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LÜHISELGITUS

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse põhimõte peaks ÜPP sätetes paremini kajastuma, et 
parandada naiste osalust maapiirkondade sotsiaal-majanduslikus arengus ning tagada, et 
naiste tehtav töö oleks nähtavam ja rohkem väärtustatud.

ELi maapiirkondades esineb struktuurilisi probleeme, mistõttu selleks, et edendada naiste 
suuremat kaasamist maapiirkondade majandusse, on meil vaja uusi maapiirkondade 
väärtusahelaid, sealhulgas eelkõige uusi võimalusi seoses nn arukate külade arendamisega 
kogu Euroopas.

Naiste ettevõtlus on maapiirkondades kestlik arengusammas ning liikmesriigid peaksid seda 
oma strateegiakavades edendama ja toetama. Kui liikmesriigid seda vajalikuks peavad, 
peaksid nad saama kehtestada toetusõiguste reservide kasutamisele täiendavaid kriteeriume, et 
suunata neid suuremal määral põllumajandusettevõtete naissoost omanikele. 

Erilist tähelepanu tuleks pöörata naiste töövõimaluste laiendamisele. See nõuab digitaaltaristu 
ja (laste ja eakate) hooldusteenuste arendamist, mis on seotud töö ja eraelu tasakaalustamise 
poliitika arenguga.

Liikmesriigid võivad luua strateegiakavadega naistele maapiirkondades soodsamad 
tingimused ja sellega parandada nende jaoks rahastamisvahendite, põllumajandusmaa ja 
laenude kättesaadavust. 

Maapiirkondades naiste mõjuvõimu suurendamiseks tuleks kavandada valdkondlikud 
alaprogrammid. 

Strateegiakavades võib kehtestada ka lisakriteeriume teatud sekkumisliikide jaoks ning 
toetada maapiirkondade naiste mõjuvõimu suurendavate valdkondlike alaprogrammide 
loomist ja rakendamist. 

ÜPP strateegiakava korraldusasutus määrab kindlaks sekkumiste valikukriteeriumid, et tagada 
kõikide taotlejate võrdne kohtlemine. Liikmesriigid võivad otsustada kasutada teatud osa 
EAFRD eraldistest noorte naispõllumajandustootjate ja maapiirkondade naiste abistamiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Sooline võrdõiguslikkus on üks 
Euroopa Liidu aluspõhimõtteid ja soolise 
võrdõiguslikkuse integreerimine on tähtis 
abivahend selle põhimõtte ÜPPsse 
lõimimiseks. Seda arvestades tuleks eriti 
hoolikalt edendada naiste osalemist 
maapiirkondade sotsiaal-majanduslikus 
arengus, sealhulgas neile hariduse, kutse- 
ja ametiõppe, töökohtade ja sotsiaalkaitse 
kättesaadavaks tegemist. Naiste juhitud 
põllumajandusettevõtted kipuvad üldiselt 
olema väiksemad ning naiste kui 
põllumajandustootjate abikaasade töö ei 
ole alati tunnustatud ja nähtav, mis 
mõjutab nende majanduslikku 
sõltumatust ja seeläbi soolise palga- ja 
pensionilõhe tekkimist ning 
sotsiaalkaitsest ilmajäämist. Käesolev 
määrus peaks parandama naiste töö 
nähtavust, väärtustamist ja arvessevõtmist 
konkreetsete eesmärkide raames, mida 
liikmesriigid oma strateegiakavades 
esitavad. Soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtted 
peaksid olema ÜPP sekkumiste 
ettevalmistamise, elluviimise ja hindamise 
lahutamatu osa ning strateegiakavad 
tuleks koostada, ellu viia ning neid 
kontrollida ja hinnata sootundlikul viisil. 
Sellega seoses peavad liikmesriigid 
tagama nais- ja 
meespõllumajandustootjatele 
põllumajandusettevõtete nõuandeteenuste 
võrdse kättesaadavuse ning julgustama 
naisi osalema ÜPP seirekomisjonis. 
Lisaks peavad nad tugevdama oma soolise 
võrdõiguslikkuse integreerimise ja 
soopõhiselt eristatud andmete kogumise 
võimet.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Et tagada põlvkondade vahetuse 
eesmärgi saavutamiseks otsetoetustena 
makstavate sekkumiste ja maaelu arengu 
sekkumiste vaheline kooskõla, tuleks ELi 
tasandil kehtestada 
„naispõllumajandustootja“ 
raammääratlus ja selle põhielemendid.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse 
tingimustes, nagu on esitatud teatises 
„Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad tururiskid, 
kliimamuutused ning nendega kaasnevate 
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja 
raskusaste, samuti sanitaar- ja 
fütosanitaarkriisid kaasa tuua 
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada 
suuremat survet sissetulekutele. Seega, 
kuigi põllumajandustootjad vastutavad 
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes 
kasutatavate strateegiate kujundamise eest, 
tuleks välja töötada usaldusväärne 
raamistik, et tagada asjakohane 
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad 
liikmesriigid ja põllumajandustootjad 
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu 
tasandi riskijuhtimise platvormile, et 
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased 
rahalised vahendid investeeringute 
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile, 
koolitusele, teadmiste jagamisele ja 
nõustamisele.

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse 
tingimustes, nagu on esitatud teatises 
„Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad tururiskid, 
kliimamuutused ning nendega kaasnevate 
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja 
raskusaste, samuti sanitaar- ja 
fütosanitaarkriisid kaasa tuua 
hinnakõikumiste ohu ja avaldada 
suuremat survet sissetulekutele. Seega, 
kuigi põllumajandustootjad vastutavad 
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes 
kasutatavate strateegiate kujundamise eest, 
tuleks välja töötada usaldusväärne 
raamistik, et tagada asjakohane 
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad 
liikmesriigid ja põllumajandustootjad 
suutlikkuse suurendamiseks tugineda liidu 
tasandi riskijuhtimise platvormile, et 
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased 
rahalised vahendid investeeringute 
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile, 
koolitusele, teadmiste jagamisele ja 
nõustamisele. Praegust soolist 
ebavõrdsust, sealhulgas soolist digilõhet 
arvestades tuleks kasutusele võtta sooline 
perspektiiv ning liikmesriigid võivad 
strateegiakava raames välja töötada 
alaprogramme, millega aidatakse naistel 
kasutada rahastamisvahendeid ja 
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ajakohastada oma teadmisi ja oskusi.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuna paljudes liidu maapiirkondades 
esineb struktuurilisi probleeme, nagu 
atraktiivsete töövõimaluste puudumine, 
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute 
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti 
noorte väljavool, on oluline tugevdada 
asjaomaste piirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda kooskõlas Corki 
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb 
teha eelkõige töökohtade loomise ja 
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues 
komisjoni kavandatud tööhõive ja 
majanduskasvu maapiirkondadesse, 
parandades sotsiaalset kaasatust, 
põlvkondade vahetust ning edendades 
arukate külade loomist kõigis Euroopa 
maapiirkondades. Nagu on märgitud 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad uued maapiirkondade 
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav 
biomajandus, ringmajandus ning 
ökoturism, suurendada maapiirkondade 
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega 
seoses võib rahalistel vahenditel ja 
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis 
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel 
ning põllumajandusettevõtete 
kasvupotentsiaali edendamisel. 
Maapiirkondades on riigis seaduslikult 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku integratsiooni.

