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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

naiste olukorra kohta ELi maapiirkondades 
(2007/2117(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artikleid 3 ja 13;

– võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta otsust 2006/144/EÜ ühenduse maaelu 
arengu strateegiasuuniste kohta (programmiperiood 2007–2013)1;

– võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta2;

– võttes arvesse komisjoni 15. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1974/2006, milles 
sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise 
üksikasjalikud eeskirjad3;

– võttes arvesse nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise kohta4;

– võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2003. aasta järeldusi „Tööhõive maapiirkondades 
Euroopa tööhõivestrateegia raames”5;

– võttes arvesse dokumenti „ELi säästva arengu strateegia läbivaatamine – uuendatud 
strateegia”6;

– võttes arvesse komisjoni teatist kevadisele Euroopa Ülemkogule pealkirjaga „Koostöö 
majanduskasvu ja töökohtade nimel. Lissaboni strateegia uus algus” (KOM(2005)0024);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Võitlus naiste ja meeste palgaerinevuse vastu” 
(KOM(2007)0424);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Tööhõive maapiirkondades: tööhõive ühtlustamine” 
(KOM(2006)0857) ning sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti 
(SEK(2006)1772);

– võttes arvesse trükist „Naiste aktiivne roll maaelu arengus: Euroopa maapiirkondade
tuleviku kindlustamine”7;

– võttes arvesse tööhõivealast uuringut maapiirkondades 2006. aastal;
  

1 ELT L 55, 25.2.2006, lk 20.
2 ELT L 277, 21.10.2005, lk 1.
3 ELT L 368, 23.12.2006, lk 15.
4 ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.
5 ELT C 186, 6.8.2003, lk 3.
6 Nõukogu dokument 10117/06, 9.6.2006.
7 Euroopa Komisjoni põllumajanduse peadirektoraat, 2000
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– võttes arvesse dokumenti „Maaelu areng Euroopa Liidus. Statistika ja majandusandmed. 
Aruanne 2006”;

– võttes arvesse 23. ja 24. märtsil 2000. aastal Lissabonis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu 
järeldusi Lissaboni tööhõive ja majanduskasvu strateegia kohta;

– võttes arvesse 12.–14. novembril 2003. aastal Salzburgis toimunud Euroopa teise 
konverentsi järeldusi „Seemne külvamine maapiirkondade tuleviku jaoks – poliitika, mille 
abil eesmärgid saavutatakse”;

– võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound) aruandeid 
„Euroopa esimene elukvaliteedi uuring: linna- ja maaelu erinevused”, „Sotsiaalkapital ja 
töökohtade loomine Euroopa maapiirkondades”, „Naiste ettevõtlus maapiirkondades”; 

– võttes arvesse nõukogu 12. juuli 2005. aasta otsust 2005/600/EÜ liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniste kohta1;

– võttes arvesse ühist aruannet sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse kohta 20072;

– võttes arvesse soolise võrdõiguslikkuse Euroopa pakti, mille võttis vastu 23.–24. märtsil 
2006. aastal Brüsselis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu;

– võttes arvesse 25. juuni 1993. aasta resolutsiooni naiste tasuta tehtud töö hindamise 
kohta3;

– võttes arvesse oma 3. juuli 2003. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu maapiirkondades 
elavate naiste kohta ühise põllumajanduspoliitika seisukohast4, 13. märtsi 2007. aasta 
resolutsiooni naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta: tegevuskava 2006–20105;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2007),

