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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, nii et selleks, et edendada naiste 
suuremat kaasamist maapiirkondade majandusse, on meil vaja uusi maapiirkondade 
väärtusahelaid, sealhulgas eelkõige uusi võimalusi seoses arukate külade arendamisega kogu 
Euroopas.

Naiste ettevõtlus on jätkusuutlik arengusammas maapiirkondades ning liikmesriigid peaksid 
seda oma strateegiakavades edendama ja toetama. Liikmesriikidel peaks olema võimalik, kui 
nad peavad seda vajalikuks, kehtestada toetusõiguste reservide kasutamisele täiendavaid 
kriteeriume, et suunata neid enam põllumajanduslike majapidamiste naissoost valdajatele. 

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

Liikmesriigid võivad luua strateegiakavadega naistele maapiirkondades soodsamad 
tingimused ja seega parandada nende juurdepääsu finantsinstrumentidele, 
põllumajandusmaale ja krediidile. 

Maapiirkondades naiste mõjuvõimu suurendamiseks tuleks kavandada valdkondlikud 
alaprogrammid. 

Strateegiakavades võib samuti kehtestada lisakriteeriume teatud sekkumisliikide jaoks ning 
pakkuda tuge maapiirkondade naiste mõjuvõimu suurendavate valdkondlike alaprogrammide 
loomiseks ja rakendamiseks. 

ÜPP strateegiakava korraldusasutus määrab kindlaks sekkumiste valikukriteeriumid, et tagada 
kõikide taotlejate võrdne kohtlemine. Liikmesriigid võivad otsustada kasutada teatud osa 
EAFRDi eraldistest selleks, et aidata noori naispõllumajandustootjaid ja maapiirkondade 
naisi.

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 10 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) ÜPP peab arvesse võtma Euroopa 
Liidu territooriumil kehtivat naiste ja 
meeste võrdõiguslikkuse põhimõtet ning 
eelkõige pöörama tähelepanu naiste 
osalemise edendamisele maapiirkondade 
sotsiaal-majanduslikus arengus. Käesolev 
määrus peaks aitama kaasa naiste töö 
nähtavuse suurendamisele, suuremale 
väärtustamisele ja arvesse võtmisele 
konkreetsete eesmärkide raames, mida 
liikmesriigid oma strateegiakavades 
esitavad.

________________

1a Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0224.

1 b Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0099.

Or. hr

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 – taane 1

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 

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, naiste suuremat 
kaasamist maapiirkondade majandusse
ning edendades arukate külade loomist 
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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.

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.

Or. hr

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Naiste ettevõtlus on sotsiaalsest, 
majanduslikust ja keskkondlikust 
seisukohast oluline jätkusuutlik 
arengusammas maapiirkondades ning 
liikmesriigid peaksid seda oma 
strateegiakavades edendama ja toetama. 
Liikmesriikidel peaks olema lubatud 
kehtestada lisakriteeriume toetusõiguste 
reservide kasutamiseks, mis hõlmaks ka 
põllumajanduslike majapidamiste 
naissoost valdajaid.

Or. hr
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Taristusse, teenustesse ning 
teadmiste ja oskuste omandamisse 
investeerimisel peaksid liikmesriigid oma 
strateegiakavade osana kaaluma 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 välja töötamine 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.

Or. hr

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. hr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 b) Selleks et edendada naiste ja 
meeste vahelise võrdõiguslikkuse 
põhimõtet, võivad liikmesriigid oma ÜPP 
strateegiakavades sätestada eritingimusi 
finantsinstrumentide jaoks seoses 
maapiirkondade naiste olukorra ja nende 
ärivõimaluste parandamisega. Nad 
peaksid seega kaaluma vajaduse korral 
naiste prioriteediks seadmist oma ÜPP 
strateegiakavades, et muu hulgas tagada 
parem juurdepääs põllumaale ja 
krediidile ning julgustada naiste 
ettevõtlust, aidates nii kaasa 
maapiirkondade naiste esindatuse 
suurendamisele põllumajandusettevõtjate 
ja ettevõtjate hulgas.

Or. hr

Muudatusettepanek 7

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, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust, 
naiste suuremat osalemist 
majandustegevuses ja maapiirkondade 
arengut, sealhulgas biomajandust ja 
säästvat metsamajandust;

Or. hr

Muudatusettepanek 8

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 kaaluda vajaduse 
korral naiste prioriteediks seadmist, et 
saavutada artikli 6 lõike 1 punktis h 
viidatud eesmärk.

Or. hr

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) valdkondlikud alaprogrammid 
maapiirkondades naiste mõjuvõimu 
suurendamiseks;

Or. hr
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Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad oma 
strateegiakavades sätestada 
lisakriteeriumid käesoleva artikli esimese 
lõigu punktides d, e, f, g ja h viidatud 
sekkumisliikide jaoks naiste positsiooni 
tugevdamiseks maapiirkondades, et 
saavutada artikli 6 lõikes 1 sätestatud 
erieesmärgid.

Or. hr

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 69 a

Alaprogrammid maapiirkondades naiste 
mõjuvõimu suurendamiseks

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
valdkondlike alaprogrammide loomiseks 
ja rakendamiseks, et suurendada naiste 
mõjuvõimu maapiirkondades kooskõlas 
käesoleva artikli sätetega ja nende ÜPP 
strateegiakavadega ning et aidata kaasa 
artikli 6 lõikes 1 sätestatud erieesmärkide 
saavutamisele.

Or. hr
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Muudatusettepanek 12

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, 
meetmed maapiirkondade naiste 
mõjuvõimu suurendamiseks, 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.

Or. hr

Muudatusettepanek 13

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 õppimisega seotud riikidevahelist 
liikuvust kooskõlas [Erasmuse määrusega] 
ning maapiirkondade naisi.

Or. hr
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tulemusnäitajad – R.30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.30 a Naised põllumajanduses: ÜPPst 
toetust saavate naiste osakaalu 
suurendamine.

Or. hr

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tulemusnäitajad – R.30 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

* vanusepiirang peab olema sama, kui on 
märgitud noore põllumajandustootja 
määratluses.

Or. hr

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tulemusnäitajad – R.31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.31 a Naiste tööhõive suurendamine 
maapiirkondades: naistele mõeldud 
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töökohtade osakaal ÜPPst toetust 
saavates projektides.

Or. hr

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – ELi erieesmärgid – pealkiri 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edendada tööhõivet, majanduskasvu, 
sotsiaalset kaasatust ja maapiirkondade 
arengut, sealhulgas biomajandust ja 
säästvat metsamajandust;

Edendada tööhõivet, majanduskasvu, 
sotsiaalset kaasatust, naiste suuremat 
osalemist maapiirkondade majanduses ja 
maapiirkondade arengut, sealhulgas 
biomajandust ja säästvat metsamajandust;

Or. hr
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