Kuna paljudes liidu maapiirkondades 
esineb struktuurilisi probleeme, nagu 
atraktiivsete töövõimaluste puudumine, 
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute 
ja oluliste teenuste, eelkõige 
lapsehoiuteenuste ja pikaajaliste 
hooldusteenuste alarahastatus, samuti 
noorte väljavool, on oluline tugevdada 
asjaomaste piirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda kooskõlas Corki 
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb 
teha eelkõige töökohtade loomise ja 
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues 
komisjoni kavandatud tööhõive ja 
majanduskasvu maapiirkondadesse ning 
edendades sotsiaalset kaasatust, 
põlvkondade vahetust ja nn arukate külade 
loomist kõigis Euroopa maapiirkondades. 
Nagu on märgitud teatises „Toidutootmise 
ja põllumajanduse tulevik“, võivad uued 
maapiirkondade väärtusahelad, nagu 
taastuvenergia, kasvav biomajandus, 
ringmajandus ning ökoturism suurendada 
maapiirkondade kasvupotentsiaali ja 
tööhõivet. Sellega seoses võib rahalistel 
vahenditel ja InvestEU tagatise kasutamisel 
olla tähtis roll rahastamisele juurdepääsu 
tagamisel ning põllumajandusettevõtete 
kasvupotentsiaali edendamisel. 
Maapiirkondades on riigis seaduslikult 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku lõimimist. Liikmesriigid 
peavad tagama meestele ja naistele 
võrdsed tööhõivevõimalused ja 
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põhiõiguste kaitse.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuna paljudes liidu maapiirkondades 
esineb struktuurilisi probleeme, nagu 
atraktiivsete töövõimaluste puudumine, 
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute 
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti 
noorte väljavool, on oluline tugevdada 
asjaomaste piirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda kooskõlas Corki 
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb 
teha eelkõige töökohtade loomise ja 
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues 
komisjoni kavandatud tööhõive ja 
majanduskasvu maapiirkondadesse, 
parandades sotsiaalset kaasatust, 
põlvkondade vahetust ning edendades 
arukate külade loomist kõigis Euroopa 
maapiirkondades. Nagu on märgitud 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad uued maapiirkondade 
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav 
biomajandus, ringmajandus ning 
ökoturism, suurendada maapiirkondade 
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega 
seoses võib rahalistel vahenditel ja 
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis 
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel 
ning põllumajandusettevõtete 
kasvupotentsiaali edendamisel. 
Maapiirkondades on riigis seaduslikult 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku integratsiooni.

Kuna paljudes liidu maapiirkondades 
esineb struktuurilisi probleeme, nagu 
atraktiivsete töövõimaluste puudumine, 
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute 
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti 
noorte väljavool, on oluline tugevdada 
asjaomaste piirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda kooskõlas Corki 
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb 
teha eelkõige töökohtade loomise ja 
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues 
komisjoni kavandatud tööhõive ja 
majanduskasvu maapiirkondadesse ning 
edendades sotsiaalset kaasatust, 
põlvkondade vahetust, naiste suuremat 
kaasamist maapiirkondade majandusse ja 
nn arukate külade loomist kõigis Euroopa 
maapiirkondades. Nagu on märgitud 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad uued maapiirkondade 
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav 
biomajandus, ringmajandus ning ökoturism 
suurendada maapiirkondade 
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega 
seoses võib rahalistel vahenditel ja 
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis 
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel 
ning põllumajandusettevõtete 
kasvupotentsiaali edendamisel. 
Maapiirkondades on riigis seaduslikult 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku lõimimist.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Maapiirkondade sotsiaal-
majandusliku kestlikkuse huvides 
kontrollib komisjon, et liikmesriigid 
tagaksid ÜPP strateegiakava raames 
direktiivi 2010/41/EL kohaldamise 
sidususe maaelu arengu fondide 
kasutamise pikaajalise käsitlusega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Toetusõiguste süsteemi alusel 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuse 
maksmisel peaksid liikmesriigid jätkama 
riikliku reservi või reservide haldamist 
territooriumirühma alusel. Asjaomaseid 
reserve tuleks kasutada eelisjärjekorras 
noorte põllumajandustootjate ja 
põllumajandustegevusega alustavate 
põllumajandustootjate toetamiseks. 
Süsteemi sujuva toimimise tagamiseks 
tuleb samuti välja töötada toetusõiguste 
kasutamise ja ümberpaigutamiste eeskirjad.