A. arvestades, et Euroopa tasandil käsitletakse maapiirkondi6 ühise põllumajanduspoliitika 
  

1 ELT L 205, 6.8.2005, lk 21.
2 Nõukogu dokument 6694/07, 23.2.2007.
3 EÜT C 194, 19.7.1993, lk 389.
4ELT C 047 E, 24.3.2004, lk 676.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0063.
6 Maapiirkondade määratlus võeti vastu otsuse 2006/144/EÜ raames. Komisjon on piirkondade määratlemisel 
kasutanud järjepidevalt Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) metodoloogiat. OECD 
metodoloogia põhineb rahvastiku tihedusel (OECD, Näitajate loomine maapiirkondade hindamiseks 
territoriaalpoliitika kujundamise eesmärgil, Pariis, 1994). Nimetatud lähenemisviisil on kaks etappi: Esiteks 
käsitletakse kohalikke üksusi (nt haldusüksused) maapiirkondadena, kui nende rahvastiku tihedus on alla 150 
elaniku ruutkilomeetri kohta. Teiseks liigitatakse piirkonnad (nt NUTS 3 või NUTS 2) järgmise 3 kategooria 
järgi:

• valdavalt maapiirkonnad: kui rohkem kui 50% piirkonna elanikkonnast elab maapiirkondades asuvates 
valdades (vähem kui 150 elanikku ruutkilomeetri kohta);

• vahepealne piirkond: kui 15–50% piirkonna elanikkonnast elab maapiirkondades asuvates kohalikes 
üksustes;
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(CAP) raames; arvestades, et käesolev resolutsioon käsitleb CAPi teist sammast, s.t. 
maaelu arengut, ning arvestades, et ka sotsiaal- ja majanduspoliitikat tuleb arvesse võtta;

B. arvestades, et Euroopa Liidu maaelu arengut käsitleva poliitika tähtsamad eesmärgid on 
elukvaliteedi tõstmine maapiirkondades ja majandustegevuse mitmekesistamise 
soodustamine;

C. arvestades, et maapiirkondade atraktiivsemaks muutmiseks on vaja soodustada säästvat 
arengut ja luua uusi töövõimalusi, eriti naiste ja noorte jaoks;

D. arvestades, et maapiirkondades toimuvad majanduslikud ja sotsiaalsed muutused 
mõjutavad naisi erinevalt, kuna pakuvad ühtedele võimalusi, aga teistele suuri 
väljakutseid;

E. arvestades, et Lissaboni eesmärke majanduskasvu ja sotsiaalse kaasatusega majanduste 
edendamise osas saab saavutada vaid siis, kui kasutatakse täielikult ära naiste suurt 
potentsiaali tööturul nii maa- kui ka linnapiirkondades;

F. arvestades, et nii meeste kui ka naiste tööhõivemäär on maapiirkondades madalam, lisaks 
sellele ei jõuagi suur osa naistest tööturule ning seetõttu ei ole neid töötutena registreeritud 
ega töötuse statistikas kajastatud; arvestades, et maapiirkondades on suur puudus 
kvaliteetsetest töökohtadest;

G. arvestades, et paljud naised teevad maapiirkondades tööd, mida saab võrdsustada 
kutsetööga, aga mida sellisena ei tunnustata, kaitsta ega tasustata;

H. arvestades, et maapiirkondades on suured erinevused liikmesriigiti ja liikmesriikide 
siseselt, ning arvestades seetõttu, et erineva arengupotentsiaaliga maapiirkondadele ja seal 
elavatele inimestele tuleb anda asjakohast toetust;

I. arvestades, et maapiirkonnad saavad lastega peredele ja eakatele inimestele pakkuda 
kvaliteetset elu, aga nendes piirkondades on ikka veel palju probleeme, nagu koolituse 
infrastruktuuri, sotsiaalsete põhiteenuste (lapsehoid, eakate või haigete hooldus) 
puudumine ning põllumajanduse ümberkorraldustest ja keskkonnaprobleemidest 
tulenevad raskused;

J. arvestades, et naiste olulist panust kohalikku ja kogukonna arengusse nende osalemine 
otsustamisprotsessis ei kajasta;

K. arvestades, et just naised võtavad põhiliselt osa vabatahtlikust tööst, mis on üks 
ühiskonnaelu põhialustest;

L. arvestades, et maapiirkondi mõjutavad eriti vananev elanikkond, väike rahvastikutihedus 
ja mõnedes piirkondades ka rahvastikukadu;

