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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl moterų padėties ES kaimo vietovėse 
(2007/2117(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 3 ir 13 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimą dėl kaimo plėtros Bendrijos 
strateginių gairių (2007–2013 m. programavimo laikotarpis)1,

– atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai2,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1974/2006, 
nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles3,

– atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl 
bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo4,

– atsižvelgdamas į 2003 m. liepos 22 d. Tarybos išvadas „Užimtumas kaimo vietovėse pagal 
Europos užimtumo strategiją“5,

– atsižvelgdamas į dokumentą „ES tvaraus vystymosi strategijos peržiūra – atnaujinta 
strategija“6,

– atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą pavasario Europos Vadovų Tarybai pavadinimu 
„Dirbti kartu augimo ir darbo vietų labui. Nauja Lisabonos strategijos pradžia“ 
(COM(2005)0024), 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą pavadinimu „Kovoti su moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumu“ (COM(2007)0424,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą pavadinimu „Užimtumas kaimo vietovėse: darbo 
vietų trūkumo šalinimas“(COM(2006)0857) ir į prie jo pridėtą Komisijos tarnybų darbo 
dokumentą (SEC(2006)1772), 

– atsižvelgdamas į publikaciją „Moterų dalyvavimas kaimo plėtroje: Europos kaimo 
vietovių ateities užtikrinimas“7,

– atsižvelgdamas į užimtumo kaimo vietovėse 2006 m. tyrimą,
  

1 OL L 55, 2006 2 25, p. 20.
2 OL L 277, 200501021, p. 1.
3 OL L 368, 2006 12 23, p. 15.
4 OL L 209, 2005 8 11, p. 1.
5 OL C 186, 2003 8 6, p. 3.
6 Tarybos dokumentas 10117/2006, 2006 06 09.
7 Žemės ūkio generalinis direktoratas, Europos Komisija, 2000.
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– atsižvelgdamas į pranešimą „Kaimo plėtra Europos Sąjungoje – 2006 m. statistinė ir 
ekonominė informacija“,

– atsižvelgdamas į 2000 m. kovo 23–24 d. Lisabonoje vykusio Europos Vadovų Tarybos 
susitikimo išvadas dėl Lisabonos strategijos ekonomikos augimui ir užimtumui skatinti,

– atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 12–14 d. Zalcburge vykusios antrosios konferencijos 
Europos kaimo plėtros tema išvadas pavadinimu „Sėti grūdus siekiant geresnės kaimo 
vietovių ateities – kurti politiką, kurią vykdydami galėtume pasiekti savo tikslų“,

– atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (angl. Eurofound) 
pranešimus „Pirmasis Europos gyvenimo kokybės tyrimas: miesto ir kaimo skirtumai“, 
„Socialinis kapitalas ir darbo vietų kūrimas Europos kaimo vietovėse“ ir „Moterų 
verslininkystė kaimo vietovėse“,

– atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimą dėl valstybių narių užimtumo 
politikos gairių1,

– atsižvelgdamas į 2007 m. Bendrą ataskaitą dėl socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties2,

– atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 23–24 d. Briuselyje vykusio Europos Vadovų Tarybos 
susitikimo metu priimtą Europos lyčių lygybės paktą,

– atsižvelgdamas į savo 1993 m. birželio 25 d. rezoliuciją dėl neapmokamo moterų darbo 
vertinimo3,

– atsižvelgdamas į savo 2003 m. liepos 3 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos kaimo 
vietovių moterų bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) kontekste4 ir 2007 m. kovo 13 d.
rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės gairių 2006–2010 m.5,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A6-0000/2007),

A. kadangi Europos Sąjungoje kaimo vietovių6 klausimas įeina į bendrąją žemės ūkio politiką 

  
1 OL L 205, 2005 8 6, p. 21.
2 Tarybos dokumentas 6694/07, 2007 02 23.
3 OL C 194, 1993 7 19, p. 389.
4OL C 047, 2004 3 24, p. 676E.
5 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0063.
6 Ši kaimo vietovių apibrėžtis priimta atsižvelgiant į Sprendimą 2006/144/EB. Komisija nuosekliai naudoja 
EBPO metodiką. EBPO metodika grindžiama gyventojų tankumu (EBPO „Kaimo vietovių rodiklių sukūrimas 
teritorinės politikos formavimo tikslais“, Paryžius, 1994). Ji grindžiama dviejų etapų metodu. Visų pirma 
vietiniai vienetai (pvz., savivaldybės) laikomi kaimo vietovėmis, jei jų gyventojų tankumas mažesnis nei 150 
gyventojų kvadratiniame kilometre. Antra, regionai (pvz., pagal klasifikatorius NUTS 3 ar NUTS 2) priskiriami 
vienai iš 3 kategorijų:

• regionas, kuriame vyrauja kaimo vietovės: jei daugiau nei 50 proc. regiono gyventojų gyvena kaimo 
bendruomenėse (kuriose viename kvadratiniame kilometre gyvena mažiau nei 150 žmonių),

• tarpinis regionas: jei 15–50 proc. regiono gyventojų gyvena kaimo vietiniuose vienetuose
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(BŽŪP), kadangi ši rezoliucija susijusi su antruoju BŽŪP ramsčiu, t. y. kaimo plėtra, ir 
kadangi taip pat reikia apsvarstyti socialinę ir ekonomikos politiką,

B. kadangi vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos kaimo plėtros politikos tikslų – kelti 
gyvenimo kaimo vietovėse kokybę ir skatinti ekonominės veiklos įvairinimą,

C. kadangi norint, kad kaimo vietovės taptų patrauklesnės, reikia skatinti tvarų augimą ir kurti 
naujas užimtumo galimybes, ypač moterims ir jaunimui;

D. kadangi kaimo vietovėse vykstančių ekonominių ir socialinių pokyčių poveikis 
skirtingoms moterims yra skirtingas: vienoms jie atveria galimybių, kitoms kelia rimtų 
problemų,

E. kadangi Lisabonos tikslus, susijusius su ekonomikos ir socialine įtrauktimi grindžiamos 
ekonomikos skatinimu, bus galima pasiekti tik visapusiškai išnaudojant didelį moterų 
potencialą ir kaimo, ir miesto vietovių darbo rinkoje,

F. kadangi ir vyrų, ir moterų užimtumo lygis kaimo vietovėse yra žemesnis, be to, daug 
moterų niekada nepatenka į darbo rinką, todėl jos neužregistruotos kaip bedarbės ir 
neįtraukiamos į nedarbo statistiką; kadangi kaimo vietovėse labai trūksta aukštos kokybės 
darbo vietų,

G. kadangi daug moterų kaimo vietovėse užsiima veikla, kurią galima palyginti su profesine 
veikla, bet kuri nėra pripažinta, apsaugota ar apmokama kaip profesinė veikla,

H. kadangi kaimo regionų padėtis labai skiriasi ne tik skirtingose valstybėse narėse, bet ir 
valstybių narių viduje ir kadangi dėl skirtingo vystymosi potencialo kaimo regionams ir jų 
gyventojams turi būti skiriama atitinkama parama,

I. kadangi kaimo vietovėse galima suteikti aukštą gyvenimo kokybę šeimoms su vaikais ir 
pagyvenusiems žmonėms, tačiau susiduriama su daugeliu problemų, pvz., su tuo, kad nėra 
mokymo infrastruktūros, neteikiamos socialinės svarbos paslaugos, pvz., nėra tinkamų 
vaikų priežiūros įstaigų, neteikiamos pagyvenusių ar sergančių žmonių priežiūros 
paslaugos, be to, spaudimą daro tebevykstanti žemės ūkio restruktūrizacija ir 
aplinkosaugos problemos,

J. J. kadangi, nors moterys daug prisideda prie vietovės ir bendruomenės vystymosi, to 
neatspindi jų dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose,

K. kadangi savanoriškus darbus, kurie sudaro darnaus gyvenimo visuomenėje pagrindą, 
dažniausiai atlieka moterys,

kadangi kaimo vietovėms ypač būdingas gyventojų senėjimas, mažas gyventojų tankumas, o 

    
• regionas, kuriame vyrauja miesto vietovės: jei mažiau nei 15 proc. regiono gyventojų gyvena kaimo 

vietiniuose vienetuose.