(27) Toetusõiguste süsteemi alusel 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuse 
maksmisel peaksid liikmesriigid jätkama 
riikliku reservi või reservide haldamist 
territooriumirühma alusel. Asjaomaseid 
reserve tuleks kasutada eelisjärjekorras 
noorte, naissoost ja 
põllumajandustegevusega alustavate 
põllumajandustootjate toetamiseks. 
Põllumajandussektoris naiste osaluse 
suurendamiseks võivad liikmesriigid 
kaaluda noorte naispõllumajandustootjate 
toetamist. Süsteemi sujuva toimimise 
tagamiseks tuleb ka välja töötada 
toetusõiguste kasutamise ja 
ümberpaigutamiste eeskirjad.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Maapiirkondades on naiste 
ettevõtlus sotsiaalsest, majanduslikust ja 
ökoloogilisest seisukohast oluline kestlik 
arengusammas ning liikmesriigid peaksid 
seda oma strateegiakavades edendama ja 
toetama. Liikmesriikidel peaks olema 
lubatud kehtestada lisakriteeriume 
toetusõiguste reservide kasutamiseks, mis 
hõlmaks ka põllumajandusettevõtete 
naissoost omanikke.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Taristusse, teenustesse ning 
teadmiste ja oskuste omandamisse 
investeerimisel peaksid liikmesriigid 
kaaluma oma strateegiakavade raames 
vajaliku taristu loomist, mis kuuluks 
kohaliku arengustrateegia juurde ja oleks 
kohandatud ka maapiirkondade naiste 
vajadustega. Sellise taristu eesmärk peaks 
olema vajaliku abi ja toe pakkumine 
naiste mõjuvõimu suurendamiseks ja 
nende tööhõive edendamiseks. Naiste ja 
meeste tööhõive erinevuse vähendamiseks 
ning naiste tööhõive suurendamiseks on 
vaja, et liikmesriikide strateegiakavad 
edendaksid sellise poliitika arengut, mille 
eesmärk on saavutada töö ja eraelu 
tasakaal. Hooldusteenuste areng ja 
seonduva taristu väljatöötamine võib 
sellele oluliselt kaasa aidata. Selle ja 
sarnaste meetmete toetamist võib 
rahastada maapiirkondade naiste 
mõjuvõimu tõstmise allprogrammi raames 
ning selleks võib kasutada üheskoos 
InvestEU ja Euroopa Sotsiaalfond+ 
programme.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Arvestades, et digitaliseerimine 
areneb põllumajandussektoris pidevalt 
edasi, võivad liikmesriigid töötada välja 
allprogrammi digioskuste arendamiseks 
maapiirkondades ning võtta täiendavaid 
meetmeid, et minimeerida soolist 
digilõhet, hõlbustades maapiirkondades 
naiste juurdepääsu elukestvale õppele 
ning kutse- ja ametiõppele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
puudujääk ning parandada 
finantsvahendite kättesaadavust 
esmatähtsatele rühmadele, eelkõige 
noortele põllumajandustootjatele ning 
kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks julgustada InvestEU 
fondi tagatise kasutamist ning toetuste ja 
finantsvahendite kombineerimist. Kuna 
finantsvahendite kasutamine 
liikmesriikides on väga erinev, mis on 
tingitud erinevustest rahaliste vahendite 
kättesaadavuses, pangandussektori 
arengus, riskikapitali olemasolus, sellest, 
kuivõrd on haldusasutused ja paljud 
võimalikud toetusesaajad kursis 
finantsvahenditega, peaksid liikmesriigid 
sätestama ÜPP strateegiakavas asjakohased 
eesmärgid, toetusesaajad, eelistatud 
tingimused ning muud võimalikud 
toetuskõlblikkuse eeskirjad.

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
puudujääk ning parandada 
finantsinstrumentide kättesaadavust 
esmatähtsatele rühmadele, eelkõige 
noortele ja naispõllumajandustootjatele 
ning kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks julgustada InvestEU 
fondi tagatise kasutamist ning toetuste ja 
finantsinstrumentide kombineerimist. 
Kuna finantsinstrumentide kasutamine 
liikmesriikides on väga erinev, mis on 
tingitud erinevustest rahaliste vahendite 
kättesaadavuses, pangandussektori 
arengus, riskikapitali olemasolus ning 
sellest, kuivõrd on haldusasutused ja paljud 
võimalikud toetusesaajad kursis 
finantsinstrumentidega, peaksid 
liikmesriigid sätestama ÜPP 
strateegiakavas asjakohased eesmärgid, 
toetusesaajad, eelistatud tingimused ning 
muud võimalikud toetuskõlblikkuse 



AD\1178112ET.docx 11/36 PE630.397v02-00

ET

eeskirjad.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Noored põllumajandustootjad ja 
uued turuletulijad seisavad siiski silmitsi 
oluliste takistustega seoses 
maakitsikusega, kõrgete hindadega ning 
juurdepääsuga krediidile. Nende 
ettevõtted on enam ohustatud hinna 
volatiilsusest (nii sisendite kui ka saagi 
puhul) ning nende vajadus ettevõtlus- ja 
riskijuhtimisoskuste koolituse järele on 
suur. Seetõttu on oluline jätkata uute 
põllumajandusettevõtete loomise toetamist. 
Liikmesriigid peaksid välja töötama 
strateegilise raamistiku ning kindlaks 
tegema selged ja sidusad sekkumised 
põlvkondade vahetuseks asjaomasele 
küsimusele pühendatud erieesmärgiga 
seoses. Selleks võivad liikmesriigid ÜPP 
strateegiakavas sätestada eelistingimused 
noorte põllumajandustootjate ja uute 
turuletulijate finantsinstrumentidele, ning 
peaksid oma ÜPP strateegiakavasse lisama 
abi sihtotstarbelise kasutamise vähemalt 
summas, mis vastab 2 %-le aasta 
otsetoetuste eelarvest. Tuleks kehtestada 
noorte põllumajandustootjate ja 
maapiirkondade idufirmade toetuse 
maksimaalse summa suurendamine kuni 
100 000 euroni, mis oleks kättesaadav ka 
finantsvahendi vormis toetuse kaudu või 
sellega kombineerituna.

(43) Noored ja 
naispõllumajandustootjad ja uued 
turuletulijad seisavad siiski silmitsi oluliste 
takistustega seoses maapuudusega, 
kõrgete hindadega ning krediidi 
kättesaadavusega. Nende ettevõtted on 
enam ohustatud hinnakõikumistest (nii 
sisendite kui ka saagi puhul) ning nende 
vajadus ettevõtlus- ja riskijuhtimisoskuste 
koolituse järele on suur. Seetõttu on oluline 
jätkuvalt toetada uute 
põllumajandusettevõtete loomist. 
Liikmesriigid peaksid välja töötama 
strateegilise raamistiku ning määratlema 
selged ja sidusad sekkumised seoses 
põlvkondade vahetuse erieesmärgiga. 
Selleks võivad liikmesriigid ÜPP 
strateegiakavas sätestada eelistingimused 
noorte ja naispõllumajandustootjate ja 
uute turuletulijate finantsinstrumentidele, 
ning peaksid oma ÜPP 
strateegiakavadesse lisama abi 
sihtotstarbelise kasutamise vähemalt 
summas, mis vastab 2 %-le aasta 
otsetoetuste eelarvest. Tuleks kehtestada 
noorte põllumajandustootjate ja 
maapiirkondade idufirmade toetuse 
maksimaalse summa suurendamine kuni 
100 000 euroni, mis oleks kättesaadav ka 
finantsinstrumendi vormis toetuse kaudu 
või sellega kombineerituna.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 a) Tunnustades 
põllumajandustootjate elukestva hariduse 
ja koolituse, sealhulgas maapiirkondade 
naiste hariduse ja koolituse tähtsust ning 
võttes arvesse tööturu pidevat muutumist, 
tuleks pakkuda asjakohaseid haridus-, 
koolitus- ja ümberõppe programme, et 
aidata vähendada naiste tööpuudust 
maapiirkondades ning kaotada soolised 
erinevused sissetulekutes ja pensionites.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 b) Soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtte edendamiseks võivad 
liikmesriigid oma ÜPP strateegiakavades 
sätestada eritingimusi 
finantsinstrumentide jaoks seoses 
maapiirkondade naiste olukorra ja nende 
ärivõimaluste parandamisega. Nad 
peaksid seega kaaluma vajaduse korral 
naiste tähtsustamist oma ÜPP 
strateegiakavades, et muu hulgas tagada 
parem juurdepääs põllumaale ja 
krediidile ning julgustada naiste 
ettevõtlust, aidates nõnda suurendada 
maapiirkondade naiste osakaalu 
põllumajandite omanike ja ettevõtjate 
seas.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) Iga ÜPP strateegiakava rakendamist (73) Iga ÜPP strateegiakava rakendamist 
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ja edenemist ettenähtud eesmärkide 
saavutamise suunas tuleks järjepidevalt 
kontrollida. Kehtestada tuleks asjaomane 
ÜPP tulemuslikkuse, seire- ja 
hindamisraamistik, mille kaudu saab 
jälgida edusamme ning hinnata poliitika 
rakendamise mõju ja selle tõhusust.

