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Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 1
Viies a volitus (uus)

– võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/613/EMÜ füüsilisest 
isikust ettevõtjatena, kaasa arvatud põllumajanduses füüsilisest isikust ettevõtjatena 
tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, ja 
füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate naiste kaitse kohta seoses raseduse ning 
sünnitusega1;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 2
Viies b volitus (uus)

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 
2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte 

                                               
1 EÜT L 359, 19.12.1986, lk 56.
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rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes1;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 3
Viies c volitus (uus)

– võttes arvesse nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1260/1999, millega 
nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta2;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 4
Viies d volitus (uus)

– võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 1996. aasta resolutsiooni meeste ja naiste 
võrdsete võimaluste integreerimise kohta kõigisse eluvaldkondadesse Euroopa 
struktuurifondide kaudu3; 

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 5
Viies e volitus (uus)

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2003. aasta resolutsiooni naiste ja meeste võrdsete 
võimaluste eesmärkide kohta struktuurifondide kasutamisel4;

Or. el

                                               
1 ELT L 204, 26.7.2006, lk 23.
2 EÜT L 161, 26.6.1999, lk 1.
3 EÜT C 386, 20.12.1996, lk 1.
4 P5_TA(2003)0093.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 6
Põhjendus A

A. arvestades, et Euroopa tasandil käsitletakse maapiirkondi1 ühise 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames; arvestades, et käesolev resolutsioon käsitleb 
ÜPP teist sammast, s.t maaelu arengut, arvestades siiski, et ka sotsiaal- ja 
majanduspoliitikat tuleb arvesse võtta;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 7
Põhjendus A a (uus)

A a. arvestades, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist ei võetud tõsiselt arvesse 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondis, võttes arvesse asjaolu, et 
teoreetiliselt on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond kõige asjakohasem 
vahend naiste võrdsete võimaluste parandamiseks maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 8
Põhjendus C

C. arvestades, et maapiirkondade atraktiivsemaks muutmiseks on vaja soodustada 
                                               
1 Maapiirkondade mõiste võeti vastu otsusega 2006/144/EÜ. Komisjon on piirkondade määratlemisel kasutanud 
järjepidevalt Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni metodoloogiat. Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni metodoloogia põhineb rahvastikutihedusel (OECD, Näitajate loomine maapiirkondade 
hindamiseks territoriaalpoliitika kujundamise eesmärgil, Pariis, 1994). Nimetatud lähenemisviisil on kaks etappi: 
Esiteks käsitletakse kohalikke üksusi (nt haldusüksused) maapiirkondadena, kui nende rahvastikutihedus on alla 
150 elaniku ruutkilomeetri kohta. Teiseks liigitatakse piirkonnad (nt NUTS 3 või NUTS 2) järgmise 3 kategooria 
järgi:

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

 vahepealne piirkond: kui 15–50 % piirkonna elanikkonnast elab maapiirkondades asuvates kohalikes 
üksustes;

 valdavalt linnapiirkonnad: kui vähem kui 15 % piirkonna elanikkonnast elab
maapiirkondades asuvates kohalikes üksustes. 
ELi 27 liikmesriigis on 1284 NUTS 3 piirkonda, mis on ühtlaselt jaotatud kolme maa- ja linnapiirkonna 
kategooriasse. Komisjon on hakanud välja töötama alternatiivseid määratlusi, mis kajastaksid paremini valdavalt 
maapiirkondade, kaasa arvatud linnalähedaste piirkondade mitmekesisust. 
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säästvat integreeritud arengut ja luua uusi töövõimalusi, eriti naiste ja noorte jaoks, 
samuti kvaliteetseid tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 9
Põhjendus D

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

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda, 

Muudatusettepanek 10
Põhjendus D a (uus)