27 ES valstybių 1284 regionai pagal klasifikatorių NUTS 3 daugmaž tolygiai pasiskirstę tarp šių trijų kaimo ir 
miesto vietovių kategorijų. Dabar Komisija kuria alternatyvias apibrėžtis, kurios geriau atspindėtų vietovių, 
teritorijų, kurių didelę dalį sudaro kaimo vietovės, įskaitant priemiesčius, įvairovę.
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kai kurioms vietovėms – visiškas gyventojų nykimas,

M. kadangi ekonomiškai aktyvioms amžiaus grupėms priklausančių moterų migracija iš 
kaimo vietovių ir toliau lemia kaimo gyventojų „vyriškėjimą“, o tai turi neigiamų 
padarinių bendruomenės gyvenimo kokybei ir gimstamumo rodikliams,

N. kadangi moterys kaimo vietovėse praleidžia ypač daug laiko vairuodamos, pvz., veždamos 
savo vaikus ir kitus šeimos narius pas gydytoją, į mokyklą ar sporto būrelius; kadangi, be 
to, dėl viešojo transporto paslaugų trūkumo ribojamas jaunimo judumas, taigi ir jų 
galimybės rasti profesinį mokymą ar darbą,

O. kadangi kaimo vietovės dėl savo augimo potencialo atveria puikių galimybių naujuose 
sektoriuose ir teikiant kaimo bei turizmo paslaugas, o tai sritys, kuriose dažniausiai dirba 
moterys ir kurios yra svarbus ekonominis veiksnys menkai išsivysčiusiose, bet įdomiu 
kraštovaizdžiu pasižyminčiose vietovėse,

P. kadangi siekiant, kad būtų veiksmingai valdomos kaimo plėtros programos, reikia skirti 
daugiau dėmesio biudžeto sudarymui atsižvelgiant į lyčių lygybės aspektą,

1. yra įsitikinęs, kad lyčių aspekto integravimas į kaimo sektorių – tai esminė strategija ne tik 
siekiant skatinti moterų ir vyrų lygybę, bet ir norint, kad augtų ekonomika ir kad kaimo 
plėtra būtų tvari;

2. ragina Komisiją gerinti statistikos duomenis bei informavimą šiuo klausimu ir analizuoti 
migravimo iš ES kaimo vietovių tendencijas, pagrindines priežastis ir padarinius; ragina 
valstybes nares rengti strategijas, pagal kurias būtų siekiama sustabdyti aukštą 
kvalifikaciją turinčių moterų migraciją iš kaimo vietovių;

3. ragina valstybes nares, siekiant išspręsti skurdo ir socialinės atskirties kaimo vietovėse 
problemą, bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijomis imti taikyti skatinamąsias 
priemones, kad moterys dalyvautų darbo rinkoje, pažymi, kad skurdas labai paplitęs 
kaimo bendruomenėse, ypač naujųjų valstybių narių;

4. ragina Komisiją pateikti skurdo ir socialinės atskirties statistikos duomenis, suskirstytus 
ne tik pagal lytį ir amžių, bet ir pagal gyvenamąją vietą (miestas / kaimas);

5. ragina valstybes nares remti kaimo vietovių perėjimą nuo žemės ūkiu grindžiamos 
ekonomikos prie įvairesnės ekonomikos;

6. ragina valstybes nares vykdyti politiką, kuria būtų siekiama pagerinti bendras kaimo 
vietovėse gyvenančių moterų gyvenimo sąlygas ir garantuoti kaimo vietovių ateitį 
užtikrinant, kad jose būtų teikiamos paslaugos, pvz., pašto ir plačiajuosčio ryšio 
paslaugos, kad jose būtų įsteigti kultūros ir sporto centrai, kad jos turėtų savo ugniagesių 
komandą ir kad jose būtų teikiamos bendros viešosios paslaugos;

7. ragina valstybes nares skatinti moterų verslininkystę, remti moterų verslo tinklus, 
mokymo ir rengimo sistemas bei moterų verslininkių susivienijimus ir kurti iniciatyvas, 
pagal kurias būtų siekiama gerinti kaimo vietovėse gyvenančių moterų verslumą, įgūdžius 
ir gebėjimus;
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8. ragina valstybes nares teikti moralinę ir finansinę paramą už nemokamą ar savanorišką 
darbą;

