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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää äärimmäisen tärkeänä naisten aseman tunnustamista Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden maataloudessa, sekä alkutuotannossa että monipuolistettaessa taloudellista 
toimintaa tiloilla ja maaseudulla; kiinnittää huomiota joidenkin maaseutualueiden naisten 
köyhyyteen ja eristyneisyyteen ja vaatii sellaisten tehokkaiden toimien toteuttamista, joilla 
taataan naisten yhtäläiset mahdollisuudet, ja katsoo, että tällaisten toimien toteuttamisen 
pitäisi olla kaikkien yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) välineiden ja muiden 
asianmukaisten yhteisön politiikkojen ydintavoitteita;

2. katsoo, että kaikkia maaseudun kehittämispolitiikan ja koheesiopolitiikan sekä 
rakennerahastoista yhteisrahoitettavien ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia olisi täysin 
hyödynnettävä miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi, jotta 
varmistetaan se, että maaseudun naiset otetaan tasavertaisesti mukaan myönnettyjen 
tukien hyödyntämiseen;

3. korostaa, että naiset tekevät usein avustavina perheenjäseninä huomattavan osan 
maataloustyöstä; katsoo, että tämä työ on vastaavasti sisällytettävä myös maaseudun 
työllisyyttä koskeviin tilastoihin ja otettava huomioon maaseudun kehityspolitiikassa; 
katsoo, että jäsenvaltioiden olisi pyrittävä siihen, että nämä naiset pääsevät 
eläkevakuutusjärjestelmien piiriin;

4. katsoo, että vaikka epätasa-arvoisen kohtelun kitkemistä ja yhtäläisten mahdollisuuksien 
edistämistä pidetään rakennerahastojen toimintasääntöjen ja maaseudun 
kehittämisohjelmien perustavoitteina, naismaanviljelijät osallistuvat heille tarjottujen 
mahdollisuuksien määrittelemiseen ja arviointiin käytännössä hyvin vähäisessä määrin; 
pyytää siksi komissiota varmistamaan, että asianomaisten hankkeiden 
hyväksymismenettelyissä kiinnitetään asianmukaista huomiota naismaanviljelijöiden 
aseman vahvistamiseen ja mahdollistetaan maaseudun naisjärjestöjen ja -liittojen sekä 
muiden elinten, joihin maaseudun naiset kuuluvat, aktiivinen osallistuminen näiden 
ohjelmien ja yksittäisissä valintamenettelyissä käytettävien arviointiperusteiden 
suunnitteluun;

5. pitää myönteisenä komission aloitetta miesten ja naisten tasa-arvoa ja syrjinnän 
poistamista koskevan erityisen artiklan sisällyttämisestä 20. syyskuuta 2005 Euroopan 
maaseudun kehittämisen tukirahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen 
annettuun asetukseen (EY) N:o 1698/2005 (8 artikla); katsoo kuitenkin, että on taattava 
tasa-arvopolitiikan sisällyttäminen kaikkeen maatalouteen liittyvään lainsäädäntöön ja sen 
täytäntöönpanoa on valvottava; muistuttaa kehottaneensa maaseutualueiden naisista osana 
YMP:n väliarviointia 3. heinäkuuta 2003 antamassaan päätöslauselmassa komissiota 
perustamaan maatalouden pääosastoon yksikön, joka vastaa siitä, että 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen sisällytetään kaikkeen asiaankuuluvaan 
lainsäädäntöön ja politiikkaan;
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6. pitää ehdottoman välttämättömänä maataloudessa työskentelevien naisten oikeudellisen 
aseman parantamista varmistamalla kaikkien naisten suora pääsy sosiaaliturvan piiriin ja 
turvaamalla heidän asemansa maatalousyrityksissä painottaen erityisesti perheviljelmien 
yhteisomistusta niin, että heidän on mahdollista saada lainaa ja että heillä on 
perimysoikeuteen liittyvät takeet;

7. palauttaa tässä yhteydessä mieleen itsenäisten ammatinharjoittajien avustavien 
aviopuolisoiden tilanteesta 8. tammikuuta 1997 antamansa päätöslauselman (A4-0005/97), 
jossa se pyysi parantamaan maataloudessa työskentelevien avustavien puolisoiden 
tilannetta tiukentamalla miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin, maatalousalalla itsenäisinä toimivat 
ammatinharjoittajat mukaan lukien, sekä ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien 
naisten suojeluun raskauden ja synnytyksen perusteella 11. joulukuuta 1986 annettua 
neuvoston direktiiviä 86/613/ETY siten, että avustaville puolisoille annetaan 
oikeudellinen asema, johon sisältyy muassa heidän pakollinen rekisteröimisensä, jotta he 
eivät enää olisi näkymättömiä työntekijöitä vaan kuuluisivat sosiaaliturvajärjestelmien 
piiriin ja olisivat näin oikeutettuja sairaus-, työkyvyttömyys-, tapaturma- ja 
vanhuusvakuutukseen;