D a. arvestades, et Euroopa maapiirkondade elanikkonna praeguse olukorra tingivad 
kaks vastandlikku põllumajanduslikku ellujäämisstrateegiat: ühest küljest väikesed 
maapiirkondades asuvad elatustalumajapidamised ja teisest küljest suured 
põllumajanduslikud tootmisettevõtted, mis on suunatud maailmaturule;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 11
Põhjendus E

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

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda, 

Muudatusettepanek 12
Põhjendus E a (uus)

E a. arvestades, et naistööjõudu peetakse sageli piiramatu kasutatavusega loodusvaraks, 
ja arvestades samuti, et ebavõrdne tööturu killustatus muutub üha jäigemaks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 13
Põhjendus F a (uus)

F a. kordab oma seisukohta, et direktiivi 86/613/EMÜ (füüsilisest isikust ettevõtjatena, 
kaasa arvatud põllumajanduses füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja 
naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, ja füüsilisest isikust 
ettevõtjatena tegutsevate naiste kaitse kohta seoses raseduse ja sünnitusega) 
rakendamine ei ole seniajani olnud tõhus ega täitnud direktiivi esialgseid eesmärke, 
eriti abistavate abikaasade staatuse parandamise eesmärki;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 14
Põhjendus G a (uus)

G a. arvestades, et üksnes väga vähesed naised on talumajapidamiste – tavaliselt madala 
kulutasuvusega väikeste ettevõtete – omanikud ning enamik naisi maapiirkondades 
töötavad kõrvuti oma meessoost kaaslastega (isad, vennad või abikaasad), kellel on 
talumajapidamisele (põllumajandus või loomakasvatus) kui omandile ainuõigus;

Or. es
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 15
Põhjendus I

I. arvestades, et maapiirkonnad saavad lastega peredele ja eakatele inimestele pakkuda 
kõrget elukvaliteeti, kuid nendes piirkondades on ikka veel palju probleeme, nagu 
kõigi tasandite hariduse ja koolituse infrastruktuuri, sotsiaalsete põhiteenuste 
(lastehoiuasutuste piisav arv, nõustamisteenused ning eakate ja haigete hooldus) 
puudumine ning põllumajanduse ümberkorraldustest ja keskkonnaprobleemidest 
tulenevad raskused;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 16
Põhjendus I

I. arvestades, et maapiirkonnad saavad lastega peredele ja eakatele inimestele pakkuda 
kõrget elukvaliteeti, kuid nendes piirkondades on ikka veel palju probleeme, nagu 
koolituse infrastruktuuri, sotsiaalsete põhiteenuste (lasteasutused, eakate või haigete 
hooldus) puudumine ning põllumajanduse ümberkorraldustest ja keskkonnakaitsest
tulenevad raskused;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 17
Põhjendus I

I. arvestades, et maapiirkonnad saavad lastega peredele ja eakatele inimestele pakkuda 
kõrget elukvaliteeti, kuid nendes piirkondades on ikka veel palju probleeme, nagu 
koolituse infrastruktuuri ja sotsiaalteenuste võrgustiku (lasteasutused, eakate või 
haigete või puuetega inimeste hooldus) puudumine ning põllumajanduse 
ümberkorraldustest ja keskkonnaprobleemidest tulenevad raskused;

Or. es
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 18
Põhjendus J

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

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 19
Põhjendus K

K. arvestades, et just naised võtavad põhiliselt osa vabatahtlikust tööst oma perekonnas 
ja sellest väljaspool, mis on üks ühiskonnaelu põhialustest;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 20
Põhjendus K

K. arvestades, et just naised võtavad põhiliselt osa vabatahtlikust tööst, mis on üks 
ühiskonnaelu põhialustest; arvestades siiski, et riik peab enda kanda võtma sotsiaalse 
jätkusuutlikkuse ülesanded, mida on vaja kodanikuühiskonna vaba arengu jaoks, 
kus kõigile – olenemata soost – kohaldatakse samu ajavahemikke ja vahendeid;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 21
Põhjendus L a (uus)

