään tehokkaammin naisviljelijöille ja maaseudun 

naisille tarkoitettuja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 

                                                 
1 Euroopan komissio (2012): ”Agricultural Economic Briefs. Women in EU agriculture and rural areas: hard 

work, low profile”, katsaus nro 7, kesäkuu 2012. 
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(maaseuturahasto) rahoitusmahdollisuuksia ja tukemaan asian kannalta merkityksellisiä 

toimia byrokratian purkamiseksi; kehottaa komissiota esittämään uusia kohdennettuja 

toimia, joilla tuetaan ja kannustetaan naisten osallistumista maaseudun työmarkkinoille, ja 

kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään maaseudun kehittämisohjelmiinsa erityisiä 

alaohjelmia naisyrittäjyyden tukemiseksi, strategioita sellaisten työpaikkojen luomiseksi 

naisille, jotka varmistavat heille eläkkeet, toimia, joilla edistetään naisten edustusta 

poliittisilla, taloudellisilla ja yhteiskunnallisilla foorumeilla maatalousalalla, sekä toimia, 

joilla edistetään yhdenvertaisia mahdollisuuksia maaseudulla; 

8. kehottaa jäsenvaltioita lujittamaan työmarkkinaosapuolten ja sellaisten sosiaalialan 

järjestöjen roolia, jotka tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa työlainsäädännön 

noudattamisen valvonnassa, pimeän työn torjunnassa ja sellaisten hyvinvointivaltion 

standardien ja turvallisuusvaatimusten noudattamisen seurannassa, jotka edistävät 

vierastyöläisten, myös naispuolisten kausityöntekijöiden, muuttajien ja pakolaisten, 

sosiaalista ja taloudellista integraatiota; kehottaa ottamaan käyttöön järjestelyjä sen 

varmistamiseksi, että naiset voivat osallistua prosessin kaikkiin tasoihin; 

9. kehottaa komissiota ehdottamaan järjestelyjä asianmukaisen rahoituksen tarjoamiseksi 

Euroopan nuorisotakuu -ohjelman kaltaiselle ”Euroopan maaseutunaisten takuu” -

aloitteelle; 

10. huomauttaa, että viljelyalueiden määrä unionissa vähenee vuosi vuodelta; korostaa, että 

viljelysmaan säilyttäminen on ratkaisevan tärkeää maaseudun työpaikkojen 

varmistamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan mahdollisuuksia käyttää maata 

alueilla, joilla maaseudun työttömyys on korkealla, ja kehottaa tässä yhteydessä 

toteuttamaan toimia sen varmistamiseksi, että nuoret naisviljelijät voivat saada lainaa ja 

voivat osallistua maankäytön hallintaan; 

11. kiinnittää huomiota siihen, että naisten osuus maatilojen työvoimasta on 45 prosenttia; 

kehottaa komissiota tarkistamaan perhetilan määritelmää, jotta voidaan helpottaa niiden 

mahdollisuuksia saada koulutusta ja ammattimaista neuvontaa sekä mahdollisuuksia saada 

pääomaa ja etuja; 

12. kehottaa komissiota toteuttamaan sukupuolitietoista budjetointia YMP:n ensimmäisestä ja 

toisesta pilarista myönnettävän rahoitusavun yhteydessä; 

13. kehottaa komissiota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa parantamaan maaseudun naisten 

rahoitusmahdollisuuksia koskevia ehtoja ja paitsi asettamaan saataville riittävästi 

tiedotusmateriaalia erityisesti naisviljelijöille ja maaseudun naisille tarkoitetuista 

rahoitusmahdollisuuksista myös mahdollistamaan pääsyn koulutukseen ja luotonsaannin 

sekä edistämään yhdistysten perustamista ja monipuolistamista koskevan ammattimaisen 

neuvonnan tarjoamista, jotta voitaisiin kannustaa asianomaisia naisia toteuttamaan 

aktiivisesti omia hankkeitaan maaseudulla; huomauttaa tässä yhteydessä, että 

tiedotusmateriaali on asetettava saataville myös verkkoalustoilla, jotta tukia koskeva tieto 

on joustavasti maaseudun naisten saatavilla; korostaa, että naisille suunniteltujen yrityksen 

perustamista ja johtamista koskevia sääntöjä ja vaatimuksia käsittelevien kurssien 

käynnistämisellä voi olla myönteinen vaikutus, sillä kurssit voivat antaa naisille oman 

yrityksen perustamiseen tarvittavaa luottamusta; 

14. kehottaa toimivaltaisia kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia kannustamaan 
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naisten osallistumista paikallisiin toimintaryhmiin sekä paikallistason kumppanuuksien 

kehittämistä Leader-ohjelman yhteydessä sekä varmistamaan, että sukupuolet ovat 

tasapuolisesti edustettuina niiden johtokunnissa; 

