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 ET 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval 

regionaalarengukomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Raporti projekt 

Põhjendus E a (uus) 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

 E a. arvestades, et naisi ja eriti 

üksikemasid ohustab rohkem vaesus ja 

tõrjutus; 

 

 

 

Muudatusettepanek 2 

Raporti projekt 

Põhjendus E b (uus) 

 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

 E b. arvestades, et sünnitusabiteenused, 

nõuetekohased emade tervishoiu 

infrastruktuurid ja vahendid ohtu 

sünnituse tagamiseks ei ole 

maapiirkondades kättesaadavad; 

 

 

Muudatusettepanek 3 

Raporti projekt 

Põhjendus E c (uus) 

 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

 E c. arvestades, et naiste roll 

põllumajanduses ja põllumajanduslikes 

pereettevõtetes on endiselt oluline, 

nähtamatu ja sageli tasustamata;  
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ET 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Raporti projekt 

Põhjendus G a (uus) 

 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

  

G a. arvestades, et naised on suuremas 

vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus kui 

mehed, eriti kui nad on üle 60 aasta 

vanad; 

 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Raporti projekt 

Põhjendus G b (uus) 

 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

 G b. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus 

on EL kodanike põhiõigus ja ühine 

väärtus ning vajalik tingimus 

majanduskasvu, tööhõive ja sotsiaalse 

ühtekuuluvuse eesmärkide 

saavutamiseks; 
 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Raporti projekt 

Põhjendus G c (uus) 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

 G c. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus 

on tähtis majandusarengu ja sotsiaalse 
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 ET 

sidususe vahend; 
 

 

 

Muudatusettepanek  7 

Raporti projekt 

Põhjendus J a (uus) 

 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

 J a. arvestades, et ebasoodsate 

demograafiliste muutuste tõttu on vaja 

suuremat põlvkondadevahelist 

solidaarsust; 
 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Raporti projekt 

Punkt 1 a (uus) 

 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

 1 a. rõhutab kvaliteetsete era- ja avaliku 

sektori teenuste otsustavat tähtsust, eriti 

naiste jaoks; rõhutab, et oluline on 

juurdepääs kvaliteetsetele ja vastuvõetava 

hinnaga avaliku ja erasektori teenustele, 

mis on vahend soolise võrdõiguslikkuse 

tagamiseks; 
 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Raporti projekt 

Punkt 2 a (uus) 
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ET 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

  

2 a. kutsub liikmesriike ja komisjoni 

võtma arvesse eri poliitikameetmete mõju 

soolisele võrdõiguslikkusele ja 

demograafilistele muutustele; 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Raporti projekt 

Punkt 3 a (uus) 

 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

  

3 a. tuletab meelde Euroopa Ombudsmani 

otsust juhtumis OI/8/2014/AN seoses 

põhiõiguste austamisega ELi 

ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel;

  

 

 

Muudatusettepanek  11 

Raporti projekt 

Punkt 3 b (uus) 

 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

 3 b. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

kasutada aktiivselt Euroopa 

struktuurifonde soolise võrdõiguslikkuse 

edendamiseks; 
 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Raporti projekt 
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 ET 

Punkt 7 a (uus) 

 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

 7 a. nõuab, et liikmesriigid ja komisjon 

viiksid läbi soopõhise analüüsi ning 

tegeleksid sooteadliku eelarvestamisega, 

et saavutada rahaliste vahendite sooliselt 

võrdne eraldamine; 
 

 

 

Muudatusettepanek  13 

 

Raporti projekt 

Punkt 7 a (uus) 

 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

 7 a. on seisukohal, et väheneva ja 

vananeva rahvastiku tõttu tuleb 

objektiivselt, põhjalikult ja igakülgselt läbi 

vaadata paljud kehtestatud majandus- ja 

sotsiaalpoliitikameetmed, poliitilised 

põhimõtted ja programmid, et nendes 

võetaks arvesse kaugemat perspektiivi;  

 

 

 

 

Muudatusettepanek  14 

Raporti projekt 

Punkt 7 b (uus) 

 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

  

7 b. juhib tähelepanu tõsiasjale, et 

tõrjutud kogukondadest pärit naised 
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ET 

kogevad mitmekordset diskrimineerimist, 

mis seab nad veelgi suuremasse 

vaesusriski ja sotsiaalse tõrjutuse ohtu, 

pidades iseäranis silmas juurdepääsu 

tööhõivele, haridusele, tervishoiule ja 

sotsiaalteenustele; 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Raporti projekt 

Punkt 7 c (uus) 

 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

 7 c. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

käsitleda põlvkondadevahelist dialoogi ja 

solidaarsust vahendina, mille abil 

saavutada naiste ja meeste 

võrdõiguslikkus; 
 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Raporti projekt 

Punkt 7 d (uus) 

 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

  

7 d. juhib tähelepanu asjaolule, et naiste 

töötuse määra on alahinnatud, kuna 

paljud naised ei ole töötuna registreeritud, 

eelkõige maapiirkondades või äärealadel 

elavad või pereettevõttes või -farmis 

abistavad naised; 
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 ET 

 

Muudatusettepanek  17 

Raporti projekt 

Punkt 7 e (uus) 

 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

  

7 e. palub liikmesriikidel ja komisjonil 

edendada naiste ettevõtlust 

maapiirkondades; 

 

 

Muudatusettepanek  18 

Raporti projekt 

Punkt 7 f (uus) 

 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

  

7 f. rõhutab vajadust teha 

lastehoiuasutuste ja teiste abivajavate 

hooldusasutuste teenused kättesaadavaks 

kõikjal maapiirkondades ja kutsub 

komisjoni toetama liikmesriike, eraldades 

muu hulgas ELi olemasolevaid 

vahendeid, et luua sellised asutused 

vormis, mis on kõigile kättesaadav; 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Raporti projekt 

Punkt 8 a (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  

8 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike 

võtma kõigi poliitikameetmete 
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ET 

ettepanekute aluspõhimõttena arvesse 

perekondlike väärtuste süvalaiendamist; 

 

 

Muudatusettepanek  20 

Raporti projekt 

Punkt 10 a (uus) 

 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

 10 a. rõhutab kohalike ja piirkondlike 

omavalitsuste olulisust sellise poliitika ja 

selliste meetmete elluviimisel, mis 

annavad inimestele, eriti naistele, 

võimalusi töötamiseks ja füüsilisest isikust 

ettevõtjana tegutsemiseks ning aitavad 

vähendada väljarännet; 
 

 

 

Muudatusettepanek  21 

Raporti projekt 

Punkt 14 a (uus) 

 

 

Raporti projekt Muudatusettepanek 

  

14 a. kutsub komisjoni kasutama 

piirkondlikke fonde detsentraliseeritud 

sünnitusabiteenuste parandamiseks; 
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 ET 

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS 

Vastuvõtmise kuupäev 20.6.2017    

 

 

 