L a. arvestades, et on oluline võidelda naiste maapiirkondadest lahkumise suundumuse 
vastu, kuna seal puuduvad võimalused naiste jaoks ja keskpikas perspektiivis kõigi 
jaoks, sest rahvaarvu taset ei ole võimalik säilitada;
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Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 22
Põhjendus M

M. arvestades, et infrastruktuuride, töövõimaluste puudumine ning tunduvalt 
madalamad sissetulekud põhjustavad liikuva tööjõu lahkumist vähemsoodsas 
olukorras olevatest maapiirkondadest ning hariduse omandamist ja/või tööle 
asumist linnakeskustes, kus võib eeldada kõrgemat elukvaliteeti ja töövõimalusi;
arvestades, et majanduslikult aktiivsesse vanuserühma kuuluvate naiste väljaränne 
põhjustab jätkuvalt maapiirkondade elanikkonna teatavat nn maskuleerumist (välja 
jäetud);

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 23
Põhjendus M

M. arvestades, et majanduslikult aktiivsesse vanuserühma kuuluvate naiste väljaränne 
põhjustab jätkuvalt maapiirkondade elanikkonna teatavat nn maskuleerumist, millel on 
negatiivsed tagajärjed kogukonna elu kvaliteedile ja demograafilistele 
suundumustele;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 24
Põhjendus N

N. (välja jäetud) arvestades, et (välja jäetud) kohaliku ühistranspordi puudumine 
maapiirkondades võib raskendada igapäevaste ja pereelu ülesannete täitmist ning
seega takistada juurdepääsu erialasele koolitusele ja raskendada töö otsimist;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 25
Põhjendus N

N. arvestades, et (välja jäetud) maapiirkondades on naiste ja meeste 
transpordivajadused erinevad; arvestades, et ühistransporditeenuste vähene 
pakkumine suurendab sotsiaalset tõrjutust ning kohaliku ühistranspordi puudumine 
takistab noori inimesi ja neil on seega vähem võimalusi leida tööalast koolitust ja 
tööd;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 26
Põhjendus N

N. arvestades, et eriti maapiirkondades kulub naistel palju aega laste ja teiste pereliikmete 
viimisele arsti juurde, kooli ja sporditreeningule, ning arvestades, et (välja jäetud)
kohaliku ühistranspordi puudumine seab noored ebasoodsasse olukorda ja neil on
seega vähem võimalusi leida kutsealast koolitust ja tööd;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 27
Põhjendus N a (uus)

N a. arvestades, et maapiirkondades on rohkem takistusi juurdepääsule side- ja 
infotehnoloogiale, eriti naiste puhul; 

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 28
Põhjendus O

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

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 29
Põhjendus P

P. arvestades, et rohkem tähelepanu tuleks pöörata soolisest võrdõiguslikkusest lähtuvale 
eelarve koostamisele eesmärgiga saavutada maaelu arengu programmide tõhus 
juhtimine ning eelkõige kõnealustes piirkondades elavate naiste erivajaduste 
rahastamise parem suunamine,

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 30
Põhjendus P a (uus)

P a. arvestades, et ebavõrdsuse kaotamine ja võrdsete võimaluste edendamine nii meeste 
kui ka naiste jaoks on nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/1999 (millega nähakse ette 
üldsätted struktuurifondide kohta) põhieesmärgid, eriti seoses Euroopa 
Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondiga,

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 31
Lõige 1

1. on veendunud, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine põllumajandussektoris on 
põhiline strateegia mitte ainult naiste ja meeste võrdõiguslikkuse soodustamiseks, vaid 
ka majanduskasvu ja maaelu ökoloogiliselt säästva arengu edendamiseks; rõhutab 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kasutuselevõtmise tähtsust Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondis;
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 32
Lõige 2

