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LÜHISELGITUS

Naiste õigused on inimõigused. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 8 peab 
liit kõigi oma asjaomaste meetmetega järgima meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamise ja 
võrdõiguslikkuse edendamise eesmärki. Soolise võrdõiguslikkuse saavutamine on meie kõigi 
huvides. Ühiskonnad, kus valitseb sooline võrdõiguslikkus, on stabiilsemad ja 
demokraatlikumad. Sooline võrdõiguslikkus seondub otseselt ka majandusega: sellel on 
positiivne mõju SKP-le elaniku kohta. Sooline võrdõiguslikkus mõjutab majanduskasvu, kuna 
sellega suureneb naiste osakaal loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika 
valdkonna hariduse omandamises ja tööturul ning väheneb sooline palgalõhe1.

Üldiselt on aga edasiminek soolise võrdõiguslikkuse vallas Euroopas väga aeglane, nagu 
ilmneb 2017. aasta soolise võrdõiguslikkuse indeksist. Naiste sageli vaikse ja varjatud 
intersektsionaalse diskrimineerimise ja nende ebavõrdse kohtlemisega ning naistevastase 
vägivalla mitmesuguste vormidega rikutakse naiste põhiõigusi. Kõik liikmesriigid peavad 
ratifitseerima Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja 
tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon).

Sooline võrdõiguslikkus ei tähenda staatilist lõpptulemust. Soolise võrdõiguslikkuse 
edendamiseks ja hoidmiseks tuleb teha pidevaid jõupingutusi. Seetõttu on oluline võtta soolist 
aspekti arvesse ka uues õiguste ja väärtuste programmis. Tuleb tagada soolise mõju 
hindamine ja soolise võrdõiguslikkuse näitajate jälgimine. Programmi ja sellega seotud 
projektikonkursside hea funktsioneerimise tagamiseks tuleks tagada sooteadlik 
eelarvestamine ja soolise aspekti arvessevõtmist käsitlevad koolitused. 

Sooline võrdõiguslikkus ning naiste ja tütarlaste vastase vägivalla takistamine ja selle vastu 
võitlemine peaksid olema programmi kesksed osad, kusjuures Daphne suuna jaoks peaks 
olema tagatud omaette eraldis. Mitte üksnes Daphne tegevussuunal, vaid kogu programmitöös 
tuleks tagada naiste osalemine ja sellele tuleks vajaduse korral eraldi tähelepanu pöörata. 
Ainult selliselt panustades on võimalik jõuda soolise võrdõiguslikkuseni ning saavutada 
tähtsaim eesmärk: võrdsus ning õigustepõhine, kaasav ja demokraatlik ühiskond.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

                                               
1 Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE):  Economic Benefits of Gender Equality in the European 
Union (Soolise võrdõiguslikkuse majanduslik kasulikkus Euroopa Liidus) (2017), vt: 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0217174enn_web.pdf
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste 
programm

millega kehtestatakse õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja väärtuste programm

Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses ning see eeldab vastavate muudatuste 
tegemist kogu tekstis. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tuleb jätkata nende õiguste ja 
väärtuste edendamist ja tugevdamist, 
jagamist kodanike ja rahvaste vahel ning 
seadmist Euroopa projektis kesksele 
kohale. Seepärast luuakse ELi eelarves uus 
õiguse, õiguste ja väärtuste fond, mis 
koosneb õiguste ja väärtuste programmist 
ja õigusprogrammist. Ajal, mil Euroopa 
ühiskonnad seisavad silmitsi ekstremismi, 
radikalismi ja lõhenemisega, on 
varasemast veelgi tähtsam edendada, 
tugevdada ja kaitsta õigust, õigusi ja ELi 
väärtusi: inimõigusi, inimväärikuse 
austamist, vabadust, demokraatiat, 
võrdsust, õigusriigi põhimõtet. Sellel on 
Euroopa poliitilise, ühiskondliku, 
kultuurilise ja majanduselu jaoks sügav ja 
vahetu mõju. Uue fondi osana jätkab 
õigusprogramm liidu õigusruumi 
edasiarendamise ja piiriülese koostöö 
toetamist. Õiguste ja väärtuste programm 
koondab enda alla Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 1381/20138

aastateks 2014–2020 loodud õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programmi ning nõukogu määrusega (EL) 
nr 390/20149 loodud programmi 
„Kodanike Euroopa“ (edaspidi „eelkäija 

(2) Tuleb jätkata nende õiguste ja 
väärtuste edendamist ja tugevdamist, 
jagamist kodanike ja rahvaste vahel ning 
seadmist Euroopa projektis kesksele 
kohale. Seepärast luuakse ELi eelarves uus 
õiguse, õiguste ja väärtuste fond, mis 
koosneb õiguste ja väärtuste programmist 
ja õigusprogrammist. Ajal, mil Euroopa 
ühiskonnad seisavad silmitsi ekstremismi, 
radikalismi, lõhenemise ning ohtudega 
tütarlaste ja naiste, lesbide, geide, 
biseksuaalide, trans- ja intersooliste ja 
queer-inimeste õigustele ja muudele 
inimõigustele, võrdõiguslikkusele, 
demokraatiale ja õigusriigile, ning 
sõltumatule kodanikuühiskonnale, 
eelkõige naiste õigustega tegelevatele 
organisatsioonidele ja inimõiguste 
kaitsjatele jääb üha vähem 
tegutsemisruumi, on varasemast veelgi 
tähtsam edendada, tugevdada ja kaitsta 
õigust, õigusi ja ELi väärtusi: 
universaalseid inimõigusi, inimväärikuse 
austamist, vabadust, demokraatiat, võrdsust 
ja õigusriigi põhimõtet ning toetada ja 
kaitsta neid, kes neid väärtusi ja õigusi 
kaitsevad. Sellel on Euroopa poliitilise, 
ühiskondliku, kultuurilise ja majanduselu 
jaoks sügav ja vahetu mõju. Uue fondi 



AD\1169841ET.docx 5/26 PE627.907v02-00

ET

programmid“). osana jätkab õigusprogramm liidu 
õigusruumi edasiarendamise ja piiriülese 
koostöö toetamist. Õiguste ja väärtuste 
programm koondab enda alla Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
nr 1381/20138 aastateks 2014–2020 loodud 
õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programmi ning nõukogu määrusega (EL) 
nr 390/20149 loodud programmi 
„Kodanike Euroopa“ (edaspidi „eelkäija 
programmid“).