    
• valdavalt linnapiirkonnad: kui vähem kui 15% piirkonna elanikkonnast elab

maapiirkondades asuvates kohalikes üksustes. 
ELi 27 liikmesriigis on 1284 NUTS 3 piirkonda, mis on ühtlaselt jaotatud kolme maa- ja linnapiirkonna 
kategooriasse. Komisjon on hakanud välja töötama alternatiivseid määratlusi, mis kajastaksid paremini valdavalt 
maapiirkondade, kaasa arvatud linnalähedaste piirkondade mitmekesisust. 
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M. arvestades, et majanduslikult aktiivsesse vanuserühma kuuluvate naiste väljaränne 
põhjustab jätkuvalt maapiirkondade elanikkonna teatavat nn maskuleerumist, millel on 
negatiivsed tagajärjed kogukonna elu kvaliteedile ja sündivusele;

N. arvestades, et eriti maapiirkondades kulub naistel palju aega laste ja teiste pereliikmete 
viimisele arsti juurde, kooli ja sporditreeningule; arvestades, et samal ajal takistab 
kohaliku ühiskondliku transpordi puudumine noori inimesi ja neil on seega vähem 
võimalusi leida kutsealast koolitust ja tööd;

O. arvestades, et maapiirkonnad pakuvad tõelisi võimalusi kasvupotentsiaali osas uutes 
sektorites ning maaelu hüvede ja turismi edendamise osas, mida põhiliselt korraldavad 
naised ja mis on suur majandustegur vähearenenud, aga looduskaunites piirkondades;

P. arvestades, et rohkem tähelepanu tuleks pöörata soolisest võrdõiguslikkusest lähtuvale 
eelarve koostamisele eesmärgiga saavutada maaelu arengu programmide tõhus juhtimine;

1. on veendunud, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine maaelusektoris on põhiline 
strateegia mitte ainult naiste ja meeste võrdõiguslikkuse soodustamiseks, vaid ka 
majanduskasvu ja maaelu säästva arengu edendamiseks;

2. kutsub komisjoni üles parandama statistilisi andmeid ja teavet selle nähtuse osas ning 
analüüsima ELi maapiirkondadest toimuva väljarände tendentse, põhilisi põhjuseid ja 
tagajärgi; kutsub liikmesriike üles arendama välja strateegiaid, mis oleksid suunatud 
kõrgelt haritud naiste väljarände vähendamisele maapiirkondadest;

3. kutsub liikmesriike üles koostöös kohaliku omavalitsusega motiveerima naisi osalema 
tööjõuturul, et võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse probleemiga maapiirkondades; 
märgib, et maakogukondades on vaesus laialt levinud, eriti uutes liikmesriikides;

4. kutsub komisjoni üles esitama statistilisi andmeid vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kohta, 
eristades neid mitte ainult soolise kuuluvuse ja ea järgi, vaid ka linna- ja maaelu mõõdet 
arvesse võttes;

5. kutsub liikmesriike üles toetama maapiirkondade üleminekut põllumajandusel põhinevalt 
majanduselt laiemale majandustegevusele;

6. kutsub liikmesriike üles rakendama poliitikat, mille abil parandada naiste üldisi 
elutingimusi maapiirkondades ja tagada maapiirkondadele tulevik, pakkudes seal 
teenuseid, nagu postiteenused, lairibateenused, kultuuri- ja spordikeskused, tuletõrje ja 
üldised avalikud teenused;

7. kutsub liikmesriike üles edendama naiste ettevõtlust, toetama naiste ettevõtlusvõrgustikke, 
juhendamis- ja koolitussüsteeme või naisettevõtjate liite ning koostama algatusi 
maapiirkondades elavate naiste ettevõtliku suhtumise, ettevõtlusoskuste ja -suutlikkuse 
parandamiseks;

8. kutsub liikmesriike üles andma ideelist ja finantsabi palgata või vabatahtliku töö eest;