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

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 33
Lõige 3

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ilda Figueiredo

Muudatusettepanek 34
Lõige 3

3. kutsub liikmesriike üles koostöös kohaliku omavalitsusega motiveerima naisi osalema 
tööjõuturul, et võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse probleemiga maapiirkondades; 
märgib, et maakogukondades on vaesus laialt levinud, eriti uutes liikmesriikides, ning see 
tähendab, et ÜPP läbivaatamise raames tuleb kõnealust küsimust arvesse võtta;

Or. pt
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 35
Lõige 3

3. kutsub liikmesriike üles koostöös kohaliku omavalitsusega ja ettevõtetega
motiveerima naisi osalema tööjõuturul, eelkõige vabanedes diskrimineerimisest, 
millega naised tööturul võivad kokku puutuda, et võidelda vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse probleemiga maapiirkondades; märgib, et maakogukondades on vaesus laialt 
levinud, eriti uutes liikmesriikides;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Esther De Lange

Muudatusettepanek 36
Lõige 3 a (uus)

3 a. kutsub liikmesriike üles võtma sobivaid meetmeid füüsilisest isikust ettevõtjatena 
tegutsevate naiste jaoks seoses sünnitus- ja haiguspuhkusega;

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 37
Lõige 4

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

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ilda Figueiredo

Muudatusettepanek 38
Lõige 5

5. kutsub liikmesriike üles toetama maapiirkondade üleminekut põllumajandusel 
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põhinevalt majanduselt laiemale majandustegevusele, säilitades samas vajaliku 
toetuse peretalumajapidamiste säilitamiseks, milleks on vaja õiglasemat ühist 
põllumajanduspoliitikat; 

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jill Evans

Muudatusettepanek 39
Lõige 5

5. kutsub liikmesriike üles toetama (välja jäetud) põllumajandusel põhinevaid tegevusi 
ning laiemat majandustegevust maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 40
Lõige 5

5. kutsub liikmesriike üles toetama (välja jäetud) põllumajandusel põhinevaid tegevusi 
maapiirkondades ning infrastruktuuride väljaehitamist kõnealustes piirkondades;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 41
Lõige 5 a (uus)

5 a. juhib tähelepanu, et juurdepääs avalikele teenustele ja sotsiaalsele infrastruktuurile 
valmistab maapiirkondades üha enam probleeme; pankade, postkontorite, koolide ja 
haiglate sulgemine ning tervishoiuteenuste pakkumise lõpetamine mõjutavad 
kogukonna elujõulisust ning selle elanike tervist ja heaolu;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 42
Lõige 5 b (uus)

5 b. kutsub riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke asutusi üles pakkuma asjakohaseid 
kohalikke transporditeenuseid, mis on ülioluline maakogukondade heaolu ning eriti 
naiste jaoks, keda sageli ohustab rohkem eraldatuse tunne; rõhutab, et kallis ja 
ebakorrapärane transport põhjustab eraldamist sotsiaal-, tervishoiu- ja 
hoolekandeteenustest, haridus- ja tööhõivevõimalustest ning ohustab aeg-ajalt 
isiklikku turvalisust;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 43
Lõige 6

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

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 44
Lõige 6

6. kutsub liikmesriike üles rakendama poliitikat, mille abil parandada naiste üldisi 
elutingimusi maapiirkondades, pöörates erilist tähelepanu puuetega naistele, soolise 
vägivalla ohvriks langenud naistele, rahvusvähemustest naistele ning igasuguste 
diskrimineerimise vormide tõttu kannatavatele naistele, ja tagada maapiirkondadele 
tulevik, pakkudes seal teenuseid, nagu postiteenused, lairibateenused, kultuuri- ja 
spordikeskused, tuletõrje ja üldised avalikud teenused;

Or. es
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 45
Lõige 7

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

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 46
Lõige 7 a (uus)

7 a. kutsub nõukogu, komisjoni ja liikmesriike üles suurendama uuenduslike meetmete 
rahastamist maapiirkondades elavate naiste jaoks; kutsub komisjoni üles looma
LEADERi võrgustamisprojekte kogemuste ja heade tavade vahetamiseks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Esther De Lange