__________________ __________________

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1381/2013, millega luuakse õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programm aastateks 2014–2020 (ELT L 
354, 28.12.2013, lk 62).

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1381/2013, millega luuakse õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programm aastateks 2014–2020 (ELT L 
354, 28.12.2013, lk 62).

9 Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta määrus 
(EL) nr 390/2014, millega kehtestatakse 
ajavahemikuks 2014–2020 programm 
„Kodanike Euroopa” (ELT L 115, 
17.4.2014, lk 3).

9 Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta määrus 
(EL) nr 390/2014, millega kehtestatakse 
ajavahemikuks 2014–2020 programm 
„Kodanike Euroopa” (ELT L 115, 
17.4.2014, lk 3).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Õiguse, õiguste ja väärtuste fond ja 
selle kaks asjaomast rahastamisprogrammi 
keskenduvad peamiselt inimestele ja 
üksustele, kes aitavad hoida meie ühiseid 
väärtuseid, õiguseid ja rikkalikku 
mitmekesisust elavana ja dünaamilisena. 
Meie lõppeesmärk on toetada ja hoida 
õigustel põhinevat, võrdõiguslikku, 
kaasavat ja demokraatlikku ühiskonda. See 
tähendab aktiivset kodanikuühiskonda ja 
inimeste kodaniku-, sotsiaalse ja 
demokraatliku osaluse soodustamist ning 
seda, et edendatakse Euroopa ühiskonna 
rikkalikku mitmekesisust, mis põhineb 
meie ühisel ajalool ja mälul. Euroopa Liidu 

(3) Õiguse, õiguste ja väärtuste fond ja 
selle kaks asjaomast rahastamisprogrammi 
keskenduvad peamiselt inimestele ja 
üksustele, kes aitavad hoida meie ühiseid 
väärtusi, õigusi ja rikkalikku mitmekesisust 
elavana ja dünaamilisena ning kaitsta neid 
õigusi ja väärtusi ja seda mitmekesisust. 
Meie lõppeesmärk on toetada ja hoida 
võrdõiguslikkust ning õigustel ja 
kohustustel põhinevat, võrdõiguslikku, 
kaasavat ja demokraatlikku vägivallatut
ühiskonda. See tähendab aktiivset, 
sõltumatut ja mitmekesist
kodanikuühiskonda ja inimeste kodaniku-, 
sotsiaalse ja demokraatliku osaluse 
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lepingu artiklis 11 on täpsustatud, et 
institutsioonid annavad kodanikele ja 
esindusühendustele sobival viisil 
võimaluse teha teatavaks ja vahetada 
avalikult oma seisukohti liidu tegevuse 
kõigis valdkondades.

soodustamist ning seda, et edendatakse 
Euroopa ühiskonna rikkalikku 
mitmekesisust, mis põhineb meie ühisel 
ajalool ja mälul. Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 11 on täpsustatud, et institutsioonid 
annavad kodanikele ja esindusühendustele 
sobival viisil võimaluse teha teatavaks ja 
vahetada avalikult oma seisukohti liidu 
tegevuse kõigis valdkondades.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Õiguste ja väärtuste programm 
(edaspidi „programm“) peaks aitama luua 
sünergiat, et tegeleda probleemidega, mis 
on väärtuste edendamisele ja kaitsmisele 
ühised, ja saavutada kriitiline mass, et 
saavutada selles valdkonnas konkreetseid 
tulemusi. See tuleks saavutada eelkäija 
programmide positiivsele kogemusele 
tuginedes. Nii on võimalik ära kasutada 
kõik sünergiast tulenevad võimalused, et 
tõhusamalt toetada hõlmatud 
poliitikavaldkondi ja suurendada nende 
väljavaateid jõuda inimesteni. Et 
programm oleks tulemuslik, tuleks selles 
arvestada eri valdkonna poliitika 
eripärasid, nende erinevaid sihtrühmi ja 
konkreetseid vajadusi, kasutades selleks 
spetsiaalselt kohandatud lähenemisviise.

(4) Õiguste ja väärtuste programm 
(edaspidi „programm“) peaks aitama luua 
sünergiat, et tegeleda probleemidega, mis 
on väärtuste edendamisele ja kaitsmisele 
ühised, ja saavutada kõigil tasanditel 
vajalik kriitiline mass, et saavutada selles 
valdkonnas konkreetseid tulemusi. See 
tuleks saavutada eelkäija programmide 
positiivsele kogemusele tuginedes. See 
võimaldab ära kasutada kõik sünergiast 
tulenevad võimalused, et tõhusamalt 
toetada hõlmatud poliitikavaldkondi ja 
suurendada nende väljavaateid jõuda 
inimesteni. Et programm oleks tulemuslik, 
tuleks selles arvestada eri valdkonna 
poliitika eripärasid, nende erinevaid 
sihtrühmi ja konkreetseid vajadusi ning 
võimalusi osalemiseks, kasutades selleks 
spetsiaalselt kohandatud ja juhul, kui on 
tarvis tagada võrdne osalemine, 
sihipäraseid lähenemisviise, et edendada 
kõiki võrdõiguslikkuse ja soolise 
võrdõiguslikkuse vorme seestpoolt.

Selgitus

Kuna naistel ja meestel on ühiskonnas erinevad rollid, on neil ka erinevad võimalused 
tegevuses osalemiseks, mida piiravad näiteks ajaressurss ja hoolduskohustuste tasakaalu 
viimine muu tegevusega.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ajaloolist mälu ja Euroopa 
ajaloolise mälu kriitilist analüüsi on vaja 
selleks, et kodanikud oleksid teadlikud 
ühisest ajaloost kui ühise tuleviku, 
moraalse suuna ja ühiste väärtuste alusest. 
Seetõttu tuleks arvestada ka ajalooliste, 
kultuuriliste ja kultuuridevaheliste 
aspektide asjakohasust, samuti 
olemasolevaid seoseid ajaloolise mälu ja 
Euroopa identiteedi loomise ja 
kokkukuulumistunde vahel.

