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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību 
un dzimumu līdztiesības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka ir ļoti svarīgi atzīt sieviešu nozīmīgo lomu dažādu ES valstu lauksaimniecībā 
gan primārajā ražošanā, gan saimnieciskās darbības dažādošanā atsevišķās saimniecībās 
un laukos vispār; pievērš uzmanību lielajai nabadzībai un izolācijai, kas skar sievietes 
lauku rajonos, uzsverot vajadzību veikt efektīvus pasākumus sieviešu līdztiesības 
nodrošināšanai, kam jābūt svarīgam mērķim visos kopējās lauksaimniecības politikas un 
citu attiecīgo Kopienas darbības virzienu pasākumos;

2. uzskata, ka vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšanai vajadzētu pilnībā izmantot visas 
lauku attīstības politikas un kohēzijas politikas piedāvātās iespējas, tostarp struktūrfondu 
līdzfinansētās programmas, šādi nodrošinot, ka sievietes lauku rajonos tajās iesaistās 
pietiekami aktīvi, ņemot vērā piešķirto atbalstu;

3. uzsver, ka sievietes kā ģimenē strādājošie bieži veic ievērojamu kopējā lauksaimniecībā 
veicamā darba daļu; uzskata, ka arī šo darbu varētu atbilstošā veidā iekļaut lauku 
nodarbinātības statistikā un ņemt vērā, izstrādājot lauku attīstības politiku; uzskata, ka 
dalībvalstīm būtu jāizvirza mērķis nodrošināt šādām sievietēm piekļuvi vecuma pensijas 
shēmām;

4. uzsver, ka, lai gan nelīdztiesības novēršanu un līdztiesīgu iespēju veicināšanu uzskata par 
struktūrfondu un lauku attīstības programmu īstenošanas regulu pamatmērķiem, praksē 
lauksaimniecībā nodarbinātās sievietes minimāli piedalās viņām piedāvāto iespēju 
veidošanā un izmantošanā; tāpēc aicina Komisiju nodrošināt, ka pienācīgu uzmanību 
velta tam, lai stiprinātu lauksaimniecībā nodarbināto sieviešu lomu attiecīgo projektu 
apstiprināšanas procedūrās un veicinātu sieviešu apvienību aktīvu darbību lauku rajonos, 
kā arī citu tādu iestāžu darbību, kurās ir apvienojušās laukos dzīvojošās sievietes, attiecīgi 
veidojot minētās programmas un nosakot novērtēšanas kritērijus dažādiem 
uzaicinājumiem izteikt ieinteresētību;

5. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 2005. gada 20. septembra Regulā (EK) Nr. 1698/2005 
par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
iekļaut īpašu pantu (8. pantu) par vīriešu un sieviešu līdztiesību un nediskrimāciju; tomēr 
uzskata, ka ir jānodrošina, lai līdztiesības pamatnostādnes iekļauj visos tiesību aktos, kuri 
attiecas uz lauksaimniecības nozari, un uzrauga šā pasākuma rezultātus; atgādina 
Parlamenta 2003. gada 3. jūlija rezolūciju par sievietēm ES lauku rajonos, ņemot vērā 
KLP vidusposma pārskatīšanu1, kurā tika ierosināts Komisijas Lauksaimniecības 
ģenerāldirektorātā izveidot vienību, kuras uzdevums būtu iekļaut dzimumu līdztiesības 
aspektu visos attiecīgajos tiesību aktos un pamatnostādnēs;

6. uzsver, ka ir jāuzlabo lauksaimniecībā nodarbināto sieviešu juridiskais statuss attiecībā uz 
sociālo drošību, garantējot sievietēm tiešu piekļuvi tai, sieviešu loma pašās saimniecībās, 
īpaši uzsverot iespēju būt par ģimenes saimniecību līdzīpašniecēm, sieviešu iespējas 

  
1 OV C 74, 24.03.2004., 882. lpp.
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saņemt aizdevumus un mantojuma tiesību aktos paredzētās sieviešu tiesības;

7. šajā sakarā atgādina Parlamenta 1997. gada 8. janvāra rezolūciju par to personu stāvokli, 
kas palīdz pašnodarbinātiem dzīvesbiedriem (A4-0005/97), kurā Parlaments aicināja 
uzlabot to dzīvesbiedru apstākļus, kuri palīdz lauksaimniecības darbos, šim nolūkam 
stiprinot Padomes 1986. gada 11. decembra Direktīvu 86/613/EEK par to, kā piemērot 
vienlīdzīgas attieksmes principu pret pašnodarbinātiem vīriešiem un sievietēm, to skaitā 
lauksaimniecībā nodarbinātiem, un par pašnodarbinātu grūtnieču un māšu aizsardzību, 
tajā paredzot juridisku statusu dzīvesbiedriem, kas palīdz saimniecībā, cita starpā nosakot 
viņu obligātu reģistrāciju, kuras dēļ šīs personas vairs nebūs nereģistrēti nodarbinātie, bet 
gan sociālās sistēmas dalībnieki ar tiesībām uz slimības, invaliditātes un nelaimes 
gadījumu apdrošināšanu, kā arī tiesībām uz pensiju;