15. korostaa, että on tärkeää tukea naisviljelijöiden ja maaseudun naisten koulutusta, 

ammatillista koulutusta ja uutta pätevöitymistä myös edistämällä mahdollisuuksia päästä 

yliopistotutkinnon jälkeiseen täydennyskoulutukseen ja yrittäjille ja maataloustuottajille 

tarkoitettuihin erityisopintoihin, jotta voidaan varmistaa pysyvien työpaikkojen 

säilyminen maaseutualueilla ja helpottaa näin mukautumista muutoksiin maataloudessa ja 

elintarvikkeiden tuotannossa; kehottaa komissiota tässä yhteydessä kiinnittämään 

asianmukaista huomiota YMP:n toisesta pilarista toteutettavien tukitoimien osalta naisille 

tarkoitetun koulutuksen edistämiseen sekä naisille annettavaan maatilaneuvontaan ja 

toteaa, että tähän kuuluu myös maatalouskoulutus, jonka tarkoituksena on lisätä naisten 

taitoja ja kilpailukykyä maataloudessa ja luoda heille virallisia 

työllistymismahdollisuuksia; korostaa, että on tärkeää tarjota naisille neuvontaa ja tukea, 

jotta naiset voivat kehittää innovatiivista maataloustoimintaa maaseudulla, maatalouden 

innovatiiviset alkutuotantoyritykset mukaan luettuina; 

16. korostaa digitaalisen kehityksen merkitystä maaseudulla sekä kokonaisvaltaisten 

käsitteiden (ns. digitaaliset kylät) kehittämistä, kun muun muassa otetaan huomioon osa-

aikatyössä ja etätyössä toimivat naiset, ja kehottaa tässä yhteydessä hyödyntämään 

enemmän toiseen pilariin kuuluvia ohjelmia, jotta voidaan helpottaa yksityisyrittäjäksi 

ryhtymistä; korostaa, että on olennaisen tärkeää parantaa keskeisen infrastruktuurin, kuten 

liikenneyhteyksien, turvatun energiansaannin sekä luotettavan ja nopean 

laajakaistatekniikan, laatua ja saatavuutta, sillä se voi antaa korkeasti koulutetuille naisille 

mahdollisuuden työskennellä maaseudulla (esimerkiksi sähköisessä kaupankäynnissä), 

sekä arjen instituutioita ja palveluja maaseudulla, jotta voidaan mahdollistaa naisille ja 

miehille työ- ja yksityiselämän tasapaino, ja kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään 

joustavia lähestymistapoja maaseudun kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä kuntien ja 

alueiden kanssa; 

17. painottaa, että on tärkeää tukea ja edistää naisviljelijöiden osallistumista päätöksentekoon; 

huomauttaa, että naiset voivat myötävaikuttaa yhteisöjensä ja maatilayritysten 

kehittämiseen; 

18. korostaa, että maaseutualueita eri puolilla Eurooppaa uhkaavat väestön ikääntyminen, 

alhainen väestöntiheys ja joillakin alueilla väestökato; kehottaa toteuttamaan 

lisätoimenpiteitä ja kehittämään maaseudulla elin- ja työoloja, jotka tarjoavat naisille ja 

heidän perheilleen syitä jäädä maaseudulle ja elää siellä menestyksekästä elämää; 

19. kehottaa alueellisia toimijoita toisen pilarin rahoituksen avulla toteuttamaan 

valistusohjelmia, joiden tarkoituksena on korostaa kaikkien tehtävien 

sukupuolineutraaliutta ja päästä eroon roolien perinteisestä jakautumisesta, joka on 

edelleen erittäin yleistä maataloudessa; 

20. kiinnittää huomiota vaikeuksiin, joita naisviljelijät kohtaavat rahoituksen saannissa; 

huomauttaa, että investointipääoman saannin parantaminen on ratkaisevan tärkeää naisten 

sosioekonomisen tilanteen parantamiseksi maaseudulla ja naisyrittäjyyden tukemiseksi, ja 

kehottaa jäsenvaltioita edistämään naisviljelijöiden mahdollisuuksia saada rahoitusta ja 

erityistä koulutusta, joka voi edistää näitä mahdollisuuksia, sekä tukemaan ja tarjoamaan 
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rahoituksensaantimahdollisuuksia; 

21. on tietoinen erityisistä haasteista, jotka liittyvät yksityiselämän ja maatilan työn 

yhteensopivuuteen, sekä siitä, että vanhempien tilanne ja perhemyönteinen työskentely-

ympäristö perhetiloilla ovat erittäin tärkeitä; korostaa julkisten palvelujen ratkaisevaa 

roolia lisättäessä naisten osallistumista työmarkkinoille, sillä nämä palvelut vähentävät 

naisten taakkaa, koska naiset käyttävät tavallisesti miehiä enemmän aikaa lasten ja muiden 

huollettavien hoitamiseen; kehottaa jäsenvaltioita ja alue- ja paikallistason hallituksia 

panemaan täytäntöön toimia, joilla suojellaan, parannetaan ja edistetään laadukkaita, 

saatavilla olevia ja kohtuuhintaisia infrastruktuureja, rakenteita ja palveluja jokapäiväiseen 

elämään maaseudulla; 

22. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan naisviljelijöiden sosiaaliturvaa ja laillisen aseman 

tunnustamista, jotta voidaan varmistaa, että heillä on samat oikeudet kuin miehillä, koska 

naiset tekevät usein pitkää päivää perheyrityksissä vailla sosiaaliturvaa ja laillista asemaa; 

23. korostaa, että on tarpeen säilyttää naisten yrittäjyysaloitteet, -verkostot ja maataloudessa ja 

maaseudulla toimivat naisjärjestöt sekä kannustaa ja tukea niitä, sillä nämä edistävät 

parhaiden käytäntöjen vaihtoa paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla ja edistävät 

naisten työmarkkinoille pääsyä; huomauttaa lisäksi, että on tärkeää kehittää tietokeskuksia 

ja -verkostoja, jotta voidaan lisätä tietämystä maaseudun naisten sosiaalisesta ja 

taloudellisesta tilanteesta. 
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