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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad būtina pripažinti svarbų moterų vaidmenį, kurį jos vaidina įvairių ES šalių 
žemės ūkyje – ir pirminės gamybos, ir kaimo vietovių įmonių ekonominės veiklos 
įvairinimo srityse; atkreipia dėmesį į moterų skurdą ir atskirtį kai kuriose kaimo vietovėse 
ir primygtinai ragina imtis veiksmingų priemonių, pagal kurias būtų užtikrinamos lygios 
moterų galimybės; tai ir turėtų būti pagrindinis Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
priemonių ir kitų susijusių Bendrijos politikos sričių tikslas;

2. mano, kad reikia iki galo išnaudoti visas kaimo plėtros ir sanglaudos politikos galimybes 
siekiant skatinti vyrų ir moterų lygybę, įskaitant ir iš struktūrinių fondų bendrai 
finansuojamas programas, ir užtikrinti, kad suteikiant paramą moterys iš kaimo vietovių 
dalyvautų lygiomis teisėmis;

3. pabrėžia, kad moterys, kaip padedantys šeimos nariai, žemės ūkyje dažnai atlieka labai 
didelę darbo dalį; šis darbas turi būti atitinkamai įtraukiamas į užimtumo kaimo vietovėse 
statistiką ir į jį turi būti atsižvelgta vykdant kaimo plėtros politiką; valstybės narės turėtų 
siekti, kad šios moterys galėtų pasinaudoti senatvės draudimo sistemomis;

4. pažymi, kad, nors struktūrinių fondų reglamentuose ir su kaimo plėtra susijusiose 
programose nurodoma, jog panaikinti nelygybę ir skatinti lygybę bei lygias galimybes yra 
pagrindiniai tikslai, tačiau praktiškai moterys ūkininkės beveik nedalyvauja nustatant ir 
įvertinant joms siūlomas galimybes; taigi ragina Komisiją užtikrinti, kad taikant susijusių 
projektų tvirtinimo procedūras būtų deramai atsižvelgiama į moterų ūkininkių vaidmens 
stiprinimą suteikiant galimybes kaimo moterų asociacijoms ir sąjungoms bei kitoms 
institucijoms, kurioms priklauso kaimo vietovėse gyvenančios moterys, aktyviai 
dalyvauti rengiant šias programas ir nustatant vertinimo reikalavimus, kurie taikomi 
skelbiant pavienius kvietimus dalyvauti konkurse;

5. džiaugiasi Komisijos iniciatyva į 2005 m. rugsėjo 20 d. Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 
dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai įtraukti 
specialų straipsnį, susijusį su vienodu požiūriu į vyrus ir moteris bei diskriminacijos 
panaikinimu (8 straipsnis); vis dėlto mano, kad reikia imtis veiksmų siekiant užtikrinti, 
kad vienodo požiūrio politika ir jos taikymo tvarka būtų įtraukta į visus su žemės ūkiu 
susijusius aktus ir jos rezultatai būtų stebimi; primena, kad Europos Parlamentas savo 
2003 m. liepos 3 d. Rezoliucijoje dėl ES kaimo vietovių moterų, atsižvelgdamas į BŽŪP 
laikotarpio vidurio įvertinimą, ragino Komisiją Žemės ūkio generaliniame direktorate 
įsteigti skyrių, kuris būtų atsakingas už tai, kad lyčių lygybės aspektas būtų įtrauktas į 
visus atitinkamus teisės aktus;

6. pabrėžia, kad būtina gerinti žemės ūkyje dirbančių moterų juridinį statusą, atsižvelgiant ir 
į socialinę apsaugą, t. y. užtikrinant galimybę tiesiogiai ja naudotis, ir į jų vaidmenį 
žemės ūkio įmonėse, ypač atkreipiant dėmesį į bendrosios jungtinės nuosavybės šeimos 
įmonėse klausimą, taip pat į galimybę gauti kreditus ir į paveldėjimo teisės garantijas;
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7. atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į savo 1997 m. sausio 8 d. rezoliuciją dėl kartu su 
savarankiškai dirbančiais darbuotojais dirbančių sutuoktinių padėties (A4-0005/97), 
kurioje reikalavo sugriežtinti 1986 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 86/613/EEB dėl 
vienodo požiūrio į vyrus ir moteris, kurie verčiasi savarankiška darbo veikla, įskaitant 
žemės ūkyje, principo taikymo ir dėl savarankiškai dirbančių moterų apsaugos nėštumo ir 
motinystės metu ir taip pagerinti žemės ūkyje kartu dirbančių sutuoktinių padėtį; tai 
turėtų vykti nustačius kartu dirbančių sutuoktinių teisinį statusą, pagal kurį, be visa kita, 
numatyta, kad kartu dirbantys sutuoktiniai būtų privalomai registruojami siekiant, kad jų 
atliekamas darbas neliktų nepastebėtas, kad jie būtų įtraukti į socialinės apsaugos sistemą 
ir kad susirgę, tapę neįgalūs, įvykus nelaimingam atsitikimui, taip pat išėję į pensiją 
galėtų pasinaudoti teise gauti draudimo paslaugas;