9. ragina valstybes nares, bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijomis, įsteigti 
moterims skirtus regioninius išteklių centrus, kurie visų pirma stengtųsi pagerinti moterų, 
ypač darbo neturinčių 25–60 m. amžiaus moterų, padėtį ir skatinti jas pradėti savo verslą 
arba, pasikonsultavus su visuomene ir įvertinus poreikius, teikti paslaugas savo 
bendruomenėse;

10. ragina valstybes nares tobulinti švietimo ir mokymo priemones, vaikų bei pagyvenusių ir 
neįgalių žmonių priežiūros infrastruktūrą ir sveikatos apsaugos paslaugas, ypač gerinti 
galimybes gauti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas; ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad kaimo vietovėse būtų teikiamos paramedicinos paslaugos;

11. ragina valstybes nares spręsti geros transporto infrastruktūros nebuvimo kaimo vietovėse 
problemą ir vykdyti veiksmingą politiką, kad visiems būtų sudarytos geresnės sąlygos 
naudotis transportu, nes tai veiksnys, mažinantis socialinę atskirtį ir socialinę nelygybę, 
kuri visų pirma veikia moteris;

12. ragina Komisiją, iš naujo svarstant kaimo plėtros programas, atidžiai stebėti, ar valstybių 
narių pateiktose kaimo plėtros programose atsižvelgiama į lyčių aspektą;

13. ragina valstybes nares remti įmones, kurios investuoja į kaimo vietoves ir sukuria aukštos 
kokybės darbo vietų moterims;

14. ragina atitinkamas nacionalines, regionų ir vietos valdžios institucijas skatinti moteris 
dalyvauti vietos veiklos grupėse, skatinti pagal programą „Leader“ steigti vietos 
asociacijas ir užtikrinti proporcingą abiejų lyčių dalyvavimą valdybų veikloje;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui bei už lygias galimybes vietos, regioniniu ir 
nacionaliniu mastu atsakingiems vykdomiesiems ir renkamiems organams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Moterų gyvenimas kaimo vietovėse atveria daugybę galimybių, bet yra ir daug su juo 

susijusių problemų.

Kaimo vietovių plėtra negali būti grindžiama vien žemės ūkiu: siekiant skatinti perspektyvią 
ir tvarią kaimo plėtrą būtina diversifikacija ir žemės ūkio sektoriuje, ir už jo ribų.1

Remiantis Europos Komisijos skaičiavimais, 92 proc. Europos Sąjungos teritorijos sudaro 
kaimo vietovės ir jose gyvena 56 proc. gyventojų. Labai skiriasi kaimo vietovių socialinės ir 
ekonominės struktūra, geografinė padėtis ir kultūra. Kaimo vietovių ekonomika sukuria 45 
proc. bendrosios pridėtinės vertės ir 53 proc. darbo vietų, bet kaimo vietovės pagal daugelį 
socialinių ir ekonominių rodiklių atsilieka nuo kitų regionų2. Kaimo vietovės atveria puikių 
galimybių dėl savo augimo potencialo naujuose sektoriuose ir teikiant kaimo bei turizmo 
paslaugas. Jos patrauklios kaip gyvenamosios bei darbo vietos ir svarbios kaip gamtos išteklių 
ir labai vertinamų kraštovaizdžių šaltinis. Be to, turtingi kaimo vietovių gyvenviečių istorija ir 
architektūros paveldas ir jose yra daug saugomų teritorijų, pvz., regioninių ir nacionalinių 
parkų. 

Globalizacijos procesai įvairias kaimo vietoves veikia skirtingai: dėl jų vykdoma 
restruktūrizacija, silpnėja žemės ūkio sektorius, plečiasi paslaugų sektorius ir daugiau 
dėmesio skiriama technologijoms. Vykstantys ekonominiai ir socialiniai pokyčiai daro 
poveikį ir moterims. Kaimo moterys nesudaro vientisos grupės, taigi šie pokyčiai moteris 
veikia skirtingai. Konkreti kiekvienos iš jų padėtis priklauso nuo daugelio veiksnių: moterų 
poreikiai ir interesai skiriasi, kaip ir jų turimos galimybės bei problemos, su kuriomis jos 
susiduria. 