8. norāda, ka sievietes bieži vien piedalās ģimenes saimniecību darbā, un tas var radīt 
noteiktas finansiālas un juridiskas problēmas šķiršanās gadījumā, kā arī saistībā ar 
tiesībām uz sociālo drošību, slimības atvaļinājumu, grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu un pensijas uzkrāšanu;

9. uzskata, ka ir svarīgi uzlabot lauku rajonos dzīvojošu sieviešu dzīves kvalitāti, nodrošinot 
šīm sievietēm labāku piekļuvi izglītības un profesionālās apmācības, mūžizglītības un 
jauno plašsaziņas līdzekļu infrastruktūrai, efektīviem un piemērotiem vietējiem 
sabiedriskās veselības aprūpes pakalpojumiem un bērniem un ģimenēm paredzētai 
infrastruktūrai un pakalpojumiem, jo īpaši vietējām mazbērnu novietnēm, bērnudārziem, 
skolām, kultūras centriem un iepirkšanās vietām;

10. uzsver, ka ļoti svarīgi ir veicināt sieviešu dalību organizācijās, kas pārstāv lauksaimnieku 
intereses, un sekmēt sieviešu organizāciju tīklu izveidi un sieviešu interešu aizstāvību 
vietējās grupās, kuras ir iesaistītas lauksaimniecības programmu īstenošanā un dažādās ar 
lauku attīstību saistītās darbībās;

11. uzsver, ka nolūkā sekmēt sieviešu līdztiesību lauku apvidos ir jāsekmē sieviešu lomas 
apzināšanās gan lauksaimniecībā, gan citās jomās, tostarp, uzsverot lauksaimniecības 
daudzfunkcionālo raksturu;

12. uzskata, ka ir jābūt pieejamai plašākai informācijai par sievietēm lauku rajonos, šim 
nolūkam veicinot pētījumus par sieviešu apstākļiem un dzimumu līdztiesības politikas 
ietekmi lauku attīstībā, kā arī organizējot Eiropas mēroga seminārus un konferences un 
informējot lauku sievietes, lai jo īpaši sekmētu nodarbinātību un pašnodarbinātību, 
tādējādi ļaujot apmainīties ar viedokļiem par starptautisku organizāciju sanāksmēm, kurās 
skatīti jautājumi saistībā ar lauku sievietēm;

13. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai sievietes būtu pārstāvētas lauksaimnieku organizācijās gan 
valsts, gan Kopienas mērogā, veicot attiecīgus pielāgojumus minēto organizāciju statūtos; 
pauž pārliecību, ka tādējādi dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana sniegs būtisku 
ieguldījumu pašreizējās situācijas un pamatnostādņu pielāgošanā;

14. šajā kontekstā atzinīgi vērtē ESF un EQUAL projektus, ko pašreiz īsteno vairākās 
dalībvalstīs, lai pārskatītu problēmas, kas saistītas ar dzīvesbiedru darbu vienā lauku 
saimniecībā, un gaida šo projektu rezultātu paziņošanu;
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15. norāda, ka lauksaimniecības statistikas aprēķinos pastāv būtiskas atšķirības attiecībā uz 
vīriešu un sieviešu diferenciāli un aicina Komisiju labot šo problēmu un nodrošināt, lai 
datu apkopošanā tiktu novērsti diskriminējoši un kropļojoši elementi, jo īpaši, pārtraucot 
klasificēt kā „mājstrādniekus” tās sievietes, kas patiesībā strādā lauksaimniecībā;

16. uzsver, ka sieviešu darbs jānovērtē augstāk, un jo īpaši tas attiecas uz imigrantu 
sievietēm, kas nav ģimenes lauku saimniecības kā tādas daļa un ar savu darbu piedalās
lauksaimniecības darbos, un tādējādi ir mazāk aizsargātas nekā lauku vides sievietes;

17. turklāt izsaka nožēlu, ka tādu dzīvesbiedru darbu, kas strādā ģimenes saimniecībā, 
oficiālā statistikā bieži vien neatspoguļo, un aicina Komisiju un Eiropas Kopienu 
Statistikas biroju iekļaut datu analīzē šo būtisko kategoriju.
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