Muudatusettepanek 47
Lõige 7 a (uus)

7 a. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles võtma arvesse arvukat talupidamisel abistavate 
partnerite – tavaliselt naissoost – rühma, kes paljudes liikmesriikides kannatavad 
õigusliku seisundi puudumise tõttu, mis põhjustab eriomaseid finants- ja 
õigusalaseid probleeme seoses õigusega sünnitus- ja haiguspuhkusele, 
pensioniõiguste omandamisega, juurdepääsuga sotsiaalkindlustusele ning samuti 
lahutuse korral;

Or. nl
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 48
Lõige 7 a (uus)

7 a. kutsub liikmesriike üles kiirendama ühisvara omandiõiguse määratlemist õigusliku 
mõistena, et tunnustada täielikult naiste õigusi põllumajandussektoris, sellele 
vastavat hoolekandelist kaitset, ning tunnustama nende tööd;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 49
Lõige 8

8. kutsub liikmesriike üles tunnustama ja sobivalt tasustama vabatahtlikku ja palgata 
tööd;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 50
Lõige 8

8. kutsub liikmesriike üles andma ideelist ja finantsabi palgata või vabatahtliku töö eest; 
rõhutab antud kontekstis naisorganisatsioonide tehtud märkimisväärset tööd 
sotsiaalvaldkonnas; nõuab siiski struktuuride muutmist, et võimaldada naistele 
paremat juurdepääsu aktiivsele palgatööle;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 51
Lõige 8

8. kutsub liikmesriike üles – võttes arvesse asjaolu, et tööpuudus maapiirkondades 
mõjutab peamiselt naisi – edendama struktuurifondide raames kvaliteetset 
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tööhõivet, ettevõtlust naiste seas ning koostöökultuuri; on seisukohal, et 
liikmesriigid annavad ideelist abi palgata või vabatahtliku töö eest;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 52
Lõige 8 a (uus)

8 a. kutsub ELi institutsioone, liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke asutusi üles 
kindlustama, et nende maaelu arengu meetmed hõlmavad meetmeid, mille eesmärk 
on parandada naiste haridust ja koolitust, et eelkõige integreerida neid tööturule 
ning ettevõtete ja ühenduste haldusstruktuuridesse, et edendada naiste tööhõivet 
maapiirkondades; 

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 53
Lõige 8 a (uus)

8 a. juhib tähelepanu, et varjatud tööpuudus mõjutab maapiirkondades naisi meestest 
rohkem traditsiooniliste rollimudelite tõttu ning paljude piirkondade vähese 
varustamise tõttu asjakohaste infrastruktuuridega, näiteks lastehoiuasutused;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 54
Lõige 9

9. kutsub liikmesriike üles koostöös piirkondliku tasandi asutustega ergutama naiste 
piirkondlike uurimiskeskuste loomist, (välja jäetud) eriti 25–60 aasta vanuste 
tööpuudusega silmitsi seisvate naiste jaoks, ning toetada neid oma kogukonnas 
füüsilisest isikust ettevõtjaks hakkamisel või teenuste väljaarendamisel kohalikul 
tasandil toimuva konsultatsiooni ja vajaduste hindamise abil;
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Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 55
Lõige 9 a (uus)

9 a. kutsub ELi institutsioone, liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke asutusi üles 
lihtsustama maapiirkondades juurdepääsu side- ja infotehnoloogiale ning 
edendama võrdseid võimalusi maaelu kontekstis poliitika ja meetmete abil, mis on 
suunatud maapiirkondades elavatele naistele; 

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 56
Lõige 10

10. kutsub liikmesriike üles parandama (välja jäetud) haridus- ja koolitusvõimalusi ning 
edendama sotsiaalteenuste võrgustiku väljatöötamist lastehoiu infrastruktuuride
ning eakate, haigete ja puuetega inimeste hoolduse jaoks kui maapiirkondades 
elavate meeste ning naiste töö-, pere- ja eraelu ühitamise abinõu; kutsub neid 
samuti üles parandama tervishoiuteenuseid ning eriti esmase arstiabi kättesaadavust; 
kutsub liikmesriike üles tagama kiirabiteenuste kättesaadavus maapiirkondades;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 57
Lõige 10