2006 m. vasario 20 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino kaimo plėtros strategines gaires. 
Norint pasiekti šiose gairėse nurodytus prioritetinius tikslus, ypač pagerinti gyvenimo kaimo 
vietovėse kokybę, skatinti įvairinti kaimo vietovių ekonomiką ir didinti kaimo vietovių 
konkurencingumą, labai svarbu, kad moterys visapusiškai dalyvautų ir prisidėtų atgaivinant 
vietos bendruomenes, kuriant naujas įmones ir siekiant maksimaliai padidinti žmogiškuosius 
išteklius. Be to, siekiant, kad kaimo plėtra būtų tvari, būtina užtikrinti, kad moterų ir vyrų 
galimybės būtų lygios.

Remiantis 2000 m. Lisabonoje vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu nustatytais 
tikslais, iki 2010 m. Europos Sąjunga turi tapti konkurencingiausia ir dinamiškiausia 
pasaulyje žinių ekonomika, galinčia išlaikyti tvarų ekonomikos augimą, kiekybiškai bei 
kokybiškai gerinti užimtumą ir didinti socialinę sanglaudą. Norint pasiekti Lisabonoje 
užsibrėžtus su užimtumu susijusius tikslus reikės, kad valstybės narės dar labiau sustiprintų 
savo pastangas, ypač moterų patekimo į darbo tinką srityje. Moterys labai svarbios kaimo 

  
1 2003 m. lapkričio 12–14 d. Zalcburge vykusios konferencijos Europos kaimo plėtros tema galutinė deklaracija 
„Sėti grūdus siekiant geresnės kaimo vietovių ateities – kurti politiką, kurią vykdydami galėtume pasiekti savo 
tikslų“. 
2 Poveikio vertinimas.
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vietovių socialinio ir politinio, socialinio, ekonominio ir aplinkosauginio vystymosi požiūriu. 
Europos kaimo vietovės turi visapusiškai išnaudoti savo potencialą, kitaip jos, ypač atokiausi 
ir žemės ūkio regionai, atsiliks įgyvendinant Lisabonos tikslus.

Problemos

Nepaisant to, kad miestai užima vyraujančią padėtį ir sulaukia daugiausia per rinkimus 
išrinktų centrinės, vietos, miestų ir regioninės valdžios atstovų, vykdytojų ir sprendimų 
priėmėjų bei žiniasklaidos dėmesio, didžioji socialinio ir ekonominio gyvenimo dalis vyksta 
kaimo vietovėse. Nors miestai, be abejonės, prisideda siekiant Lisabonos darbotvarkėje 
išdėstytų tikslų, tvari kaimo vietovių plėtra teikia galimybių, kurios ES ekonomikos augimo 
požiūriu gyvybiškai svarbios.

Rodikliai rodo, kad ir vyrų, ir moterų užimtumo lygis kaimo vietovėse yra žemesnis. Be to, 
daugelyje ES šalių nedarbas ir darbo vietų įvairovės stoka būdingesnė moterims nei kaimo 
vietovėse gyvenantiems vyrams. Paprastai moterų užimtumo rodikliai kaimo vietovėse yra 
žemesni, nes ne visada skaičiuojama, kad ūkiuose dirbančios moterys sudaro darbo jėgą, be 
to, kaimo vietovėse mažiau mokamų darbo vietų negu miesto teritorijose. 

Kaimo vietovėse vyksta demografiniai, socialiai ir kultūriniai pokyčiai. Gyventojų senėjimas, 
aktualus visai Europai, ypač akivaizdus kai kurių valstybių narių regionuose, kuriuose vyrauja 
kaimo vietovės. Vaikus ir kitus priežiūros reikalingus asmenis paprastai prižiūri moterys. 
Moterys pasirenka tokias darbo valandas, kad galėtų vykdyti savo priežiūros įsipareigojimus, 
o tai turi neigiamų trumpojo ir ilgojo laikotarpio padarinių jų karjerai, pajamoms ir pensijai. 
Tą patį galima pasakyti ir apie miestų teritorijas, bet jose infrastruktūra geresnė ir atstumai 
paprastai trumpesni, nes viskas daugiau centralizuota.

