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 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek 1 

Raporti projekt  

Volitus 5 a (uus) 

 

Raporti projekt  Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse talituste ühist 

töödokumenti „Sooline võrdõiguslikkus ja 

naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste 

ja tütarlaste elu muutmine ELi 

välissuhete kaudu aastatel 2016–2020”1,  
 ____________________ 

  Komisjoni talituste töödokument (2015) 

0182. 

 

Muudatusettepanek  2 

Raporti projekt  

Põhjendus G 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

G. arvestades, et India on elujõuline 

demokraatia ja avatud ühiskond vaba 

ajakirjanduse ja aktiivse 

kodanikuühiskonnaga; arvestades, et EL ja 

India on korrapäraselt vahetanud 

inimõiguste ja demokraatia alaseid 

parimaid tavasid; 

G. arvestades, et India on elujõuline 

demokraatia ja avatud ühiskond vaba 

ajakirjanduse ja aktiivse 

kodanikuühiskonnaga; arvestades, et EL ja 

India on korrapäraselt vahetanud 

inimõiguste ja demokraatia alaseid 

parimaid tavasid; arvestades, et naiste 

õigused on inimõiguste lahutamatu osa; 

 

 

Muudatusettepanek  3 

Raporti projekt  

Põhjendus G a (uus) 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

 G a. arvestades, et naiste ja meeste 

võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu 

lepingus sätestatud Euroopa Liidu 

aluspõhimõte ning üks ELi eesmärke ja 
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ET 

ülesandeid; arvestades, et EL juhindub 

sellest põhimõttest ka välissuhetes; 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Raporti projekt  

Põhjendus G b (uus) 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

 G b. arvestades, et meeste lugemisoskuse 

määr on Indias 82,1% ja naiste 

lugemisoskuse määr ulatub ainult 

65.5 %ni; arvestades, et meeste ja naiste 

töötamise määr on Indias vastavalt 54.4 % 

ja 21.9 %1; arvestades, et vägistamised, 

naistevastane vägivald ja perevägivald on 

Indias endiselt tõsised probleemid;  
 _________________________________ 

  http://in.one.un.org/gender-equity/ 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Raporti projekt  

Punkt 10 a (uus) 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

 10 a. märgib, et ajavahemikku kuni 

aastani 2020 hõlmava ELi ja India 

tegevuskava raames peaksid mõlemad 

pooled tegema tööd selle nimel, et tagada 

teadlastele vastastikune juurdepääs 

valitud ELi programmi „Horisont 2020“ 

ja India programmidele, ning tõhustada 

dialoogi ja koostööd hariduses, sealhulgas 

India programmi GIAN ja ELi 

programmi „Erasmus+“ raames; nõuab 

naissoost tudengite, teadlaste ja 

spetsialistide võrdset kaasamist nimetatud 

programmidesse; 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Raporti projekt  

Punkt 23 
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 ET 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

23. tervitab taaskinnitatud kohustust 

tihendada dialoogi ELi ja India vahelise 

strateegilise partnerluse inimõiguste alase 

mõõtme üle, et mõlema poole kodanikud 

saaksid kasu inimõiguste küsimustes 

tehtavast tõhusamast koostööst; rõhutab 

sellega seoses inimõiguste alaste 

dialoogide tähtsust; märgib, et alates 2013. 

aastast ei ole mingit dialoogi toimunud, 

ning soovib tungivalt, et dialoog toimuks 

võimalikult kiiresti; 

23. tervitab taaskinnitatud kohustust 

tihendada dialoogi ELi ja India vahelise 

strateegilise partnerluse inimõiguste alase 

mõõtme üle, et mõlema poole kodanikud 

saaksid kasu inimõiguste küsimustes 

tehtavast tõhusamast koostööst; rõhutab 

sellega seoses inimõiguste alaste 

dialoogide tähtsust; märgib, et alates 2013. 

aastast ei ole mingit dialoogi toimunud, 

ning soovib tungivalt, et dialoog toimuks 

võimalikult kiiresti; nõuab, et naiste 

õigused ja nende suurem osalemine 

otsustusprotsessis lisataks ühe prioriteetse 

valdkonnana inimõigustealase dialoogi 

päevakorda; 

 

 

Muudatusettepanek  7 

Raporti projekt  

Punkt 23 a (uus) 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

 23 a. väljendab heameelt, et 

ajavahemikku kuni aastani 2020 hõlmava 

ELi ja India tegevuskava raames on EL ja 

India võtnud kohustuse leida 

rahvusvahelistel foorumitel võimalusi 

tugevdada koostööd ja kooskõlastamist, sh 

algatada võimaluse korral dialoogi naiste 

ja meeste võrdõiguslikkuse teemal; nõuab 

sellise dialoogi alustamist; 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Raporti projekt  

Punkt 23 b (uus) 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

 23 b. tunneb heameelt selle üle, et India 

valitsus on suurendanud jõupingutusi, et 

poliitika kavandamisel hakata arvesse 

võtma naiste ja meeste võrdõiguslikkust, 
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tehes algatusi, et päästa tütarlapsi ja 

suurendada nende mõjuvõimu, luua 

naiste jaoks oskuste omandamise ja 

tööhõive programme, pakkuda 

mikrokrediiditeenuseid ebasoodsamas 

olukorras olevatele maapiirkondade 

naistele ning karmistada õigusakte, et 

tegeleda seksuaalse ahistamise, 

koduvägivalla ja ebavõrdse töötasu 

probleemiga; kutsub India valitsust üles 

neid jõupingutusi jätkama ja 

suurendama; 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Raporti projekt  

Punkt 23 c (uus) 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

 23 c. tunneb heameelt selle üle, et EL 

rahastab Indias projekte, mis tegelevad 

naiste ja laste vastu suunatud vägivalla 

probleemiga, sh naissoost loodete tapmise 

ennetamisega; palub kõrgel esindajal ja 

komisjonil selle rahastamist säilitada ja 

laiendada projekte, mis aitavad 

suurendada naiste mõjuvõimu. 
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 ET 

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS 

Vastuvõtmise kuupäev 3.5.2017    

 
 