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

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 58
Lõige 10

10. kutsub liikmesriike üles parandama nii haridus- ja koolitusvõimalusi kui ka lastehoiu 
infrastruktuure, eakate ja puuetega inimeste hooldust ning tervishoiuteenuseid, eriti 
esmase arstiabi kättesaadavust; kutsub liikmesriike üles tagama meditsiiniteenuste
kättesaadavus maapiirkondades;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 59
Lõige 10

10. kutsub liikmesriike üles parandama nii haridus- ja koolitusvõimalusi kui ka lastehoiu 
infrastruktuure, eakate ja puuetega inimeste hooldust, tervishoiu- ja vaimse tervise 
teenuseid, eriti esmase arstiabi kättesaadavust; kutsub liikmesriike üles tagama 
kiirabiteenuste kättesaadavus maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 60
Lõige 10 a (uus)

10 a. juhib tähelepanu tabuteemale, mis on seotud maapiirkondades elavate naiste ja 
tüdrukute suhtes toime pandud seksuaal- ja/või koduvägivallaga; kutsub 
liikmesriike üles võtma asjakohaseid meetmeid, et tagada parem kaitse ja toetus 
vägivallaohvritele ning neile, kes võivad vägivalla ohvriks langeda;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 61
Lõige 11

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

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Esther De Lange

Muudatusettepanek 62
Lõige 12 a (uus)

12 a. tervitab antud kontekstis Euroopa Sotsiaalfondi / EQUALi projekte, mis püüavad 
rõhutada ja parandada naiste positsiooni põllumajanduses ja maapiirkondades; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike sellega seoses üles edendama selliseid projekte 
Euroopa Liidus;

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 63
Lõige 13

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

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 64
Lõige 13 a (uus)

13 a. kutsub ELi institutsioone, liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke asutusi üles 
toetama edendamis- ja nõustamisprojekte seoses uuenduslike, peamiselt 
põllumajanduslike tootmisettevõtete loomisega maapiirkondades, mille eesmärgiks 
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on pakkuda uusi töökohti peamiselt naistele põhilistes tegevusvaldkondades, näiteks 
utiliseerides ülearused või vähekasutatud tooted, lisades põllumajandustoodetele 
väärtust ning otsides neile turustusvõimalusi, kasutades uusi tehnoloogiaid ning 
kiirendades piirkondliku majanduse mitmekesistamist ja osutades teenuseid töö- ja 
pereelu ühitamise lihtsustamiseks;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell ja Elena 
Valenciano Martínez-Orozco

Muudatusettepanek 65
Lõige 13 b (uus)

13 b. kutsub ELi institutsioone, liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke asutusi üles 
julgustama foorumite pidamist teadmiste vahetamiseks või sarnaste tegevuste jaoks 
nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, pöörates eriliselt tähelepanu naiste 
olukorrale maapiirkondades; 

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 66
Lõige 13 a (uus)

13 a. juhib tähelepanu asjaolule, et ametlikel juhtpositsioonidel maapiirkondade ja 
piirkondade tasandil on liiga vähe naisi, hoolimata asjaolust, et naistele kuulub 
tähtis koht mitteametlikus kogukonnas, kus nad mängivad sageli olulist rolli 
kogukonna ühiskondlikus elus, mõjutades sotsiaalse kapitali esilekerkimist seeläbi, 
et nad on kaasatud mitteametlikesse kohalikesse võrkudesse (nt vabatahtlik töö 
kogukonnas või erinevates temaatilistes ühendustes);