(6) Ajaloolist mälu ja Euroopa 
ajaloolise mälu kriitilist analüüsi on vaja 
selleks, et kodanikud oleksid teadlikud 
ühisest ajaloost kui ühise tuleviku, 
moraalse suuna ja ühiste väärtuste alusest. 
Kuna ajaloo vältel on naiste ajalugu ja 
nende mõju ajaloosündmustele kaldutud 
unustama, tuleks neile omistada erilist 
tähtsust. Seetõttu tuleks arvestada ka 
ajalooliste, kultuuriliste ja 
kultuuridevaheliste aspektide asjakohasust, 
samuti olemasolevaid seoseid ajaloolise 
mälu ja kaasava Euroopa identiteedi 
loomise ja kokkukuulumistunde vahel.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Naiste ja meeste võrdõiguslikkus 
on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi ja 
eesmärke. Naiste diskrimineerimise ja 
nende ebavõrdse kohtlemisega riivatakse 
nende põhiõigusi ja takistatakse nende 
poliitilist, sotsiaalset ja majanduslikku 
osalemist ühiskonnas. Pealegi takistavad 
struktuurilised ja kultuurilised tõkked 
tõelise soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamist. Seepärast on soolise 
võrdõiguslikkuse edendamine liidu kõigis 
tegevustes liidu tegevuse keskmes ja 
majanduskasvu soodustaja ning seda tuleks 
programmiga toetada.

(8) Sooline võrdõiguslikkus on üks 
Euroopa Liidu põhiväärtusi ja eesmärke. 
Artikliga 8 seatakse liidule ülesanne 
kaotada kogu oma tegevuse kaudu 
ebavõrdsus ning edendada meeste ja 
naiste võrdõiguslikkust. Üldiselt on aga 
edasiminek soolise võrdõiguslikkuse 
vallas väga aeglane (soolise 
võrdõiguslikkuse indeks 2017). Naiste ja 
tütarlaste sageli vaikse ja varjatud 
intersektsionaalse diskrimineerimise ja 
nende ebavõrdse kohtlemisega ning 
naistevastase vägivalla mitmesuguste 
vormidega riivatakse nende põhiõigusi ja 
takistatakse nende poliitilist, sotsiaalset ja 
majanduslikku osalemist ühiskonnas. 
Pealegi takistavad poliitilised, 



PE627.907v02-00 8/26 AD\1169841ET.docx

ET

struktuurilised ja kultuurilised tõkked 
tõelise soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamist. Seepärast on liidu kõigis 
tegevustes soolise võrdõiguslikkuse 
edendamine soolise aspekti arvessevõtmise 
ja diskrimineerimisvastaste eesmärkide 
toetamise teel ning aktiivse stereotüüpide 
vastase võitluse ja vaikse 
diskrimineerimise takistamise abil liidu 
tegevuse keskmes ja majanduskasvu 
soodustaja ning seda tuleks programmiga 
toetada, 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Tugev ja sõltumatu naiste õiguste 
liikumine on naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse parandamisel kõige 
olulisem tegur. Naiste õigustega tegelevad 
organisatsioonid on ELis üha enam 
rünnaku all. Seetõttu on ELi jaoks 
võtmetähtsusega hakata tõhusalt vastu 
kodanikuühiskonna tegevusruumi 
ahenemisele ning pakkuda kindlat tuge 
naiste õigustega tegelevatele 
organisatsioonidele, rohujuuretasandi 
rühmadele ja naiste õiguste kaitsjatele, 
eelkõige neile, kes töötavad keerulistes 
tingimustes.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Soolise vägivalla ning laste ja
noorte vastase vägivalla näol on tegemist 
raske põhiõiguste riivega. Vägivalda 
esineb kogu liidus ning sellel on tõsised 
tagajärjed ohvrite füüsilisele ja 

(9) Soolise vägivalla ning laste, noorte 
ja eakate vastase vägivalla näol on 
tegemist raske peamiste inimõiguste
riivega ning see avaldab 
ebaproportsionaalselt tugevat mõju 
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psühholoogilisele tervisele ning 
ühiskonnale tervikuna. Eriti haavatavad 
on vägivalla suhtes lapsed, noored ja 
naised, eriti lähisuhetes. Tuleb võtta 
meetmeid, et edendada lapse õigusi ning 
toetada laste kaitsmist kahju ja vägivalla 
eest, mis ohustavad nende füüsilist või 
vaimset tervist ning millega rikutakse 
nende õigust arengule, kaitsele ja 
väärikusele. Liidu prioriteediks on võidelda 
vägivalla kõikide vormidega, edendada 
ennetusmeetmeid ning kaitsta ja toetada 
ohvreid, aidates seeläbi tagada üksikisikute 
põhiõiguseid ja soolist võrdõiguslikkust. 
Neid prioriteete tuleks programmist 
toetada.