ja edenemist ettenähtud eesmärkide 
saavutamise suunas tuleks järjepidevalt 
kontrollida. Kehtestada tuleks asjaomane 
ÜPP tulemuslikkuse, seire- ja 
hindamisraamistik, mille kaudu saab 
jälgida edusamme ning hinnata poliitika 
rakendamise mõju ja selle tõhusust ning 
mõju põhiõigustele.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Rakendamismudeli käivitatud 
tulemustele orienteeritus nõuab tugevat 
tulemuslikkuse raamistikku, eelkõige 
seepärast, et ÜPP strateegiakavad aitaksid 
kaasa teiste jagatud juhtimisega 
poliitikameetmete ulatuslike üldeesmärkide 
saavutamisele. Tulemuspõhine poliitika 
tähendab aastast ja mitmeaastast hindamist 
valitud väljundite, tulemus- ja 
mõjunäitajate põhjal, nagu on määratletud 
tulemuslikkuse seire- ja 
hindamisraamistikus. Selleks tuleks 
piiratud ja sihipärasemad näitajad valida 
nii, et need peegeldaksid võimalikult 
täpselt seda, kas toetatud sekkumised 
aitavad saavutada kavandatud eesmärke. 
Keskkonna- ja kliimaeesmärkidega seotud 
väljundnäitajad võivad hõlmata sekkumisi, 
mis kuuluvad liidu õigusaktidest tulenevate 
riiklike keskkonna- ja 
kliimakavandamisvahendite alla.

(74) Rakendamismudeli käivitatud 
tulemustele orienteeritus nõuab tugevat 
tulemuslikkuse raamistikku, eelkõige 
seepärast, et ÜPP strateegiakavad peavad 
soodustama teiste jagatud juhtimisega 
poliitikameetmete ulatuslike üldeesmärkide 
saavutamist. Tulemuspõhine poliitika 
tähendab aastast ja mitmeaastast hindamist 
valitud väljundite ja tulemus- ja 
mõjunäitajate põhjal, nagu on määratletud 
tulemuslikkuse seire- ja 
hindamisraamistikus. Selleks tuleks 
piiratud ja sihipärasemad näitajad valida 
nii, et need peegeldaksid võimalikult 
täpselt seda, kas toetatud sekkumised 
aitavad saavutada kavandatud eesmärke. 
Hindamised, näitajad ning 
tulemuslikkuse seire- ja 
hindamisraamistik töötatakse välja soolisi 
aspekte arvestades. Keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega seotud väljundnäitajad 
võivad hõlmata sekkumisi, mis kuuluvad 
liidu õigusaktidest tulenevate riiklike 
keskkonna- ja kliimakavandamisvahendite 
alla.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määratlevad oma 
ÜPP strateegiakavas mõisted 
„põllumajanduslik tegevus“, 
„põllumajandusmaa“, „rahastamiskõlblik 
hektar“, „tegelik põllumajandustootja“ ja 
„noor põllumajandustootja“:

1. Liikmesriigid määratlevad oma 
ÜPP strateegiakavas mõisted 
„põllumajanduslik tegevus“, 
„põllumajandusmaa“, „rahastamiskõlblik 
hektar“, „tegelik põllumajandustootja“, 
„naispõllumajandustootja“ ja „noor 
põllumajandustootja“:

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) „naispõllumajandustootja“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmaks:
i) asjaolu, et tegemist on naisega;
ii) põllumajandusettevõtte juhiks 
olemise tingimusi;
iii) asjakohast koolitust ja/või 
nõutavaid oskusi.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) parandada maapiirkondade 
sotsiaal-majanduslikku olukorda.

(c) parandada maapiirkondades 
sotsiaal-majanduslikku olukorda ja soolist 
võrdõiguslikkust ning suurendada naiste 
mõjuvõimu.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, sealhulgas 
biomajandust ja säästvat metsamajandust;

(h) edendada tööhõivet ja eelkõige 
naiste tööhõivet, edendada soolist 
võrdõiguslikkust ja suurendada naiste 
osalemist majandustegevuses, edendada 
kestlikku majanduskasvu, sotsiaalset 
kaasatust ja maapiirkondade arengut, 
sealhulgas biomajandust ja säästvat 
metsamajandust;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikidel on võimalik lisada 
sootundlikke näitajaid, seletades I lisas 
sätestatud ühised väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajad oma strateegiakavas 
üksikasjalikult lahti.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid töötavad välja oma ÜPP 
strateegiakava kohased sekkumised 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
ja liidu õiguse üldpõhimõtetega.

Liikmesriigid töötavad välja oma ÜPP 
strateegiakava kohased sekkumised 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
ja liidu õiguse üldpõhimõtetega, austades 
soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtteid ning 
tagades nende täieliku integreerimise 
sekkumiste läbiviimisel, teostamisel ja 
hindamisel.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid peavad suutma välja 
töötada strateegiakavade allprogramme, 
et toetada noorte ja 
naispõllumajandustootjate juurdepääsu 
põllumajanduse nõuandeteenustele.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Punktides a ja b osutatud juhtudel 
võivad liikmesriigid artikli 6 lõike 1 
punktis h viidatud eesmärgi 
saavutamiseks vajaduse korral kaaluda 
võimalust lugeda esmatähtsaks naised ja 
eelkõige esmakordselt tegevust alustanud 
naispõllumajandustootjad.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) temaatiline alaprogramm 
maapiirkondade naiste jaoks;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad oma 
strateegiakavades sätestada 
lisakriteeriumid käesoleva artikli esimeses 
lõigus viidatud sekkumisliikide jaoks ning 
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kaaluda sootundlike näitajate 
väljatöötamist sekkumiste seireks ja 
hindamiseks eesmärgiga tugevdada naiste 
positsiooni maapiirkondades, et saavutada 
artikli 6 lõikes 1 sätestatud erieesmärgid.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse;

(b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse, sealhulgas 
lastehoiuteenustesse ja pikaajalistesse 
hooldusteenustesse ning taristusse;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 68 b
Naispõllumajandustootjate tegevuse 

alustamine
1. Et aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele, peavad 
liikmesriigid andma toetust 
naispõllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas hiljem 
täpsustab.
2. Seda liiki sekkumise raames 
võivad liikmesriigid anda toetust tegevuse 
alustamiseks ainult neile 
naispõllumajandustootjatele, kes vastavad 
artikli 4 lõike 1 punktis d a toodud 
määratluses esitatud tingimustele.
3. Liikmesriigid kehtestavad 
tingimused äriplaani esitamise ja sisu 
kohta.
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4. Liikmesriigid annavad toetust 
kindlasummalise maksena. Toetuse 
ülemmäär peab olema 100 000 eurot ja 
seda võib kombineerida 
rahastamisvahenditega.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kehtestavad 
tingimused äriplaani esitamise ja sisu 
kohta.