8. huomauttaa, että naiset toimivat maatilalla usein "avustavana kumppanina", mistä voi 
aiheutua tiettyjä taloudellisia ja juridisia ongelmia avioeron yhteydessä sekä 
sosiaaliturvaan, sairaus- ja äitiyslomaan ja eläkeoikeuksien kertymiseen liittyen;

9. katsoo, että maaseudulla elävien naisten elämänlaatua on parannettava varmistamalla 
heidän mahdollisuutensa saada yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, päästä 
elinikäisen oppimisen piiriin, käyttää uusia medioita, käyttää tehokkaita ja asianmukaisia 
julkisia lähiterveyspalveluja sekä lasten ja perheenhoitoa helpottavia perusrakenteita ja 
palveluja, kuten lastenseimiä ja -tarhoja, kulttuurikeskuksia ja lähimarkkinoita;

10. korostaa naisten maanviljelijöiden etujärjestöihin osallistumisen, naisjärjestöjen 
verkostoitumisen ja naisten näkyvyyden edistämisen merkitystä maatalousohjelmia 
toteuttavissa paikallisissa ryhmissä ja kaikenlaisessa maaseudun kehittämiseen liittyvässä 
toiminnassa;

11. korostaa, että naisten yhtäläisten mahdollisuuksien parantaminen maaseudulla edellyttää 
heidän asemansa voimakkaampaa tukemista sekä maataloustoiminnassa että muussa 
taloudellisessa toiminnassa, millä myös vaalitaan maatalouden monimuotoisuutta;

12. katsoo tarpeelliseksi laajentaa tietoja maaseudun naisista edistämällä tutkimuksia näiden 
naisten tilanteesta ja tasa-arvopolitiikan vaikutuksista maaseudun kehitykseen sekä 
järjestämällä Euroopan tasolla kokouksia ja konferensseja, joissa koulutetaan näiden 
alueiden naisia sekä tiedotetaan heille ja jotka kohdistetaan erityisesti työllisyyden ja 
itsenäisen ammatinharjoittamisen edistämiseen ja lisäksi mahdollistavat näkemysten 
vaihdon maaseudun naisten ongelmia käsittelevissä kansainvälisissä järjestöissä 
pidettävistä kokouksista;

13. pitää välttämättömänä, että naiset ovat sekä kansallisella että yhteisön tasolla edustettuina 
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maanviljelijöiden edustuselimissä ja että niiden sääntöjä mukautetaan vastaavasti; on 
vakuuttunut siitä, että tällä tavalla edistetään tasa-arvonäkökulman huomioon ottamista 
kantojen ja politiikan muodostamisessa;

14. pitää tässä yhteydessä myönteisinä joissakin jäsenvaltioissa parhaillaan käynnissä olevia 
ESR-/Equal-hankkeita, joissa pyritään kartoittamaan "avustavien kumppaneiden" 
ongelmia, sekä odottaa näiden hankkeiden tulosten esittämistä;

15. panee merkille, että maatalouden tilastoissa on suuria puutteita miesten ja naisten 
erottelussa, ja kehottaa komissiota korjaamaan puutteet ja varmistamaan, että tietojen 
keräämiseen liittyvät syrjivät vääristymät poistetaan etenkin lopettamalla käytäntö, jonka 
mukaan maataloudessa toimivat naiset kirjataan otsakkeeseen "kotirouvat";

16. korostaa tarvetta arvostaa enemmän perheen ulkopuolisen naispuolisen työvoiman ja 
erityisesti maahanmuuttajanaisten maatiloilla tekemää työtä, sillä he kärsivät eniten 
naisten maataloudessa kohtaamista vaikeuksista;

17. pitää lisäksi valitettavana, että "avustavien kumppaneiden" toiminta ei usein näy 
virallisissa tilastoissa, ja kehottaa komissiota ja Eurostatia sisällyttämään myös tämän 
merkittävän ryhmän analyyseihinsa.
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