Europos kaimo vietovės įvairios ir joms priklauso daug pirmaujančių regionų. Vis dėlto kai 
kurios kaimo vietovės, ypač atokiausios, turinčios mažiausiai gyventojų ar labiausiai 
priklausančios nuo žemės ūkio, susiduria su išskirtinėmis problemomis. Šioms vietovėms 
reikalinga parama, kad jos ateinančiais metais galėtų atremti augimo ir tvarumo iššūkius. 
Joms būdingos įvairios problemos: nepalanki demografinė padėtis; mažesnis užimtumo ir 
didesnis nedarbo lygis; mažesnis pajamų lygis; nesubalansuotas darbo pasiskirstymas namų 
ūkyje; sunkumai derinant darbą ir šeiminį gyvenimą; nepakankamai išplėtota techninė ir 
socialinė infrastruktūra; daugelio paslaugų, pvz., sveikatos priežiūros, vietos viešojo 
transporto, vaikų priežiūros įstaigų ir socialinių paslaugų pagyvenusiems bei sergantiems 
žmonėms, trūkumas; lėta paslaugų sektoriaus raida; įgūdžių ir žmogiškųjų išteklių trūkumai; 
švietimo ir mokymo priemonių stoka; mažesnė namų ūkių, turinčių prieigą prie plačiajuosčio 
interneto, procentinė dalis; verslo paslaugų, kuris teikiant būtų remiami moterų projektai ir 
įmonės, stoka; menka investicinė veikla; nedidelis sprendimų priėmimo ir planavimo 
procesuose dalyvaujančių moterų skaičius ir kt.

Dabartinėje Europoje žymūs ne tik kaimo ir miesto, bet ir turtingesnių ir skurdesnių ES šalių 
skirtumai. Įvairių sričių duomenys aiškiai atskleidžia skirtumus ir rodo, kad reikia teikti 
pirmenybę naujųjų valstybių narių poreikiams. Kaimo vietovėse yra įvairių moterų grupių –
senų ir jaunų, bedarbių ir ekonomiškai aktyvių, ūkininkių, gyvenančių centrinėse ir pakraščio 
vietovėse, ir skirtingoms moterų grupėms reikia skirtingos veiklos. Nepriteklius labiausiai 
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jaučiamas skurdesnių išsiplėtusios ES šalių kaimo vietovėse.1 Čia slypi pavojus, kad naujųjų 
valstybių narių atokiausių ir kaimo regionų augimo potencialas bus laikomas ribotu ir į jas 
nebus investuojama, nors, kaip rodo faktai, tikriausiai būtent šiuose regionuose didžiausias 
nepriteklius ir prasčiausia gyvenimo kokybė. 

Dėl tokios padėties daugelyje vietovių nesustoja migracija – ypač jaunimo ir aukštos 
kvalifikacijos žmonių. Išvykstančiųjų daugumą sudaro moterys, ir tai daro neigiamą poveikį 
kaimo vietovių socialiniam gyvenimui ir ekonomikai. Be to, dėl moterų migracijos mažėja 
bendrų namų ūkių. Labai nukentėjo socialinės infrastruktūros institucijos ir visuomenei 
svarbios paslaugos. Vidutinės trukmės ir ilgalaikiam šių regionų vystymuisi pavojų kelia ne 
tik gyventojų netektis, bet ir daug mažesni gimstamumo rodikliai. 

Rekomendacijos

Kaimo vietovėse gyvenančioms moterims reikia skirti ypatingą politinį dėmesį. Pranešėja 
ragina teikti tikrą paramą vietos iniciatyvoms ir bendruomenės veiklai ir taikyti integruotą 
požiūrį į kaimo plėtrą, svarbią vietą skiriant moterims. Lyčių aspekto integravimas į kaimo 
sektorių turi būti pagrindinė strategija ne tik siekiant skatinti moterų ir vyrų lygybę, bet ir 
norint, kad tvariai augtų ekonomika. Norint nustatyti ir spręsti neatidėliotinas kaimo vietovėse 
gyvenančių moterų problemas ir reaguoti į jų poreikius labai svarbu imtis specialių priemonių. 
Pranešėja pabrėžia, kad visų pirma reikia ugdyti visuomenės sąmoningumą nepalankios 
kaimo vietovėse gyvenančių moterų padėties klausimu. Be to, pranešėja ragina užtikrinti, kad 
ES kaimo plėtros politikos poveikio vertinimuose ir visuose biudžeto procesuose, susijusiuose 
su kaimo plėtros politikos įgyvendinimu, būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą. Siekiant, kad ši 
nesubalansuota padėtis atgautų pusiausvyra, reikia finansiškai skatinti vietos valdžios 
institucijas taikyti specialias priemones.