9. kutsub liikmesriike üles koostöös piirkondliku tasandi asutustega ergutama naiste 
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piirkondlike uurimiskeskuste loomist, et keskenduda naiste, eriti 25.–60. aastaste 
tööpuudusega silmitsi seisvate naiste olukorra parandamisele, ning toetada neid oma 
kogukonnas füüsilisest isikust ettevõtjaks hakkamisel või teenuste väljaarendamisel 
rohujuure tasandil toimuva konsultatsiooni ja vajaduste hindamise abil;

10. kutsub liikmesriike üles parandama nii hariduse ja koolituse kui ka lastehoiu 
infrastruktuure, eakate ja puuetega inimeste hooldust ning tervishoiuteenuseid, eriti 
esmase arstiabi kättesaadavust; kutsub liikmesriike üles tagama kiirabiteenuste 
kättesaadavus maapiirkondades;

11. nõuab liikmesriikidelt tungivalt, et nad lahendaksid maapiirkondades hea 
transpordiinfrastruktuuri puudumise probleemi ja arendaksid välja teostatava poliitika 
transpordi kättesaadavuse parandamiseks, kuna transpordi puudumine on jätkuvalt 
sotsiaalset tõrjutust ja ebavõrdsust tekitav tegur ühiskonnas ning puudutab kõige rohkem 
naisi;

12. kutsub komisjoni üles maaelu arengu programmide läbivaatamise käigus põhjalikult 
kontrollima, kas liikmesriikide esitatud maaelu arengu programmidesse on lisatud sooline 
aspekt;

13. kutsub liikmesriike üles toetama ettevõtjaid, kes investeerivad maapiirkondadesse ja 
pakuvad naistele kvaliteetseid töökohti;

14. kutsub üles asjaomaseid riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke asutusi innustama naisi 
osalema kohalikes tegevusrühmades, sõlmima Leader-telje raames kohalikke 
partnerlussidemeid ning tagama juhatustes sooliselt tasakaalustatud osalemise;

15. teeb presidendile ülesandeks esitada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele ning võrdsete 
võimaluste eest kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil vastutavatele täidesaatvatele 
ja valitavatele organitele.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Naiste elu maapiirkondades pakub mitmesuguseid võimalusi, aga sellega kaasnevad ka 

probleemid.

Maapiirkondade areng ei saa põhineda ainuüksi põllumajandusel, seetõttu on 
põllumajandussektori mitmekesistamine nii sektorisiseselt kui ka -väliselt hädavajalik, kuna 
see soodustaks maaelu elujõulist ja säästvat arengut1.

Euroopa Komisjoni hinnangul hõlmavad maapiirkonnad 92% Euroopa Liidu territooriumist 
ning seal elab 56% ELi elanikkonnast. Piirkonnad erinevad üksteisest oluliselt sotsiaalse ja 
majandusliku struktuuri, geograafia ja kultuuri poolest. Maapiirkondade majandused toodavad 
45% kogulisandväärtusest ja moodustavad 53% töökohtades, kuid kalduvad muude 
piirkondadega võrreldes2 jääma maha sotsiaal-majanduslike näitajate poolest. Maapiirkonnad 
pakuvad tõelisi võimalusi kasvupotentsiaali osas uutes sektorites, maahüvede ja turismi 
edendamist, atraktiivset elu- ja töökeskkonda. Nendel piirkondadel on oluline roll 
loodusvarade ja kõrgelt hinnatud maastike säilitajatena ning seal paiknevad rikka ajaloo ja 
suure arhitektuurilise väärtusega asulad ja kaitsealad, nagu loodus- ja rahvuspargid.

Globaliseerumise protsessid mõjutavad eri maapiirkondi erinevalt ning on toonud kaasa 
ümberkorraldused põllumajandussektoris ja selle sektori tähtsuse vähenemise, teenustesektori 
tähtsamale kohale tõusmise ja suurema rõhuasetuse tehnoloogiale. Need majanduslikud ja 
sotsiaalsed muutused mõjutavad ka naisi. Maapiirkondades elavad naised ei moodusta ühtset 
rühma, seega mõjutavad nimetatud muutused naisi mitmel erineval moel. Nende konkreetne 
olukord sõltub mitmetest teguritest: naiste vajadused ja huvid on erinevad, nagu ka 
võimalused ja probleemid, millega nad silmitsi seisavad. 

