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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. peab oluliseks tunnustada naiste märkimisväärset rolli mitmete ELi riikide 
põllumajanduses, nii esmatootmises kui ka majandustegevuse mitmekesistamisel 
põllumajandusettevõtetes ja maapiirkonnas; juhib tähelepanu kõrgele vaesuse määrale ja 
eraldatusele, mis mõjutavad mõnedes maapiirkondades elavaid naisi, rõhutades vajadust 
naistele võrdseid võimalusi tagavate tõhusate meetmete võtmise järele, mis peab olema 
ühise põllumajanduspoliitika kõigi vahendite ja muude asjakohaste ühenduse 
poliitikavaldkondade keskne eesmärk;

2. on arvamusel, et soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks tuleb täielikult ära kasutada kõik 
maaelu arengu poliitika ja ühtekuuluvuspoliitika pakutavad võimalused, sealhulgas 
struktuurifondidest kaasrahastatavad programmid, mis tagaks, et maapiirkondades elavad 
naised oleksid toetuste jagamisse kaasatud võrdsetel alustel;

3. rõhutab, et naised teevad põllumajanduses sageli olulise osa tööst palgata peretöötajatena; 
on seisukohal, et kõnealuse töö võiks samuti asjakohaselt kaasata maapiirkondade 
tööhõivet käsitlevasse statistikasse ning võtta arvesse maaelu arengu poliitikas; on 
arvamusel, et liikmesriikide eesmärk peaks olema tagada selliste naiste juurdepääs 
vanaduspensioni skeemidele;

4. rõhutab, et kuigi ebavõrdsuse kõrvaldamist ja võrdsete võimaluste edendamist peetakse 
struktuurifonde ja maaelu arengukavasid reguleerivate määruste rakendamise 
põhieesmärkideks, on praktikas naistest talunike osalus neile pakutavate võimaluste 
kujundamisel ja realiseerimisel minimaalne; palub seetõttu komisjonil tagada, et 
asjakohaste projektide heakskiitmise menetlustes pöörataks vajalikku tähelepanu naistest 
talunike rolli tugevdamisele ning maapiirkondade naisteühenduste ja -liitude ning muude 
maal elavaid naisi ühendavate organite aktiivse osalemise võimaldamisele nende 
programmide kavandamisel ja erinevate osalemiskutsete hindamiskriteeriumide 
määratlemisel;

5. tervitab komisjoni algatust lisada meeste ja naiste võrdõiguslikkust ja 
mittediskrimineerimist käsitlev eriartikkel (artikkel 8) nõukogu 20. septembri 2005. aasta 
määrusesse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta; on siiski seisukohal, et tuleks astuda samme 
tagamaks võrdõiguslikkuse poliitika kaasamine ja tulemuse jälgimine kõikidesse 
põllumajandussektorit käsitlevatesse õigusaktidesse; tuletab meelde Euroopa Parlamendi 
3. juuli 2003. aasta resolutsiooni ELi maapiirkondades elavate naiste kohta ühise 
põllumajanduspoliitika vahekokkuvõtte valguses1, milles tehti ettepanek luua Euroopa 
Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraati üksus, mille ülesanne on 
kaasata sooline mõõde kõikidesse asjakohastesse õigusaktidesse ja 
poliitikavaldkondadesse;

  

1 ELT C 74 E, 24.03.04, lk 882.
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6. rõhutab vajadust parandada põllumajanduses töötavate naiste õiguslikku seisundit nii 
seoses sotsiaalse turvalisusega, tagades sellele kõigi jaoks otsese juurdepääsu, kui ka 
seoses nende rolliga põllumajandusettevõtetes, rõhutades eriti nende kaasosalust 
peretalumajapidamistes, laenude kättesaadavusega ja nende õigustega pärimisõiguse 
kontekstis;

7. tuletab seoses sellega meelde oma 8. jaanuari 1997. aasta resolutsiooni füüsilisest isikust 
ettevõtjaid abistavate abikaasade olukorra kohta (A4-0005/97), milles parlament nõudis 
põllumajanduses tegutsevate abistavate abikaasade olukorra parandamist, tugevdades 
nõukogu 11. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/613/EMÜ füüsilisest isikust 
ettevõtjatena, kaasa arvatud põllumajanduses füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate 
meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta ja füüsilisest isikust 
ettevõtjatena tegutsevate naiste kaitse kohta seoses raseduse ning sünnitusega, 
kehtestades abistavatele abikaasadele õigusliku seisundi, muuhulgas nende kohustusliku 
registreerimise, tänu millele ei töötaks nad enam varjatult, vaid kuuluksid 
sotsiaalkindlustussüsteemi ning omaksid haigus-, invaliidsus- ja 
õnnetusjuhtumikindlustusi ning pensioniõigusi;