3. Liikmesriigid kehtestavad 
tingimused äriplaani esitamise ja sisu 
kohta. Soodustatakse programme, milles 
pööratakse erilist tähelepanu 
naisettevõtlusele.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 69 a
Maapiirkondade naistele suunatud 

temaatilised alaprogrammid
1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
maapiirkondade naistele suunatud 
temaatiliste alaprogrammide loomiseks ja 
rakendamiseks, et vastavalt käesoleva 
artikli sätetele ja riikide ÜPP 
strateegiakavadele soodustada 
naispõllumajandustootjate tegevuse 
alustamist ja naisettevõtlust ning seeläbi 
aidata saavutada artikli 6 lõikes 1 
sätestatud erieesmärke. 
Selliste temaatiliste alaprogrammidega 
võib püüda parandada 
naispõllumajandustootjate juurdepääsu 
maale, krediidile ja 
rahastamisvahenditele, edendada nende 
tulemuslikkust ning parandada koolituste 
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kaudu nende teadmisi ja oskusi, edendada 
maapiirkondades naiste tööhõivet, 
suurendada nende osalemist kohalikes 
tegevusrühmades ja arendada programmi 
Leader raames toimivaid kohalikke 
partnerlusi, reklaamida neile 
nõuandeteenuste kasutamist ning püüda 
kõige selle abil vähendada soolist palga- 
ja pensionilõhet, paremini tasakaalustada 
tööd ja eraelu ning hoida maapiirkondade 
naisi sotsiaalsest tõrjutusest. 
Lisaks võivad liikmesriigid katta selliste 
meetmete kulud, millega aidata vahetada 
kogemusi selle osas, kuidas muuta 
ametlikuks maapiirkondade naiste 
nähtamatu töö, mis annaks neile 
sotsiaalkindlustuskatte ja tagaks direktiivi 
2010/41/EL tegeliku elluviimise.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP strateegiakava korraldusasutus või 
muu selleks määratud vahendusasutus 
määrab kindlaks valikukriteeriumid 
järgmiste sekkumisliikide puhul: 
investeeringud, noorte 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
põllumajandusettevõtluse stardiabi, 
koostöö, teadmiste vahetamine ja teave, 
pärast konsulteerimist artiklis 111 
osutatud seirekomisjoniga. 
Valikukriteeriumidega tagatakse taotlejate 
võrdne kohtlemine, rahaliste vahendite 
tõhusam kasutamine ja toetuse suunamine 
vastavalt sekkumise eesmärgile.

ÜPP strateegiakava korraldusasutus või 
muu selleks määratud vahendusasutus 
määrab kindlaks valikukriteeriumid 
järgmiste sekkumisliikide puhul: 
investeeringud, noorte 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
põllumajandusettevõtluse stardiabi, 
maapiirkondade naistele suunatud 
temaatiline alaprogramm, koostöö, 
teadmiste ja teabe vahetamine, olles 
eelnevalt konsulteerinud artiklis 111 
osutatud seirekomisjoniga. 
Valikukriteeriumidega tagatakse taotlejate 
võrdne kohtlemine ilma igasuguse 
diskrimineerimiseta, rahaliste vahendite 
tõhusam kasutamine ja toetuse suunamine 
vastavalt sekkumise eesmärgile.

Muudatusettepanek 32
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriigi puhul peab X lisas 
kehtestatud miinimumsumma olema ette 
nähtud selleks, et aidata kaasa 
erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist“, mis on sätestatud 
artikli 6 lõike 1 punktis g. Lähtudes 
olukorra tugevate ja nõrkade külgede, 
võimaluste ja ohtude analüüsist (edaspidi 
„SWOT-analüüs“) ning käsitlemist 
vajavate vajaduste kindlakstegemisest 
kasutatakse summat järgmisteks 
sekkumisliikideks:

4. Iga liikmesriigi puhul peab X lisas 
kehtestatud miinimumsumma olema ette 
nähtud selleks, et aidata kaasa 
erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist“, mis on sätestatud 
artikli 6 lõike 1 punktis g. Lähtudes 
olukorra tugevate ja nõrkade külgede, 
võimaluste ja ohtude analüüsist (edaspidi 
„SWOT-analüüs“), soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtte piisavast 
arvestamisest ning käsitlemist vajavate 
vajaduste kindlakstegemisest, kasutatakse 
summat järgmisteks sekkumisliikideks:

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad otsustada oma 
ÜPP strateegiakavas kasutada teatavat osa 
EAFRD eraldisest, et toetada ja 
ajakohastada [LIFE määruse] raames 
kindlaks määratud strateegilisi 
loodusprojekte ning rahastada 
põllumajandus- ja maaeluvaldkonna 
inimeste õppimisega seotud riikidevahelist 
liikuvust kooskõlas [Erasmuse määrusega].

7. Liikmesriigid võivad otsustada oma 
ÜPP strateegiakavas kasutada teatavat osa 
EAFRD eraldisest, et toetada ja 
ajakohastada [LIFE määruse] raames 
kindlaks määratud strateegilisi 
loodusprojekte ning rahastada 
põllumajandus- ja maaeluvaldkonna 
inimeste ja eriti noorte 
põllumajandustootjate õppimisega seotud 
riikidevahelist liikuvust kooskõlas 
[Erasmuse määrusega] ja toetada 
maapiirkondade naisi.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Iga liikmesriik peab eraldama X a 
lisas kehtestatud miinimumsumma 
selleks, et aidata kaasa eesmärgile 
„atraktiivsuse suurendamine 
naispõllumajandustootjate jaoks“. 
Lähtudes soolise mõju hindamisest, 
SWOT-analüüsist ning käsitlemist 
vajavate vajaduste kindlakstegemisest, 
kasutatakse summat järgmisteks 
sekkumisliikideks:

artiklis 68 b osutatud 
naispõllumajandustootjate tegevuse 
alustamine.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriigi puhul peab X lisas 
kehtestatud miinimumsumma olema ette 
nähtud selleks, et aidata kaasa 
erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist“, mis on sätestatud 
artikli 6 lõike 1 punktis g. Lähtudes 
olukorra tugevate ja nõrkade külgede, 
võimaluste ja ohtude analüüsist (edaspidi 
„SWOT-analüüs“) ning käsitlemist 
vajavate vajaduste kindlakstegemisest 
kasutatakse summat järgmisteks 
sekkumisliikideks:

4. Iga liikmesriik peab eraldama X 
lisas kehtestatud miinimumsumma selleks, 
et aidata kaasa erieesmärgile „olla 
atraktiivne noorte põllumajandustootjate 
jaoks ja soodustada ettevõtluse 
arendamist“, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktis g. Lähtudes soolise mõju 
hindamisest, olukorra tugevate ja nõrkade 
külgede, võimaluste ja ohtude analüüsist 
(edaspidi „SWOT-analüüs“) ning 
käsitlemist vajavate vajaduste 
kindlakstegemisest, kasutatakse summat 
järgmisteks sekkumisliikideks:
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) I a lisa soolise mõju hindamise 
kohta;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artikli 103 lõikes 2 osutatud 
SWOT-analüüsi kokkuvõte;

(a) artikli 103 lõikes 2 osutatud 
SWOT-analüüsi kokkuvõte, kusjuures 
analüüsi lisatakse sooline perspektiiv;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osutatud hindamise puhul peavad 
liikmesriigid kasutama kõige uuemaid ja 
kõige usaldusväärsemaid andmeid.

Osutatud hindamise puhul peavad 
liikmesriigid kasutama kõige uuemaid ja 
kõige usaldusväärsemaid andmeid. 
Vajaduse korral kasutavad liikmesriigid 
sooliselt eristatud andmeid.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) selgitus selle kohta, millised 
sekkumised aitavad saavutada suuremat 
soolist võrdõiguslikkust ja edendada 
naiste olukorra paranemist 
maapiirkondades;
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 2 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõikes 1 sätestatud erieesmärkide 
puhul koostatakse SWOT-analüüs 
vajaduse korral soolist võrdõiguslikkust 
arvestades.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
ning horisontaalmäärusega, samuti hindab 
ta kavade tegelikku panust artikli 6 lõikega 
1 ette nähtud erieesmärkide saavutamisse, 
mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele 
ja konkurentsi moonutamisele, 
toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele. Hindamisel 
käsitletakse eelkõige ÜPP strateegiakava 
strateegia nõuetekohasust, vastavaid 
erieesmärke, sihtväärtusi, sekkumisi ja 
eelarveliste vahendite eraldamist ÜPP 
strateegiakava eesmärkide saavutamiseks, 
võttes aluseks SWOT-analüüsi ja 
eelhindamise alusel kavandatud 
sekkumised.

2. Komisjon hindab kavandatud ÜPP 
strateegiakavasid, võttes arvesse kavade 
terviklikkust, nende kooskõla ja sidusust 
liidu õiguse üldpõhimõtete, käesoleva 
määruse ja selle alusel vastu võetud sätete 
ning horisontaalmäärusega, samuti hindab 
ta kavade tegelikku panust artikli 6 lõikega 
1 ette nähtud erieesmärkide saavutamisse, 
mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele 
ja konkurentsi moonutamisele ning 
toetusesaajate ja haldusasutuste 
halduskoormuse tasemele. Hindamisel 
käsitletakse eelkõige ÜPP strateegiakavas 
sisalduva strateegia nõuetekohasust, 
vastavaid erieesmärke, sihtväärtusi, 
sekkumisi ja eelarveliste vahendite 
eraldamist ÜPP strateegiakava eesmärkide 
saavutamiseks, võttes aluseks soolise mõju 
hindamise, SWOT-analüüsi ja 
eelhindamise alusel kavandatud 
sekkumised.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kogu ÜPP strateegiakavade 
ettevalmistamise, elluviimise ja hindamise 
kestel on tagatud soolise võrdõiguslikkuse 
integreerimine;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik otsustab seirekomisjoni 
koosseisu ning tagab, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud.

Liikmesriik otsustab seirekomisjoni 
koosseisu ning tagab, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud, kusjuures iga 
asjaomase organi koosseisus on vähemalt 
üks soolise võrdõiguslikkuse küsimuste 
eest vastutav isik. Liikmesriigid tagavad 
meestele ja naistele võrdse juurdepääsu 
ÜPP seirekomisjonile ja õhutavad teda 
naisi oma liikmeks võtma.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kuidas ÜPP strateegiakava 
väljatöötamisel, rakendamisel, 
järelevalvel ja hindamisel arvestatakse 
soolist aspekti;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 3 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) vahetada kogemusi naiste 
mõjuvõimu suurendamisest 
maapiirkondades;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) aidata suurendada liikmesriikide 
haldusasutuste suutlikkust soolise 
võrdõiguslikkuse integreerimisel ja ÜPP 
strateegiakava soopõhisel eelarvestamisel, 
sooliselt eristatud andmete kogumisel ja 
kasutamisel ning sidusrühmade platvormi 
loomisel, kus saab vahetada kogemusi 
naiste mõjuvõimu suurendamisest 
maapiirkondade eri tasanditel seoses 
artikli 6 lõikes 1 sätestatud 
erieesmärkidega;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) andmete kogumine, säilitamine ja 
edastamine;

(c) andmete kogumine, säilitamine ja 
edastamine, sealhulgas sooliselt eristatud 
andmete kogumine;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) ÜPP strateegiakavaga seotud eel-, (f) ÜPP strateegiakavaga seotud eel-, 
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vahe- ja järelhindamised ning muud 
hindamistoimingud;

vahe- ja järelhindamised ning muud 
hindamistoimingud, mille juures tuleb 
käsitleda ka maapiirkondade naiste 
vajadusi;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) hinnata ÜPP mõju, tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust;

(a) hinnata ÜPP mõju, tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust ning muu hulgas selle mõju 
põhiõigustele;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 116 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) hinnata ÜPP strateegiakavade 
kohaste sekkumiste mõju, tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust ja sidusust;

(d) hinnata ÜPP strateegiakavade 
kohaste sekkumiste mõju, tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust ja sidusust ning 
muu hulgas nende mõju põhiõigustele;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral tuleb andmed ja näitajad 
määratleda ja koguda sooliselt eristatud 
kujul.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teevad eelhindamisi, 
et parandada oma ÜPP strateegiakavade 
koostamise kvaliteeti.