20. veebruaril 2006. aastal võttis Euroopa Ülemkogu vastu maaelu arengu strateegiasuunised. 
Äärmiselt oluline on võimaldada naistel täielikult osaleda ja anda oma panus kohalike 
kogukondade taaselustamisse, uute ettevõtete asutamisse ja inimressursside maksimaalsesse 
rakendamisse, et täita suunistes sätestatud eesmärgid ja parandada maapiirkondades 
elukvaliteeti, soodustada majanduse mitmekesistamist ja suurendada konkurentsivõimet. 
Pealegi on maaelu säästva arengu saavutamiseks äärmiselt oluline tagada naistele ja meestele 
võrdsed võimalused.

Vastavalt 2000. aastal Lissabonis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu kehtestatud eesmärkidele 
peaks Euroopa Liidust 2010. aastaks saama kõige konkurentsivõimelisem ja dünaamilisem 
teadmistepõhine majandus maailmas, mis on võimeline parandama säästvat majandusarengut 
ja tööhõivet nii kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt ning suurendama sotsiaalset 
ühtekuuluvust. Lissaboni tööhõive eesmärkide täitmiseks peavad liikmesriigid rohkem 
pingutama, eriti selles osas, mis puudutab naiste tööturule pääsu. Naistel on väga suur roll 

  
1 Salzburgis 12.–14. novembril 2003. aastal toimunud Euroopa maaelu arengu teemalise konverentsi lõplik 
deklaratsioon „Seemne külvamine maapiirkondade tuleviku jaoks – poliitika, mille abil eesmärgid saavutatakse”.
2 Mõju hindamine.
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maapiirkondade sotsiaalpoliitilises, sotsiaalses, majanduslikus ja keskkonnalases arengus. 
Euroopa maapiirkonnad peavad oma potentsiaali täielikult rakendama, muidu ei õnnestu neil 
Lissaboni eesmärke õigeks ajaks saavutada, eriti just kõige kaugemates ja valdavalt 
põllumajanduslikes piirkondades.

Probleemid

Suurem osa sotsiaalsest ja majanduslikust elust toimub maapiirkondades. Valimistel valitud 
esindajad, juhid ja otsuste tegijad keskvalitsuse, kohaliku omavalitsuse, linnavalitsuse ja 
piirkondliku omavalitsuse tasandil pööravad aga palju suuremat tähelepanu 
linnapiirkondadele ja eriti pealinnadele. Samasugune tendents valitseb ka 
massiteabevahendites. Kahtlemata annavad ka linnad oma panuse Lissaboni agendas 
sätestatud eesmärkide täitmisse, aga maapiirkondade säästlik areng toob kaasa võimalusi, mis 
on ELi majanduse kasvuks äärmiselt olulised.

Näitajate järgi on nii meeste kui naiste tööhõivemäär maapiirkondades madalam. Peale selle 
on paljudes ELi liikmesriikides töötus koos töökohtade mitmekesisuse puudumisega naiste 
seas palju rohkem levinud kui maapiirkondades elavate meeste seas. Tavapäraselt on naiste 
tööhõivemäär madalam maapiirkondades, kuna talumajapidamistes töötavaid naisi ei arvestata 
alati tööjõu hulka ja tasustatava töö võimalusi on linnapiirkondadega võrreldes vähem. 

Maapiirkondades toimuvad demograafilised, sotsiaalsed ja kultuurialased muutused. 
Demograafiline vananemine, mis on oluline probleem kogu Euroopas, on eriti ilmne 
peamiselt mitmete liikmesriikide maapiirkondades. Laste ja teiste ülalpeetavate inimeste eest 
hoolitsevad põhiliselt naised. Naised kohandavad oma tööaega, et täita 
lapsehoidmiskohustusi, ning sellel on lühi- ja pikaajalised negatiivsed tagajärjed nende 
karjäärile, sissetulekule ja pensionile. Samasugune olukord on ka linnapiirkondades, aga seal 
on parem infrastruktuur ja vahemaad on tavaliselt väiksemad, kuna kõik on tsentraliseeritum.