naistele ja tütarlastele eelkõige lähisuhtes, 
samuti LGBTI-inimestele ja 
naismigrantidele ja -pagulastele. 
Vägivalda esineb kogu liidus ning sellel on 
tõsised tagajärjed ohvrite füüsilisele ja 
psühholoogilisele tervisele ning 
ühiskonnale tervikuna. Soolise vägivalla 
vastu võitlemine nõuab mitmemõõtmelist 
lähenemist, mis hõlmab juriidilisi, 
haridusalaseid, tervisealaseid (kaasa 
arvatud seksuaal- ja reproduktiivtervise 
alased õigused), majanduslikke ja muid 
ühiskondlikke aspekte, nagu naiste 
õigustega tegelevate organisatsioonide 
toetamine ning nõustamine, abi 
pakkumine ja projektide läbi viimine 
eesmärgiga luua sooliselt võrdõiguslikum 
ühiskond. On vaja aktiivselt võidelda juba 
noorena tekkivate kahjulike stereotüüpide 
ja normide vastu ning vihakõne ja 
internetivägivalla kõigi vormide vastu.
Tuleb võtta meetmeid, et edendada lapse 
õigusi ning toetada laste kaitsmist kahju ja 
vägivalla eest, mis ohustavad nende 
füüsilist või vaimset tervist ning millega 
rikutakse nende õigust arengule, kaitsele ja 
väärikusele. Kuna ELi õigussüsteem ei 
taga naistele ja tütarlastele piisavat 
kaitset, ei saa soolise vägivalla ohvrid 
vajalikku toetust. Euroopa Nõukogu 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla 
ennetamise ja tõkestamise konventsiooni 
(Istanbuli konventsioon) määratluse 
kohaselt tähendab naistevastane vägivald 
„kõiki soolise vägivalla akte, mille 
tulemusena või võimaliku tulemusena 
tekitatakse naisele füüsilisi, seksuaalseid, 
psühholoogilisi või majanduslikke 
kahjusid või kannatusi, sealhulgas selliste 
aktidega ähvardamist, sundi või 
omavolilist vabadusest ilmajätmist 
sõltumata sellest, kas see leiab aset 
avalikult või eraelus“. Liidu prioriteediks 
on võidelda vägivalla kõikide vormidega, 
nagu on määratletud Istanbuli 
konventsioonis, edendada 
ennetusmeetmeid ning kaitsta ja toetada 
ohvreid, aidates seeläbi tagada üksikisikute 
põhiõiguseid ja soolist võrdõiguslikkust. 
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Neid prioriteete tuleks programmist 
toetada.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Dokumentideta naised on 
vägivalla ja seksuaalse kuritarvitamise ees 
eriti kaitsetud ja nad ei saa kasutada 
tugiteenuseid. Äärmiselt oluline on 
rakendada ohvrikeskset lähenemist ja 
pakkuda kohaseid tugiteenuseid kõigile 
liidus elavatele naistele olenemata nende 
elanikustaatusest. Varjupaigamenetluses 
tarvilik sootundlik vaatenurk on 
intersektsionaalses tegevuses väga oluline 
ja võib aidata suurendada soolist 
võrdõiguslikkust.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Meetmed vägivalla ennetamiseks 
ja ohvrite õiguste toetamiseks tuleks välja 
töötada koos sihtrühmaga, et tagada 
mitmeti haavatavate isikute erivajaduste 
arvestamine.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et hoida ära eri vägivalla 
vormid ja nendega võidelda ning kaitsta 
ohvreid, on vaja tugevat poliitilist tahet ja 

(10) Selleks et hoida ära eri vägivalla 
vormid ja nendega võidelda ning kaitsta 
ohvreid, on vaja tugevat poliitilist tahet ja 
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kooskõlastatud tegevust, mille aluseks on 
varasema Daphne programmi ning õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programmi ja õigusprogrammi meetodid ja 
tulemused. 1997. aastast käivitatud Daphne 
rahastamine, millest toetatakse 
vägivallaohvreid ning võitlust laste, noorte 
ja naiste vastu suunatud vägivallaga, on 
olnud tõeliselt edukas nii populaarsuse 
poolest sidusrühmade seas (avalikud
asutused, akadeemilised asutused ja 
vabaühendused) kui ka rahastatud 
projektide tulemuslikkuse poolest. Sellest 
on rahastatud projekte, et suurendada 
teadlikkust, pakkuda ohvritele 
tugiteenuseid või toetada kohapeal 
tegutsevaid vabaühendusi. Selle raames on 
tegeletud erinevate vägivallavormidega, nt 
koduvägivalla, seksuaalvägivalla, 
inimkaubandusega, kuid ka uute 
esilekerkivate vägivallavormidega nagu 
küberkiusamine. Seepärast on oluline 
jätkata kõigi nende meetmetega ja võtta 
programmi rakendamisel igati arvesse 
nende tulemusi ja nendest saadud 
kogemusi.

kooskõlastatud tegevust, mille aluseks on 
varasema Daphne programmi ning õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programmi ja õigusprogrammi meetodid ja 
tulemused. 1997. aastast käivitatud Daphne 
rahastamine, millest toetatakse 
vägivallaohvreid ning võitlust laste, noorte 
ja naiste vastu suunatud vägivallaga, on 
olnud tõeliselt edukas nii populaarsuse 
poolest sidusrühmade seas (avalikud 
asutused, akadeemilised asutused ja 
vabaühendused) kui ka rahastatud 
projektide tulemuslikkuse poolest. Sellest 
on rahastatud projekte, et suurendada 
teadlikkust, pakkuda ohvritele 
tugiteenuseid või toetada kohapeal 
tegutsevaid vabaühendusi. Selle raames on 
tegeletud erinevate vägivallavormidega, nt 
koduvägivalla, seksuaalvägivalla, 
inimkaubanduse, ahistamise ja kahjulike 
tavadega nagu naiste suguelundite 
moonutamine, kuid ka uute esilekerkivate 
vägivallavormidega nagu küberkiusamine 
ja küberahistamine. Seepärast on oluline 
jätkata kõigi nende meetmetega Daphne 
programmi jaoks ette nähtud sõltumatu 
eelarveeraldise abil ja võtta programmi 
rakendamisel igati arvesse nende tulemusi 
ja nendest saadud kogemusi.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Diskrimineerimiskeeld on liidu 
oluline põhimõte. Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 19 sätestatakse võimalus 
astuda vajalikke samme, et võidelda 
diskrimineerimisega soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel. 
Diskrimineerimiskeeld on sätestatud ka 
harta artiklis 21. Arvesse tuleks võtta 
diskrimineerimise eri vormide erisusi ja 