8. märgib, et naised töötavad sageli peretalumajapidamistes osanikena, mis võib 
abielulahutuse korral põhjustada rahalisi ja õiguslikke probleeme ning probleeme seoses
sotsiaalkindlustuse, haiguspuhkuse, rasedus- ja sünnituspuhkuse ning pensioniõiguste 
kogumisega;

9. peab oluliseks parandada maapiirkondades elavate naiste elukvaliteeti, tagades neile 
hõlpsama juurdepääsu haridusele ja kutseõppele, elukestvale õppele, uutele meedia 
infrastruktuuridele, tõhusatele ja sobivatele kohalikele tervishoiuteenustele ning lastele ja 
peredele mõeldud infrastruktuuridele ja rajatistele, eelkõige kohalikele sõimedele, 
lasteaedadele, koolidele, kultuurikeskustele ja turgudele;

10. rõhutab naiste osalemise tähtsust talupidajate huvisid esindavates organisatsioonides ning 
naisorganisatsioonide võrgustike arendamise ja naiste mõju edendamise tähtsust 
põllumajandusprogrammide rakendamisega tegelevates kohalikes gruppides ja 
igasuguses maaelu arenguga seotud tegevuses;

11. rõhutab, et naiste võrdsete võimaluste parandamiseks maapiirkondades on vaja tugevdada 
nende rolli nii põllumajanduses kui ka muus majandustegevuses, kusjuures tuleks kaitsta 
põllumajanduse multifunktsionaalset olemust;

12. on veendunud, et maapiirkondades elavate naiste kohta tuleb kättesaadavaks teha rohkem 
teavet, edendades uuringuid, mis käsitlevad nende olukorda ja soolise võrdõiguslikkuse 
poliitika mõju maaelu arengule, ning korraldades Euroopa tasandil seminare ja 
konverentse, et harida ja teavitada maal elavaid naisi, asetades eriti rõhku tööhõive ja 
füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise julgustamisele, võimaldades seega vahetada 
seisukohti maapiirkondades elavate naiste küsimustega tegelevate rahvusvaheliste 
organisatsioonide kohtumiste teemal; 

13. peab oluliseks, et naised oleksid esindatud põllumajandustootjate ühendustes nii 
siseriiklikul kui ka ühenduse tasandil ning et nende organisatsioonide põhikirjadesse 
tehtaks asjakohaseid kohandusi; on veendunud, et soolise mõõtme lisamine aitab seega 
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oluliselt kaasa seisukohtade ja poliitika kujundamisele;

14. tervitab antud kontekstis praegu mitmetes liikmesriikides teoksil olevaid ESF/EQUAL 
projekte, mille eesmärk on peretalumajapidamistes töötavate elukaaslaste probleemide 
läbivaatamine, ning ootab kõnealuste projektide tulemuste esitamist;

15. võtab teadmiseks, et meeste ja naiste erineva kohtlemise kohta esineb 
põllumajandusstatistikas suuri lünki ning palub komisjonil need puudused kõrvaldada ja 
tagada andmete kogumisel diskrimineerivate ja moonutavate elementide kaotamine, 
lõpetades eelkõige tegelikult põllumajanduses töötavate naiste liigitamise 
„koduabilisteks”;

16. rõhutab vajadust väärtustada rohkem naiste, eeskätt sisserändajatest naiste tööd, kes ei 
kuulu peretalumajapidamisse, kuid kelle tööjõudu kasutatakse põllutöödel ning kes on 
seega haavatavamad kui naised tavaliselt seda põllumajanduskeskkonnas on;

17. avaldab lisaks kahetsust selle üle, et peretalumajapidamistes töötavate elukaaslaste töö ei 
kajastu sageli ametlikus statistikas ning palub komisjonil ja EUROSTATil kaasata selle 
olulise kategooria oma analüüsidesse.
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