Euroopa maapiirkonnad on mitmepalgelised ning nende seas on palju juhtivaid piirkondi. 
Mitmetes maapiirkondades ja eriti kõige kaugemates, väheneva elanikkonnaga või 
põllumajandusest sõltuvates piirkondades on siiski kindlad probleemid. Neid piirkondi on 
vaja toetada, et nad jõuaksid eesseisvatel aastatel kasvu ja jätkusuutlikkuseni. Nendes 
piirkondades esineb mitmesuguseid probleeme: ebasoodus demograafiline olukord, 
madalamad tööhõivemäärad ja kõrgemad tööpuudusmäärad, madalam sissetulek, ebavõrdne 
tööjaotus kodumajapidamistes, töö- ja pereelu keerulisem kombineerimine, ebapiisav 
tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur, mitmete teenuste puudulik kättesaadavus (näiteks 
tervishoiuteenused, kohalik ühistransport, lapsehoiuvõimalused ja sotsiaalteenused eakatele ja 
haigetele), teenindussektori aeglasem areng, vähesed oskused ja inimkapitali puudused, 
hariduse ja koolituse võimaluste puudumine, madalam protsent lairiba internetiühendusega 
kodumajapidamisi, naiste projekte ja ettevõtlust toetavate ettevõtlusteenuste puudumine, 
vähene investeerimistegevus, naiste vähene esindatus otsuste tegemises ja planeerimises jne.

Tänases Euroopas on ebavõrdsust näha mitte ainult maa- ja linnapiirkondade vahel, vaid ka 
rikkamate ja vaesemate ELi liikmesriikide vahel, mille ebavõrdsust kajastavad paljude 
valdkondade andmed, mistõttu peab uute liikmesriikide vajadused asetama kõige tähtsamale 
kohale. Maapiirkondades on eri naisterühmi – vanad ja noored, töötud ja majanduslikult 
aktiivsed, naistalupidajad, keskuses ja kaugemates piirkondades elavad naised – , ning seega 
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on vaja erinevaid meetmeid eri naisterühmadele. Laienenud ELi vaesemates riikides 
kannatavad kõige rohkem puudust just maapiirkonnad.1 Sellest tulenevalt võib probleemiks 
saada see, et uute liikmesriikide kaugemates maapiirkondades ei nähta kasvupotentsiaali ning 
seetõttu ei tehta neisse investeeringuid. Seda vaatamata asjaolule, et tõenäoliselt võivad just 
nendes piirkondades inimesed kannatada kõige suuremat puudust ja nende elukvaliteet on 
kõige madalam.

Selline olukord põhjustab jätkuvalt väljarännet paljudest kohtadest, eriti noorte ja hea 
väljaõppega isikute lahkumist. Kuna naised moodustavad nendest kõige suurema osa, on 
sellel tendentsil kahjustav mõju maapiirkonna sotsiaalsele elule ja maapiirkonna majandusele. 
Peale selle põhjustab naiste lahkumine ka ühismajapidamiste vähenemist. Sotsiaalse 
infrastruktuuri asutused ja avalikud teenused on äärmiselt piiratud. Lisaks elanikkonna 
vähenemisele ohustab tunduvalt madalam sündivus nende piirkondade arengut keskpikas ja 
pikas perspektiivis.