1. Liikmesriigid teevad sootundlikke 
eelhindamisi, et parandada oma ÜPP 
strateegiakavade koostamise kvaliteeti.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid peavad tagama, et 
ÜPP strateegiakavades pakutavad 
sekkumised suurendaksid soolist 
võrdõiguslikkust, milleks tuleb 
süstemaatiliselt analüüsida nende mõju 
naiste mõjuvõimu suurendamisele 
maapiirkondades.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) ÜPP strateegiakava seiremenetluste 
ja hindamiste tegemiseks vajalike andmete 
kogumise menetluste sobivus;

(g) ÜPP strateegiakava seiremenetluste 
ja hindamiste tegemiseks vajalike andmete, 
sealhulgas sooliselt eristatud andmete 
kogumise menetluste sobivus;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid hindavad ÜPP 
strateegiakavasid, et parandada nende 

1. Liikmesriigid hindavad ÜPP 
strateegiakavasid, et parandada nende 
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väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti 
ning hinnata nende tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust, liidu 
lisaväärtust ja mõju seoses nende 
osatähtsusega selliste ÜPP üldiste ja 
erieesmärkide saavutamisel, millele on 
osutatud artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 1.

väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti 
ning hinnata nende tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust, liidu 
lisaväärtust ja mõju seoses nende 
osatähtsusega selliste ÜPP üldiste ja 
erieesmärkide saavutamisel, millele on 
osutatud artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 1. 
Need hindamised tehakse sootundlikul 
viisil.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb vahehindamise, et 
uurida EAGFi ja EAFRD tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust kolmanda aasta lõpuks pärast 
ÜPP strateegiakavade rakendamise algust, 
võttes arvesse I lisas esitatud näitajaid. 
Komisjon võib kasutada kogu asjakohast 
teavet, mis on juba kättesaadav vastavalt 
[uue finantsmääruse] artiklile [128].

2. Komisjon teeb (võimaluse korral 
sooliselt eristatud andmeid kasutades) 
vahehindamise, et uurida EAGFi ja 
EAFRD tulemuslikkust, tõhusust, 
asjakohasust, sidusust ja liidu lisaväärtust 
kolmanda aasta lõpuks pärast ÜPP 
strateegiakavade rakendamise algust, 
võttes arvesse I lisas esitatud näitajaid. 
Komisjon võib kasutada kogu asjakohast 
teavet, mis on juba kättesaadav vastavalt 
[uue finantsmääruse] artiklile [128].

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vahe- ja järelhindamisel 
lähtutakse soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist tähtsustavast käsitlusest 
ja kasutatakse sooliselt eristatud andmeid, 
et hinnata ÜPP mõju ja lisaväärtust 
maapiirkondade naiste olukorra 
edendamisel.
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. ÜPP, sealhulgas ÜPP 
strateegiakavade hindamisel saadud 
tõendite ja muu asjakohaste teabeallikate 
põhjal esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule pärast 
vahehindamise lõpetamist esialgse aruande 
kõnealuse artikli rakendamise kohta, 
sealhulgas esimesed tulemused ÜPP 
tulemuslikkuse kohta. Teine aruanne, 
milles käsitletakse ÜPP tulemuslikkuse 
hindamist, esitatakse 31. detsembriks 2031.

4. ÜPP, sealhulgas ÜPP 
strateegiakavade hindamisel saadud 
tõendite ja muude asjakohaste teabeallikate 
põhjal esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule pärast 
vahehindamise lõpetamist esialgse aruande 
kõnealuse artikli rakendamise kohta, 
sealhulgas esimesed tulemused ÜPP 
tulemuslikkuse kohta, pöörates seejuures 
piisavalt tähelepanu artiklis 5 esitatud 
üldistes eesmärkides ja artikli 6 lõikes 1 
esitatud erieesmärkides sisalduvale soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõttele Teine 
aruanne, milles käsitletakse ÜPP 
tulemuslikkuse hindamist, esitatakse 31. 
detsembriks 2031.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 128 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas [uue finantsmääruse artikli 38 
lõike 3 punkti e alapunkti i] kohase 
aruandluskohustusega esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
kõnealuses artiklis osutatud 
tulemuslikkusteabe, mida mõõdetakse 
põhinäitajatega, mis on esitatud XII lisas.

Kooskõlas [uue finantsmääruse artikli 38 
lõike 3 punkti e alapunkti i] kohase 
aruandluskohustusega esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
kõnealuses artiklis osutatud 
tulemuslikkusteabe, mida mõõdetakse XII 
lisas esitatud põhinäitajatega. Sellised XII 
lisas sätestatud näitajad võivad olla 
sooliselt eristatud, pidades silmas soolise 
võrdõiguslikkuse saavutamise eesmärki 
maapiirkondades.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 129 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Konteksti ja mõju näitajateks 
vajalikud andmed on peamiselt loodud 
selliste andmeallikate poolt nagu 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmevõrk (Farm Accountancy Data 
Network) ja Eurostat. Kui kõnealuste 
näitajate jaoks vajalikud andmed ei ole 
kättesaadavad või need ei ole täielikud, 
käsitletakse lünki Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 223/200940 
alusel loodud Euroopa 
statistikaprogrammi, põllumajandusliku 
raamatupidamise andmesidevõrgu 
õigusliku raamistiku või muude andmete 
esitajate, näiteks Teadusuuringute 
Ühiskeskuse ja Euroopa 
Keskkonnaagentuuriga sõlmitud ametlike 
kokkulepete raames.

2. Konteksti ja mõju näitajateks 
vajalikud andmed on peamiselt loodud 
selliste andmeallikate poolt nagu 
põllumajandusliku raamatupidamise 
andmevõrk (Farm Accountancy Data 
Network), Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituut ja Eurostat. 
Kui kõnealuste näitajate jaoks vajalikud 
andmed ei ole kättesaadavad või need ei 
ole täielikud, käsitletakse lünki Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
223/200940 alusel loodud Euroopa 
statistikaprogrammi, põllumajandusliku 
raamatupidamise andmesidevõrgu 
õigusliku raamistiku või muude andmete 
esitajate, näiteks Teadusuuringute 
Ühiskeskuse ja Euroopa 
Keskkonnaagentuuriga sõlmitud ametlike 
kokkulepete raames.

__________________ __________________
40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1101/2008 
(konfidentsiaalsete statistiliste andmete 
Euroopa Ühenduste Statistikaametile 
edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) 
nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja 
nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom 
(millega luuakse Euroopa ühenduste 
statistikaprogrammi komitee) kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, 
lk 164).

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1101/2008 
(konfidentsiaalsete statistiliste andmete 
Euroopa Ühenduste Statistikaametile 
edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) 
nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja 
nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom 
(millega luuakse Euroopa ühenduste 
statistikaprogrammi komitee) kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, 
lk 164).