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Esther De Lange

Muudatusettepanek 67
Lõige 14

14. kutsub asjaomaseid riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke asutusi üles julgustama naisi 
osalema kohalikes tegevusrühmades, põllumajandusorganisatsioonides, arendama 
Leader-telje raames kohalikke partnerlussidemeid ning tagama juhatustes naiste ja 
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meeste tasakaalustatud osalemise;

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Jill Evans, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 68
Lõige 14

14. kutsub üles asjaomaseid riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke asutusi julgustama naisi 
osalema kohalikes tegevusrühmades, arendama Leader-telje raames kohalikke 
partnerlussidemeid ning pakkuma oskusi ja koolitusi, et võimaldada naistel osaleda 
otsustamisprotsessis, samuti tagama juhatustes naiste ja meeste tasakaalustatud 
osalemise;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 69
Lõige 14 a (uus)

14 a. rõhutab, et maapiirkondades elavate naiste jaoks toetuskavade koostamisel tuleb 
arvesse võtta erinevusi naiste vahel, kes lihtsalt elavad maapiirkondades, ja nende 
vahel, kes töötavad põllumajandusettevõtetes, s.t naistalupidajad; kutsub komisjoni 
üles koguma konkreetseid statistilisi andmeid kõnealuse kahe eri rühma kohta 
liikmesriikides;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 70
Lõike 14 b (uus)

14 b. avaldab kahetsust, et komisjon ei ole vastanud Euroopa Parlamendi eespool 
nimetatud 3. juuli 2003. aasta resolutsioonile direktiivi 86/613/EMÜ radikaalse 
läbivaatamisega, hoolimata asjaolust, et komisjon ise tunnistab, et direktiivi 
kohaldamine ei ole praeguseni olnud tõhus ning et abistavate abikaasade, kes 
töötavad füüsilisest isikust ettevõtjate juures või põllumajandusettevõttes, töö 
tunnustamisel ja neile piisava kaitse pakkumisel on liikmesriikides tehtud 
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minimaalseid edusamme; kutsub veel kord komisjoni üles esitama 2008. aasta 
lõpuks läbivaadatud direktiiv, milles nähakse ette sõltumatud sotsiaalsed ja 
pensioniõigused naistele, kes abistavad põllumajandusettevõtetes;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 71
Lõige 14 c (uus)

14 c. avaldab sügavat kahetsust asjaolu üle, et komisjon ei ole veel praktiliselt vastanud 
Euroopa Parlamendi eelmistele resolutsioonidele abikaasasid abistavate isikute 
olukorra kohta, kes on kaasatud füüsilisest isikust ettevõtjate tegevusse, mis 
hõlmasid järgmisi nõudeid:

– abistavate abikaasade kohustuslik registreerimine nii, et nad ei oleks enam 
„nähtamatud” töötajad;

– liikmesriikide kohustus võtta vajalikke meetmeid tagamaks, et abistavad 
abikaasad saavad sõlmida ravikindlustuslepingu, neil on õigus vanaduspensionile, 
sünnituspuhkusele, asendusteenustele ja töövõimetushüvitustele; 

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Muudatusettepanek 72
Lõige 14 d (uus)

14 d. rõhutab veel kord, et ehkki ebavõrdsuse kaotamine ning võrdsete võimaluste 
edendamine kuuluvad struktuurifondi põhieesmärkide hulka, siis tegelikkuses 
osalevad maapiirkondades elavad naised väga vähe planeerimisel ja kõnealuse 
fondi pakutavate võimaluste ärakasutamisel; kutsub komisjoni üles tagama, et 
asjakohast tähelepanu pööratakse nende rolli tugevdamisele asjaomaste projektide 
heakskiitmismenetluse raames, eriti nõukogu uue, 11. juuli 2006. aasta määruse 
(EÜ) nr 1083/2006 kontekstis (millega nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/19991), millega praegu tunnustatakse 
kodanikuühiskonda ja organisatsioone, kes edendavad soolist võrdõiguslikkust, kui 
võrdseid partnereid fondi eesmärkide saavutamisel; 

Or. el
                                               
1 ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.
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