Soovitused

Maapiirkondades elavad naised vajavad erilist poliitilist tähelepanu. Raportöör palub toetada 
kindlalt naistele suunatud kohalikke algatusi, kogukonna tegevust ja integreeritud 
lähenemisviisi maaelu arengule. Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine maapiirkondades 
peab olema peamine strateegia mitte ainult soolise võrdõiguslikkuse soodustamiseks naiste ja 
meeste vahel, vaid ka jätkusuutlikuks majanduskasvuks. Et tegeleda pakiliste probleemide ja 
vajadustega, millega maapiirkondades elavad naised silmitsi seisavad, ning leida neile 
lahendus, peab võtma erimeetmeid. Raportöör rõhutab, et kõigepealt peab tõstma ühiskonna 
teadlikkust maapiirkondades elavate naiste ebasoodsast olukorrast. Lisaks nõuab raportöör, et 
on vaja tagada soolisuse mõõtmega arvestamine ELi maaelu arengu poliitika mõju 
hinnangutes ja eelarvemenetluses, mis on seotud maaelu arengu poliitika rakendamisega. 
Peale selle peab vastukaaluks ebastabiilsele olukorrale kehtestama rahalised stiimulid, et 
innustada kohalikke omavalitsusi erimeetmeid jõustama.

Igal pool on maapiirkondades elavad naised otsuste tegemise ja planeerimise juures 
vähemuses. Naiste madal osalusprotsent otsuste tegemise tasandil toob paratamatult kaasa 
prioriteetide ja poliitikavaldkondade ühekülgsuse. Maaelu arengu programmide väljakutse on 
tuvastada asjaolud, mis takistavad naistel majanduslikust ja ühiskondlikust elust kohalikul 
tasandil täiel määral osa võtta, ning koostada naisi soosivad kindlad algatused. Oluline on 
toetada võrgustike arengut, et aidata kaasa naiste töövõimaluste parandamisele, näiteks luua 
naiste piirkondlikud uurimiskeskused, mis võiksid keskenduda naiste olukorra parandamisele, 
eriti 25–60-aastastele töö kaotanud naistele, et toetada neid oma kogukonnas füüsilisest 
isikust ettevõtjaks saamisel või teenuste arendamisel rohujuure tasandil toimuvate 
konsultatsioonide ja vajaduste hindamise abil. 

Mitmekesistamist on maapiirkondades vaja majanduskasvu, tööhõive ja jätkusuutliku arengu 
edendamiseks. Oluline on tugevdada naiste sisenemist uutesse majandussektoritesse, nagu 
telekommunikatsioon, vabaajateenused ja keskkonna parandamine, ning nendes osalemist. 
Iseendale tööandjaks hakkamise ja väikeettevõtete loomise teel saavad naised olla 
maapiirkondades innovatsiooni ja mitmekesistamise alal esirinnas. Turism, käsitöö ja 

  
1 Euroopa esimene elukvaliteedi uuring: linna- ja maaelu erinevused.
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maahüvede pakkumine on paljudes piirkondades kasvusektorid ning pakuvad võimalusi nii 
talumajapidamiste mitmekesistamiseks kui ka mikroettevõtete loomiseks maamajanduses 
laiemalt. Koolitamise, teabe levitamise ja ettevõtluse soodustamisel tuleks arvestada naiste 
konkreetsete vajadustega. Pealegi tuleks jätkata edukat programmi LEADER, kuna see on 
aidanud paljudel naistel arendada tasustatavaid tegevusi turismi, käsitöö ja piirkondlike 
toodete tootmise valdkonnas. 

Maaelukeskkonnas takistab tööelu sobitamist pereeluga kodu, töö ja erinevate teenuste 
vahelised kaugused. Kuna majapidamistööd on mehe ja naise vahel ebavõrdselt jagatud, on 
naistel raske tööelu pereeluga sobitada. EL peaks liikmesriike toetama tihedas koostöös 
kohalike kogukondadega ning soodustama töö- ja pereelu sobitamist maa- ja 
linnapiirkondades, eriti majanduslikult vähearenenud maapiirkondades. Selleks tuleb 
soodustada töö saamist eriti oma piirkonnas, luues võimalused abi saamiseks 
majapidamistöödeks väljastpoolt ja tehes mitmed sidevahendid kättesaadavamaks. Nimetatud 
elemendid kuuluvad avalikku sfääri, aga muutuva sotsiaalse käitumisega on seotud veel üks 
tähtis element, mis puudutab majapidamistööde jagamist naiste ja meeste vahel. Kuigi see 
muutus peab toimuma individuaalsel tasandil, tuleb kiirendada ka üldist sotsiaalset arengut.