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
 I LISA:

ARTIKLI 7 KOHASED MÕJU-, TULEMUS- JA VÄLJUNDNÄITAJAD
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Komisjoni ettepanek

ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

I.22 Maapiirkondade 
töökohtadesse panustamine: 
tööhõivemäära muutumine 
peamiselt maapiirkondades

R.31 Majanduskasv ja töökohad maapiirkondades: uued 
töökohad toetatud projektides 

I.23 Maapiirkondade 
majanduskasvu panustamine: 
muutused SKP-s elaniku kohta 
peamiselt maapiirkondades

R.32 Maapiirkondade biomajanduse arendamine: toetuse abil 
loodud biomajandusettevõtete arv

1.24 Õiglasem ÜPP: ÜPP toetuse 
jaotamise parandamine 

R.33 Maapiirkondade majanduse digiteerimine: toetust saanud 
arukate külade strateegiaga hõlmatud maaelanikkond

I.25 Sotsiaalse kaasatuse 
edendamine maapiirkondades: 
vaesusindeksi muutumine 
maapiirkondades

R.34 Euroopa maapiirkondade ühendamine: ÜPP toetuse kaudu 
teenustele ja taristule paremast juurdepääsust kasu saava 
maaelanikkonna osakaal

Olla atraktiivne 
noorte 
põllumajandustootj
ate jaoks ja 
soodustada 
ettevõtluse arengut 
maapiirkondades

R.35 Sotsiaalse kaasatuse parandamine: toetatud sotsiaalse 
kaasatuse projektidest kasu saavate vähemus- ja/või 
haavatavamatesse rühmadesse kuuluvate inimeste arv

Muudatusettepanek

ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

I.21 a. Maapiirkondade naiste 
mõjuvõimu suurendamisse 
panustamine: ÜPP toetust saavate 
naiste osakaalu kasv 

I.22. Maapiirkondade tööhõivesse 
panustamine: tööhõivemäära 
muutumine peamiselt 
maapiirkondades 

I.22 a. Maapiirkondade naiste 
tööhõivemäära ja naisettevõtlusse 
panustamine: naiste 
tööhõivemäära muutumine 
peamiselt maapiirkondades

R.30 a. Põllumajanduses tegutsevad naised: ÜPP raames toetust, 
sealhulgas igat liiki ÜPP toetusmakseid saavate naiste osakaalu 
kasv; ÜPP toetuse abil põllumajandusettevõtet asutavate 
naispõllumajandustootjate arv 

R.30 b. Noored naised maapiirkondades: põllumajanduslike 
majapidamiste või ettevõtete loomiseks ÜPP raames toetust 
saavate noorte naiste osakaalu suurendamine

R.31. Majanduskasv ja töökohad maapiirkondades: uued 
töökohad toetatud projektides 

R.31 a. Naiste tööhõive suurendamine maapiirkondades: naistele 
mõeldud töökohtade ja naisettevõtluse osakaal ÜPP raames 
toetust saavates projektides

I.23. Maapiirkondade 
majanduskasvu panustamine: 
muutused SKP-s elaniku kohta 
peamiselt maapiirkondades

R.32 Maapiirkondade biomajanduse arendamine: toetuse abil 
loodud biomajandusettevõtete arv

1.24 Õiglasem ÜPP: ÜPP toetuse 
jaotamise parandamine 

R.33 Maapiirkondade majanduse digiteerimine: toetust saanud 
arukate külade strateegiaga hõlmatud maaelanikkond

Edendada tööhõivet ja 
eelkõige naiste 
tööhõivet, edendada 
soolist võrdõiguslikkust 
ja suurendada naiste 
osalemist 
majandustegevuses, 
edendada 
majanduskasvu, 
sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade 
arengut, sealhulgas 
biomajandust ja 
säästvat 
metsamajandust;

I.25 Sotsiaalse kaasatuse 
edendamine maapiirkondades: 
sooliselt eristatud vaesusindeksi 
muutumine maapiirkondades 

R.34. Euroopa maapiirkondade ühendamine: ÜPP toetuse 
kaudu teenustele ja taristule paremast juurdepääsust kasu saava 
maaelanikkonna osakaal (siin võib näidata kutseharidust või -
koolitust saavate maapiirkondade naiste osakaalu, ÜPP toetusega 
pakutavaid põllumajanduse nõuandeteenuseid ning kohalikes 
tegevusrühmades ja programmi Leader raames toimivates 
kohalikes partnerlustes osalevate naiste osakaalu) 
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ELi erieesmärgid Mõjunäitajad Tulemusnäitajad
(ainult ÜPP toetatud sekkumismeetmete põhjal)

R.35. Sotsiaalse kaasatuse parandamine: toetatud sotsiaalse 
kaasatuse projektidest kasu saavate vähemus- ja/või 
haavatavamatesse rühmadesse kuuluvate inimeste arv sooliselt 
eristatud kujul
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Xa LISA (uus) – Tabel

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
X a LISA
ARTIKLI 86 LÕIKES 3 a OSUTATUD EESMÄRGI „ATRAKTIIVSUSE SUURENDAMINE 
NAISPÕLLUMAJANDUSTOOTJATE JAOKS“ SAAVUTAMISEKS ETTE NÄHTUD 
MIINIMUMERALDISED

Kalendriaast
a

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ja järgnevad 
aastad

Belgia 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079

Bulgaaria 15 475 439 15 644 780 15 814 121 15 983 462 16 152 803 16 322 144 16 322 144

Tšehhi Vabariik 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886
Taani 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490

Saksamaa 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159

Eesti 3 354 430 3 453 356 3 552 281 3 651 206 3 750 131 3 849 057 3 849 057

Iirimaa 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766

Kreeka 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578

Hispaania 94 203 434 94 346 677 94 489 919 94 633 162 94 776 404 94 919 647 94 919 647

Prantsusmaa 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739

Horvaatia 6 886 800 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228
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Itaalia 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710

Küpros 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002

Läti 5 992 672 6 165 893 6 339 113 6 512 334 6 685 555 6 858 775 6 858 775

Leedu 10 216 405 10 494 645 10 772 885 11 051 125 11 329 365 11 607 604 11 607 604

Luksemburg 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620

Ungari 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393

Malta 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150

Madalmaad 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407

Austria 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391

Poola 59 459 556 60 071 486 60 683 415 61 295 345 61 907 274 62 519 203 62 519 203

Portugal 11 693 003 11 865 375 12 037 746 12 210 118 12 382 490 12 554 862 12 554 862

Rumeenia 37 123 452 37 664 232 38 205 012 38 745 792 39 286 572 39 827 352 39 827 352

Sloveenia 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053

Slovakkia 7 676 128 7 771 499 7 866 870 7 962 242 8 057 613 8 152 985 8 152 985

Soome 10 119 993 10 155 679 10 191 365 10 227 051 10 262 736 10 298 422 10 298 422

Rootsi 13 455 218 13 459 695 13 464 172 13 468 649 13 473 126 13 477 604 13 477 604
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