(11) Diskrimineerimiskeeld on liidu 
oluline põhimõte. Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 19 sätestatakse võimalus 
astuda vajalikke samme, et võidelda 
diskrimineerimisega soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel. 
Diskrimineerimiskeeld on sätestatud ka 
harta artiklis 21. Arvesse tuleks võtta 
diskrimineerimise eri vormide erisusi ja 
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paralleelselt tuleks välja töötada vastavad 
meetmed ühel või mitmel põhjusel 
diskrimineerimise ennetamiseks ja 
takistamiseks. Programmist tuleks toetada 
meetmeid, millega hoida ära 
diskrimineerimine, rassism, ksenofoobia, 
antisemitism, moslemivastane vaen ja 
muud sallimatuse vormid. Siinkohal tuleks 
erilist tähelepanu pöörata vägivalla kõikide 
vormide, viha, segregatsiooni ja 
häbimärgistamise ärahoidmisele ja nendega 
võitlemisele ning kiusamise, ahistamise ja 
sallimatu kohtlemisega võitlemisele. 
Programmi tuleks rakendada vastastikku 
toetaval viisil koos muude liidu 
meetmetega, mis on sama eesmärgiga, 
eelkõige nendega, millele on osutatud 
komisjoni 5. aprilli 2011. aasta teatises 
„Romasid käsitlevate riiklike 
integratsioonistrateegiate ELi raamistik 
aastani 2020“10 ja nõukogu 9. detsembri 
2013. aasta soovituses romade tõhusaks 
integratsiooniks liikmesriikides võetavate 
meetmete kohta.

paralleelselt tuleks välja töötada vastavad 
meetmed ühel või mitmel põhjusel 
diskrimineerimise ennetamiseks ja 
takistamiseks. Programmist tuleks toetada 
meetmeid, millega hoida ära 
diskrimineerimine, misogüünia, ealine 
diskrimineerimine, rassism, ksenofoobia, 
antisemitism, moslemivastane vaen ja 
muud sallimatuse vormid, võttes arvesse 
naiste mitmetasandilist diskrimineerimist. 
Siinkohal tuleks erilist tähelepanu pöörata 
vägivalla kõikide vormide, viha, 
segregatsiooni ja häbimärgistamise 
ärahoidmisele ja nendega võitlemisele ning 
kiusamise, ahistamise ja sallimatu 
kohtlemisega võitlemisele. Programmi 
tuleks rakendada vastastikku toetaval viisil 
koos muude liidu meetmetega, mis on 
sama eesmärgiga, eelkõige nendega, 
millele on osutatud komisjoni 5. aprilli 
2011. aasta teatises „Romasid käsitlevate 
riiklike integratsioonistrateegiate ELi 
raamistik aastani 2020“10 ja nõukogu 9. 
detsembri 2013. aasta soovituses romade 
tõhusaks integratsiooniks liikmesriikides 
võetavate meetmete kohta11.

__________________ __________________

10 KOM(2011)173. 10 KOM(2011)173.

11 ELT C 378, 24.12.2013, lk 1. 11 ELT C 378, 24.12.2013, lk 1.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Hoiakute ja keskkonnaga seotud 
takistused ning juurdepääsu puudumine 
muudavad puudega inimestel teistega 
võrdsetel alustel ühiskonnas 
täisväärtuslikult ja tõhusalt osalemise 
keeruliseks. Puudega inimeste ees seisab 
veel muidki takistusi: neil on keerulisem 
pääseda tööturule, saada kaasavat ja 
kvaliteetsele haridust, vältida vaesust ja 

(12) Hoiakute ja keskkonnaga seotud 
takistused ning juurdepääsu puudumine 
muudavad puudega inimestel teistega 
võrdsetel alustel ühiskonnas 
täisväärtuslikult ja tõhusalt osalemise 
keeruliseks. Puudega inimeste ees seisab 
veel muidki takistusi: neil on keerulisem 
pääseda tööturule, saada kaasavat ja 
kvaliteetsele haridust, vältida vaesust ja 
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sotsiaalset tõrjutust, saada osa 
kultuurialgatustest ja meediast või kasutada 
oma poliitilisi õigusi.  Olles Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni puuetega 
inimeste õiguste konventsiooni osaline, on 
liit ja selle liikmesriigid võtnud endale 
kohustuse edendada, kaitsta ja tagada 
kõigile puudega inimestele kõigi 
inimõiguste ja põhivabaduste täielik ja 
võrdne teostamine. Puuetega inimeste 
õiguste konventsioonist on saanud liidu 
õiguskorra lahutamatu osa.

sotsiaalset tõrjutust, saada osa 
kultuurialgatustest ja meediast või kasutada 
oma poliitilisi õigusi. Puuetega naisi ja 
tütarlapsi võidakse diskrimineerida 
mitmel viisil ning neil võib olla raske 
kasutada tervishoiuteenuseid, sealhulgas 
seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiuteenuseid. Olles 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
osaline, on liit ja selle liikmesriigid võtnud 
endale kohustuse edendada, kaitsta ja 
tagada kõigile puudega inimestele kõigi 
inimõiguste ja põhivabaduste täielik ja 
võrdne teostamine. Puuetega inimeste 
õiguste konventsioonist on saanud liidu 
õiguskorra lahutamatu osa.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) ELi toimimise lepingu artiklite 8 
ja 10 järgi peaks programmi kõik meetmed 
toetama soolise aspekti arvestamist ning 
diskrimineerimisvastaseid eesmärke.