8. pažymi, kad moterys dažnai dirba žemės ūkio įmonėse kaip šeimos ūkiuose dirbančios 
partnerės ir dėl to gali kilti ypatingų finansinių ir teisinių problemų skiriantis, norint 
naudotis socialinės apsaugos paslaugomis, gauti atostogų susirgus arba motinystės 
atostogų bei turėti teisę gauti pensiją;

9. mano, kad būtina gerinti kaimo vietovėse gyvenančių moterų gyvenimo kokybę 
užtikrinant joms galimybę lengviau gauti švietimo ir profesinio mokymo, visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi ir naujos žiniasklaidos infrastruktūros paslaugas, veiksmingas ir 
tinkamas vietoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat infrastruktūros ir 
įstaigų, skirtų vaikams ir šeimai, pvz., vietos lopšelių, darželių, mokyklų, kultūros centrų 
ir turgų, paslaugas;

10. pažymi, kad svarbu, jog moterims būtų atstovaujama ūkininkų interesus ginančiose 
organizacijose, taip pat svarbu skatinti plėtoti moterų organizacijų tinklus ir moterų 
aktyvumą vietos grupėse, dalyvaujančiose įgyvendinant žemės ūkio programas ir 
įvairioje su kaimo plėtra susijusioje veikloje;

11. pažymi, kad siekiant, jog kaimo vietovių moterys turėtų daugiau lygių galimybių, reikia, 
kad būtų stiprinamas jų vaidmuo ir žemės ūkyje, ir kitose ekonomikos srityse; taip pat 
turėtų būti atsižvelgiama į daugiafunkcinį žemės ūkio pobūdį;

12. mano, kad reikia kaupti išsamesnę informaciją apie kaimo vietovių moteris skatinant 
atlikti tyrimus apie šių moterų padėtį ir apie vienodo požiūrio principo taikymo poveikį 
kaimo plėtrai, taip pat skatinant rengti konferencijas ir kongresus Europos mastu, kad 
kaimo vietovių moterys būtų mokomos ir informuojamos; šie renginiai turėtų būti 
specialiai skirti užimtumui ir savarankiškumui skatinti ir taip pat turėtų būti suteikiama 
galimybė keistis nuomonėmis dėl kriterijų, susijusių su tarptautinių organizacijų 
posėdžiais, kuriuose būtų keliamas kaimo moterų klausimas;

13. mano, kad būtina, jog moterims būtų atstovaujama žemės ūkio kooperatyvuose ir 
nacionaliniu, ir Bendrijos lygmenimis, ir kad šių kooperatyvų statutai būtų atitinkamai 
pakeisti; be to, yra įsitikinęs, kad taip būtų skatinama atsižvelgti į lyčių lygybės aspektą 
formuojant nuostatas ir politiką;

14. džiaugiasi ESF (EQUAL) projektais, kurie šiuo metu įgyvendinami kai kuriose 
valstybėse narėse ir pagal kuriuos bandoma atsižvelgti į šeimos ūkiuose dirbančių 
partnerių problemas, ir tikisi, kad bus pateikti šių projektų rezultatai;
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15. pripažįsta, kad esama didelių žemės ūkio statistikos spragų, susijusių su duomenimis apie 
vyrus ir moteris, ir ragina Komisiją jas užpildyti ir užtikrinti, kad renkant duomenis 
nebūtų diskriminuojamųjų iškraipymų ir kad, moterys, dirbančios žemės ūkyje, nebebūtų 
įtraukiamos į skiltį „namų šeimininkės“;

16. pabrėžia, kad būtina labiau vertinti šeimai nepriklausančių darbuotojų moterų, ypač 
imigrančių, laukuose atliekamą darbą, nes jos patiria daugiausia sunkumų, kurių apskritai 
patiria moterys žemės ūkyje;

17. taip pat apgailestauja, kad oficiali statistika dažnai neatsispindi vadinamųjų kartu 
dirbančių partnerių veikla, ir ragina Komisiją bei Eurostatą atsižvelgti į šią svarbią grupę 
atliekant analizę;
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