Kaimo vietovėse gyvenančios moterys, dalyvaujančios sprendimų priėmimo ir planavimo 
procesuose, visur sudaro mažumą. Nedidelis priimant sprendimus dalyvaujančių moterų 
skaičius neišvengiamai lemia prioritetinių sričių vienpusiškumą. Plėtojant kaimo plėtros 
programas reikia nustatyti visapusiško moterų dalyvavimo vietos ekonominiame ir 
visuomeniniame gyvenime kliūtis ir sukurti specialias iniciatyvas joms įveikti. Svarbu remti 
tinklų kūrimą, nes jie gali labai padėti pagerinti moterų įsidarbinimo galimybes, pvz., steigti 
moterims skirtus regioninius išteklių centrus, kurie visų pirma stengtųsi pagerinti moterų, 
ypač darbo neturinčių 25–60 m. amžiaus moterų, padėtį ir skatinti jas pradėti savo verslą arba, 
pasikonsultavus su visuomene ir įvertinus poreikius, teikti paslaugas savo bendruomenėse. 

Siekiant kaimo vietovių augimo, užimtumo ir tvaraus vystymosi reikalinga įvairovė. Svarbu 
stiprinti moterų įsitraukimą ir dalyvavimą naujų ekonomikos sektorių, kaip antai 
telekomunikacijų, laisvalaikio paslaugų ir aplinkos gerinimo, veikloje. Pradėjusios savo verslą 
ir įsteigusios mažas įmones moterys gali atsidurti kaimo vietovių atnaujinimo ir 
diversifikavimo priešakyje. Turizmas, amatai ir kaimo prekių bei paslaugų teikimas yra 
daugelyje regionų augimą užtikrinantys sektoriai, atveriantys galimybes įvairinti žemės ūkio 
veiklą ir steigti labai mažas įmones platesniame kaimo ekonomikos kontekste. Skatinant 
mokymus, informavimą ir verslininkystę reikia atsižvelgti į specifinius moterų poreikius. Be 
to, reikia toliau įgyvendinti gerai veikiančią programą „Leader“, nes ji padėjo daugeliui 

  
1 Pirmasis Europos gyvenimo kokybės tyrimas: miesto ir kaimo skirtumai“.
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moterų pradėti apmokamą veiklą turizmo, amatų ir regioninių produktų gamybos srityse. 

Kaimo aplinkoje sunku suderinti darbą su šeimyniniu gyvenimu dėl atstumų tarp 
gyvenamosios vietos, darbo vietos ir skirtingų paslaugų. Moterys dažnai susiduria su 
darbo ir šeimyninio gyvenimo suderinimo problema dėl nelygaus namų ūkio darbų 
pasiskirstymo poroje. ES turėtų padėti valstybėms narėms, glaudžiai bendradarbiaujant su 
vietos bendruomenėmis, skatinti derinti darbą ir šeiminį gyvenimą ir kaimuose, ir 
miestuose, bet ypač – ekonomiškai atsilikusiuose kaimo regionuose. Tai pasiekti galima
sudarant moterims geresnes galimybes įsidarbinti, ypač gauti darbą bendruomenėje, 
susirasti išorės pagalbininkų namų ruošos darbams atlikti ir suteikiant joms geresnę 
prieigą prie įvairių ryšio priemonių. Tai viešosios sferos veiksniai, o dar vienas svarbus 
veiksnys susijęs su kintančiomis socialinėmis normomis ir moterų bei vyrų dalijimusi 
namų ūkio darbais. Nors tai ir turi būti atliekama individualiai, reikia spartinti bendrą 
visuomenės raidą.