(15) ELi toimimise lepingu artiklite 8 
ja 10 järgi peaks programmi kõik meetmed 
toetama soolise aspekti arvestamist ning 
diskrimineerimisvastaseid eesmärke, ning 
edendama sooteadlikku eelarvestamist ja 
soolise mõju hindamist vajaduse korral 
kogu ELi eelarvemenetluse jooksul. 
Soolise aspekti arvestamise 
nõuetekohaseks rakendamiseks on vaja 
sooteadlikku eelarvestamist kõigis 
asjakohastes eelarveridades ning piisavaid 
vahendeid ja läbipaistvust soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise ja soolise 
diskrimineerimise vastase võitluse 
eelarveridadel. Üksikprojektid ja 
programm tervikuna tuleks üle vaadata 
rahastamisperioodi lõpus, et teha 
kindlaks, kuivõrd need on eespool 
nimetatud põhimõtteid järginud.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Sõltumatutel inimõiguste 
organisatsioonidel ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidel on ELi lepingu artikli 2 
kohaste ELi ühiste väärtuste edendamisel, 
kaitsmisel ja neist teadlikkuse 
suurendamisel ning liidu õigusest, 
sealhulgas ELi põhiõiguste hartast 
tulenevate õiguste kasutamisele 
kaasaaitamisel keskne koht. Nagu 
väljendatud Euroopa Parlamendi 18. aprilli 
2018. aasta resolutsioonis, on piisav 
rahaline toetus kodanikuühiskonna 
organisatsioonide jaoks soodsa ja 
jätkusuutlikku keskkonna kujundamiseks 
kesksel kohal, et tugevdada nende rolli ja 
võimaldada neil täita oma ülesandeid 
sõltumatult ja tulemuslikult. ELi 
rahastamine täiendab riigi tasandi 
rahastamist, et toetada ja suurendada 
selliste sõltumatute kodanikuühiskonna 
organisatsioonide mõjuvõimu ja nende 
suutlikkust, kes tegelevad inimõiguste 
edendamisega ja kelle tegevus aitab ELi 
õigusest ja ELi põhiõiguste hartast 
tulenevate õiguste strateegilist 
kohaldamist, sealhulgas õiguste kaitsmise 
ja muu järelevalvemeetmete kaudu, ning 
edendada ja kaitsta liidu ühiseid väärtuseid 
ja suurendada neist teadlikkust riiklikul 
tasandil.

(18) Sõltumatutel inimõiguste 
organisatsioonidel, kodanikuühiskonna 
organisatsioonidel ja aktivistidel on ELi 
lepingu artikli 2 kohaste ELi ühiste 
väärtuste edendamisel, kaitsmisel ja neist 
teadlikkuse suurendamisel ning liidu 
õigusest, sealhulgas ELi põhiõiguste 
hartast tulenevate õiguste kasutamisele 
kaasaaitamisel keskne koht. Nagu 
väljendatud Euroopa Parlamendi 18. aprilli 
2018. aasta resolutsioonis, on piisav 
rahaline toetus kodanikuühiskonna 
organisatsioonide jaoks soodsa ja 
jätkusuutlikku keskkonna kujundamiseks 
kesksel kohal, et tugevdada nende rolli ja 
võimaldada neil täita oma ülesandeid 
sõltumatult ja tulemuslikult. Väiksemad 
organisatsioonid, kes teevad palju 
Euroopa väärtuste ja põhiõiguste kaitseks, 
peaksid saama toetust ilma viivituste ja 
komplikatsioonideta. Kui neid väärtusi ja 
õigusi rünnatakse kampaaniate ja muude 
tegevuste käigus, peaks viivitamata 
võetavate vastumeetmete toetuseks olema 
kättesaadav erakorraline rahastamine, 
mida saab taotleda lihtsa menetlusega.
ELi rahastamine täiendab riigi tasandi 
rahastamist, et pidevalt ja pikaajaliselt
toetada ja suurendada selliste sõltumatute 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
mõjuvõimu ja nende suutlikkust, kes 
tegelevad inimõiguste edendamisega ja 
kelle tegevus aitab ELi õigusest ja ELi 
põhiõiguste hartast tulenevate õiguste 
strateegilist kohaldamist, sealhulgas 
õiguste kaitsmise ja muu 
järelevalvemeetmete kaudu, ning edendada 
ja kaitsta liidu ühiseid väärtuseid ja 
suurendada neist teadlikkust riiklikul 
tasandil. Keskenduda tuleks ka 
projektidele liikmesriikides, kus 
põhiõigused ja seega naiste õigused on 
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eriti ohus. Programmi eesmärk peaks 
olema suurendada programmi vahendite 
paindlikkust ja kättesaadavust ning 
pakkuda ELis ja väljaspool ELi 
tegutsevatele kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele samu 
rahastamisvõimalusi ja tingimusi.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Komisjon peaks tagama üldise 
sidususe, vastastikuse täiendavuse ja 
sünergia liidu organite, ametite ja asutuste, 
eelkõige Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudi ja Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Ameti tööga, ja tegema 
kokkuvõtte teiste riiklike ja rahvusvaheliste 
osalejate tööst, kes tegutsevad programmi 
eesmärkidega hõlmatud valdkondades.

(19) Komisjon peaks tagama üldise 
sidususe, vastastikuse täiendavuse ja 
sünergia liidu organite, ametite ja asutuste, 
eelkõige Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudi ja Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Ameti tööga, ja tegema 
kokkuvõtte teiste riiklike ja rahvusvaheliste 
osalejate tööst, kes tegutsevad programmi 
eesmärkidega hõlmatud valdkondades.
Komisjon peaks aktiivselt juhendama 
programmis osalejaid, et nad saaksid 
kasutada nende liidu organite, ametite ja 
asutuste loodud aruandeid ja vahendeid, 
näiteks Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudis välja töötatud sooteadliku 
eelarvestamise ja soolise mõju hindamise 
vahendeid.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse õiguste 
ja väärtuste programm (edaspidi 
„programm“).

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
õiguste, võrdõiguslikkuse ja väärtuste 
programm (edaspidi „programm“).

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses ning see eeldab vastavate 
muudatuste tegemist kogu tekstis)
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi üldeesmärk on kaitsta ja 
edendada ELi aluslepingutes sätestatud 
õiguseid ja väärtuseid, sealhulgas 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
toetamise kaudu, et toetada avatud, 
demokraatlikke ja kaasavaid ühiskondi.

1. Programmi üldeesmärk on kaitsta ja 
edendada ELi aluslepingutes sätestatud 
õiguseid ja väärtuseid, sealhulgas 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
toetamise kaudu, et toetada avatud, 
demokraatlikke, võrdõiguslikke ja 
kaasavaid ühiskondi. Nii programm kui ka 
rahastatavad projektid peavad järgima 
soolise aspekti arvessevõtmise põhimõtet.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edendada võrdõiguslikkust ja 
õiguseid (võrdõiguslikkuse ja õiguste
tegevussuund),

(a) edendada inimõigusi, 
võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist
(õiguste ja võrdõiguslikkuse
tegevussuund),

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) võitlus vägivallaga (Daphne 
tegevussuund).

(c) võitlus soolise vägivallaga (Daphne 
tegevussuund).

Selgitus

Piiratud ressursside tõttu peaks Daphne tegevussuund keskenduma soolisele vägivallale kui 
konkreetsele vägivalla vormile ja seda ei tohiks laiendada. Muude rühmade vastu suunatud 
vägivald peaks kuuluma õiguste ja väärtuste programmi esimese, võrdõiguslikkuse ja õiguste 
tegevussuuna alla (mis komisjoni ettepanekus hõlmab meetmeid selleks, et „hoida ära 
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diskrimineerimine soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel“).

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) edendada soolist võrdõiguslikkust 
ja soolise aspekti arvestamist (Soolise 
võrdõiguslikkuse ja soolise aspekti 
arvestamise tegevussuund);

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hoida ära diskrimineerimine soo, 
rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse 
või veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel, ja võidelda 
sellistel alustel diskrimineerimise vastu,
ning toetada terviklikku poliitikat, et 
edendada soolist võrdõiguslikkust ja
mittediskrimineerimist ning nende 
arvessevõtmist, ning poliitikat, et võidelda 
rassismi ja sallimatuse kõigi vormide 
vastu;

(a) hoida ära diskrimineerimine soo, 
rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse 
või veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse või nende omaduste 
kombinatsiooni alusel, ja võidelda sellistel 
alustel diskrimineerimise vastu; ning 
toetada terviklikku poliitikat, et edendada 
võrdõiguslikkust, mittediskrimineerimist, 
mitmekesisust, kaasavust ning nende 
arvessevõtmist, ja samuti poliitikat, mille 
abil võidelda rassismi ning vihkamise ja 
sallimatuse kõigi vormide vastu;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kaitsta ja edendada lapse õiguseid, 
puudega inimeste õiguseid, liidu 
kodakondsusest tulenevaid õiguseid ja 
õigust isikuandmete kaitsele.

(b) toetada laiahaardelist poliitikat, et 
võidelda rassismi ning vihkamise ja 
sallimatuse kõigi vormide vastu ning 
edendada võrdõiguslikkust, 
mittediskrimineerimist, mitmekesisust ja 
kaasavust.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kaitsta ja edendada lapse õiguseid, 
puudega inimeste õiguseid, liidu 
kodakondsusest tulenevaid õiguseid ja 
õigust isikuandmete kaitsele.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a

Soolise võrdõiguslikkuse ja soolise aspekti 
arvestamise tegevussuund

Artikli 2 lõike 2 punktis a a sätestatud 
erieesmärgi raames keskendub programm 
naiste õiguste, soolise võrdõiguslikkuse, 
naiste mõjuvõimu suurendamise ja soolise 
aspekti arvestamise tervikliku poliitika ja 
programmide toetamisele.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada kodanike arusaamist 
liidust, selle ajaloost, kultuuripärandist ja 
mitmekesisusest;

(a) parandada kodanike arusaamist 
liidust, selle ajaloost, kultuuripärandist ja 
mitmekesisusest; suurendada naiste ja 
erineva tausta ja identiteediga inimeste 
nähtavust ja osalemist, et luua kaasav 
Euroopa identiteet;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tagada kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele ja inimõiguste 
kaitsjatele soodne keskkond, toetada 
nende suutlikkust edendada inimõigusi, 
demokraatiat, õigusriiki ja soolist 
võrdõiguslikkust, ning tagada neid 
väärtusi kaitsvate organisatsioonide, 
rühmade ja üksikisikute kaitse;

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hoida ära igasugune vägivald, mis 
on suunatud laste, noorte ja naiste või 
muude riskirühmade vastu ning võidelda 
sellega;

(a) hoida ära igasugune sooline 
vägivald ja võidelda sellega ning 
edendada Euroopa Nõukogu 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla 
ennetamise ja tõkestamise konventsiooni 
(Istanbuli konventsioon) täielikku 
rakendamist kõigil tasanditel; ning

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetada ja kaitsta sellise vägivalla 
ohvreid.

(b) toetada soolise vägivalla ohvreid ja 
tagada neile kogu ELis üheväärne kaitse.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) [408 705 000] eurot artikli 2 lõike 2 
punktis a ja artikli 2 lõike 2 punktis c 
osutatud erieesmärkide jaoks;

(a) [484 000 000] eurot [püsihindades] 
artikli 2 lõike 2 punktis a, artikli 2 lõike 2 
punkti a alapunktis a ja artikli 2 lõike 2 
punktis c osutatud erieesmärkide jaoks, 
millest vähemalt 20 % reserveeritakse 
artikli 2 lõike 2 punkti a alapunkti a 
rakendamiseks ja vähemalt 50 % 
reserveeritakse artikli 2 lõike 2 punkti c 
rakendamiseks;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 nimetatud summat võib 
kasutada programmi rakendamiseks antava 
tehnilise ja haldusabi jaoks, näiteks 
ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 
auditeerimis- ja hindamistoiminguteks, 
sealhulgas ettevõtte 
infotehnoloogiasüsteemide, uuringute, 
ekspertide kohtumiste ja 
kommunikatsiooni jaoks programmi 
üldeesmärkidega seotud prioriteetide ja 
valdkondade kohta.

3. Lõikes 1 nimetatud summat võib 
kasutada programmi rakendamiseks antava 
tehnilise ja haldusabi jaoks, näiteks 
ettevalmistus-, järelevalve-, kontrolli-, 
auditeerimis- ja hindamistoiminguteks, 
sealhulgas ettevõtte 
infotehnoloogiasüsteemide, uuringute, 
kodanikuühiskonnaga ja sealhulgas 
naiste organisatsioonide ja võrgustikega 
konsulteerimise, soolise aspekti 
arvessevõtmist käsitlevate koolituste, 
soolise mõju hindamise, ekspertide 
kohtumiste ja kommunikatsiooni jaoks 
programmi üldeesmärkidega seotud 
prioriteetide ja valdkondade kohta.
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Programmiga antakse võimalus 
toetada registreerimata organisatsioone ja 
üksikuid inimõiguste kaitsjaid, sealhulgas 
otselepingute ja piiratud juurdepääsuga 
menetluste kaudu, väikeste toetustega, 
mida antakse asjakohasel juhul, ilma et 
selleks oleks vaja kaasrahastamist, ja 
vajaduse korral järgides 
konfidentsiaalsuse põhimõtet, meetmete 
rahastamiseks kõige raskemates 
tingimustes, samuti toetuste 
ümberjaotamise süsteemi kaudu, et 
tagada toetus kohalikele ja riiklikele 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele 
ja inimõiguste kaitsjatele.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hindamiskomisjon võib koosneda 
välisekspertidest.

2. Hindamiskomisjon võib koosneda 
välisekspertidest, tingimusel et selle 
koosseis põhineb soolisel tasakaalul.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Liidu riiklike 
võrdõiguslikkust edendavate asutuste 
võrgustikule (EQUINET) võib anda 
tegevustoetust ilma konkursikutseta selle 
alalise tööprogrammiga seotud kulude 
katmiseks.

3. Euroopa Liidu riiklike 
võrdõiguslikkust edendavate asutuste 
võrgustikule (EQUINET) võib anda 
tegevustoetust ilma konkursikutseta selle 
alalise tööprogrammiga seotud kulude 
katmiseks, tingimusel et nende 
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tööprogrammi kohta on tehtud mõju 
hindamine.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab tööprogrammi 
vastu rakendusaktiga. Nimetatud 
rakendusakt võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 19 osutatud nõuandemenetlusega.

2. Komisjon võtab tööprogrammi 
vastu pärast soolise mõju hindamist ja 
rakendusaktiga. Nimetatud rakendusakt 
võetakse vastu kooskõlas artiklis 19 
osutatud nõuandemenetlusega.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Näitajad, mille abil antakse aru 
artiklis 2 sätestatud programmi 
erieesmärkide saavutamisel tehtud 
edusammude kohta, on esitatud II lisas.

1. Sugupoolte lõikes esitatavad 
näitajad, mille abil antakse aru artiklis 2 
sätestatud programmi erieesmärkide, 
sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse 
eesmärkide saavutamisel tehtud 
edusammude kohta, on esitatud II lisas.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tulemusaruannete süsteem peab 
tagama, et programmi rakendamise ja 
tulemuste järelevalveks vajalikke andmeid 
kogutakse tõhusalt, tulemuslikult ja 
õigeaegselt. Selleks kehtestatakse liidu 
rahaliste vahendite saajatele ja 
liikmesriikidele proportsionaalsed 
aruandlusnõuded.

3. Tulemusaruannete süsteem peab 
tagama, et programmi rakendamise ja 
tulemuste järelevalveks vajalikke andmeid 
kogutakse tõhusalt, tulemuslikult ja 
õigeaegselt. Süsteemi nõuetekohase 
kasutamise korral kogutakse andmed 
sugupoolte lõikes. Selleks kehtestatakse 
liidu rahaliste vahendite saajatele ja 
liikmesriikidele proportsionaalsed 
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aruandlusnõuded.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hindamised toimuvad piisavalt 
aegsasti, et nende tulemusi saaks kasutada 
otsustamisprotsessis.

1. Hindamised on sootundlikud, 
nende käigus kogutakse andmeid 
sugupoolte lõikes, nad sisaldavad iga 
tegevussuuna jaoks eraldi peatükki ning 
neis võetakse arvesse nende inimeste 
arvu, kelleni jõuti, nende tagasisidet ja 
geograafilist hõlmatust ning hindamised 
viiakse läbi piisavalt aegsasti, et nende 
tulemusi saaks kasutada 
otsustamisprotsessis.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi vahehindamine toimub
siis, kui programmi rakendamise kohta on 
piisavalt teavet, ent mitte hiljem kui neli 
aastat pärast programmi rakendamise 
algust. Vahehindamisel võetakse arvesse 
eelkäija programmide (õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programm ning programm „Kodanike 
Euroopa”) pikaajalise mõju hindamiste 
tulemusi.

2. Programmi vahehindamine toimub 
siis, kui programmi rakendamise kohta on 
piisavalt teavet, ent mitte hiljem kui neli 
aastat pärast programmi rakendamise 
algust. Vahehindamisel võetakse arvesse 
eelkäija programmide (õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programm ning programm „Kodanike 
Euroopa”) pikaajalise mõju hindamiste 
tulemusi. Vahehindamine sisaldab soolise 
mõju hindamist, et hinnata, mil määral 
on programmi soolise võrdõiguslikkuse 
eesmärgid saavutatud, et tagada seda, et 
ükski programmi komponent ei avalda 
soolisele võrdõiguslikkusele tahtmatut 
negatiivset mõju, ning esitada soovitused 
selle kohta, kuidas tuleks välja töötada 
tulevasi projektikonkursse ja 
tegevustoetuse määramise otsuseid, et 
aktiivselt edendada soolise 
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võrdõiguslikkuse küsimusi.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonivahelises parema õigusloome 
kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga 
liikmesriigi määratud ekspertidega.

4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonivahelises parema õigusloome 
kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga 
liikmesriigi määratud ekspertidega, võttes 
arvesse soolist tasakaalu.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon rakendab programmi 
ning selle meetmete ja tulemustega seotud 
teavitus- ja kommunikatsioonimeetmeid. 
Programmile eraldatud rahalised vahendid 
peavad ühtlasi aitama kaasa liidu 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele, 
niivõrd kui need on seotud artiklis 2 
osutatud eesmärkidega.

2. Komisjon rakendab programmi 
ning selle meetmete ja tulemustega seotud 
teavitus- ja kommunikatsioonimeetmeid. 
Programmile eraldatud rahalised vahendid 
peavad ühtlasi aitama kaasa liidu 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele, 
niivõrd kui need on seotud artiklis 2 
osutatud eesmärkidega. Liikmesriigid 
peaksid neid teavitusmeetmeid aktiivselt 
toetama.
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