
AD\1166691ET.docx PE629.490v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2014-2019

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

2018/0196(COD)

19.10.2018

MUUDATUSETTEPANEKUTENA 
ESITATUD SEISUKOHT

Esitaja: naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Saaja: regionaalarengukomisjon

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, 
Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes 
kohaldatavad finantseeskirjad
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel: Julie Girling
(arvamuse koostaja)



PE629.490v01-00 2/21 AD\1166691ET.docx

ET

PA_LegPosition



AD\1166691ET.docx 3/21 PE629.490v01-00

ET

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon esitab vastutavale 
regionaalarengukomisjonile järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(ELi toimimise lepingu) artikli 174 
kohaselt taotleb liit majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamiseks eri regioonide 
arengutaseme ühtlustamist ning 
mahajäämuse vähendamist kõige 
ebasoodsamates piirkondades või saartel, 
erilist tähelepanu pööratakse 
maapiirkondadele, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondadele ja 
regioonidele, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused, muu hulgas 
äärepoolseimad piirkonnad, väga väikese 
asustustihedusega põhjapoolseimad 
piirkonnad ning saared, piiriülesed ja 
mäestikualad. ELi toimimise lepingu artikli 
175 kohaselt on nõutav, et liit toetaks 
nende eesmärkide saavutamist Euroopa 
Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi 
arendusrahastu, Euroopa Sotsiaalfondi 
(edaspidi „ESF“), Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (edaspidi „ERF“), 
Euroopa Investeerimispanga ja teiste 
rahastamisvahendite kaudu võetavate 
meetmetega. ELi toimimise lepingu 
artikkel 322 on aluseks finantseeskirjade 
vastuvõtmisel, millega määratakse kindlaks 
eelarve koostamise ja täitmise ning 
aruannete esitamise ja auditeerimise, 
samuti finantsjuhtimises osalejate vastutuse 
kontrollimise kord.

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(ELi toimimise lepingu) artikli 174 
kohaselt taotleb liit majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamiseks eri regioonide 
arengutaseme ühtlustamist ning 
mahajäämuse vähendamist kõige 
ebasoodsamates piirkondades või saartel, 
erilist tähelepanu pööratakse 
maapiirkondadele, tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondadele ja 
regioonidele, kus valitsevad rasked ja 
püsivad ebasoodsad looduslikud või 
demograafilised tingimused, muu hulgas 
äärepoolseimad piirkonnad, väga väikese 
asustustihedusega põhjapoolseimad 
piirkonnad ning saared, piiriülesed ja 
mäestikualad. Eri regioonide 
arengutaseme ühtlustamine ja 
mahajäämuse vähendamine kõige 
ebasoodsamates piirkondades või saartel, 
eelkõige maapiirkondades, nõuab naiste 
mõjuvõimu suurendamist nendes 
piirkondades nii majanduslikus kui ka 
sotsiaalses mõttes ning töö- ja eraelu 
tasakaalu edendamist. Tõhus viis eri 
regioonide arengutaseme ühtlustamiseks 
sisaldab tingimata naiste majandusliku, 
sotsiaalse ja poliitilise mõjuvõimu 
suurendamist ning töö- ja eraelu 
tasakaalu edendamist. Soo alusel 
eristatud andmete kogumine võimaldab 
tuvastada ja analüüsida naiste ja meeste 
konkreetseid haavatavusi ja võimeid, 
tuues esile lüngad ja ebavõrdsuse ning 
aitab seeläbi kaasa õiglasema ja 
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kaasavama ühiskonna ülesehitamisele ja 
püüab kaotada vaesuse ja tõrjutuse 
kordumist põlvkondade kaupa. ELi 
toimimise lepingu artikli 175 kohaselt on 
nõutav, et liit toetaks nende eesmärkide 
saavutamist Euroopa Põllumajanduse 
Arendus- ja Tagatisfondi arendusrahastu, 
Euroopa Sotsiaalfondi (edaspidi „ESF“), 
Euroopa Regionaalarengu Fondi (edaspidi 
„ERF“), Euroopa Investeerimispanga ja 
teiste rahastamisvahendite kaudu võetavate 
meetmetega. ELi toimimise lepingu 
artikkel 322 on aluseks finantseeskirjade 
vastuvõtmisel, millega määratakse kindlaks 
eelarve koostamise ja täitmise ning 
aruannete esitamise ja auditeerimise, 
samuti finantsjuhtimises osalejate vastutuse 
kontrollimise kord.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 ja 
ELi toimimise lepingu artiklis 10 sätestatud 
horisontaalsed põhimõtteid, k.a Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtet, tuleb fondide kasutamisel 
järgida, võttes arvesse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartat. Liikmesriigid peaksid 
järgima ka puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni ja tagama juurdepääsu 
kooskõlas selle artikliga 9 ja vastavalt liidu 
õigusele, millega ühtlustatakse 
juurdepääsunõuded toodetele ja teenustele. 
Liikmesriigid ja komisjon peaksid püüdma 
kõrvaldada ebavõrdsust ja edendada soolist 
võrdõiguslikkust ning kaasata soolist 
perspektiivi, samuti võidelda soo, rassilise 
või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega. Fondid ei peaks 
toetama meetmeid, mis aitavad kaasa 

(5) Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 ja 
ELi toimimise lepingu artiklis 10 sätestatud 
horisontaalsed põhimõtteid, k.a Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtet, tuleb fondide kasutamisel 
järgida, võttes arvesse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartat. Liikmesriigid peaksid 
järgima ka puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni ja tagama juurdepääsu 
kooskõlas selle artikliga 9 ja vastavalt liidu 
õigusele, millega ühtlustatakse 
juurdepääsunõuded toodetele ja teenustele. 
Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 8 
sätetele püüdma kõrvaldada ebavõrdsust ja 
edendada soolist võrdõiguslikkust ning 
kaasata soolist perspektiivi kõigis oma 
meetmetes, samuti võidelda soo, rassilise 
või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
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segregatsioonile mis tahes kujul. Fondide 
eesmärke tuleks ellu viia kestliku arengu 
raames ning seejuures peaks liit edendama 
keskkonna säilitamise, keskkonnakaitse ja 
keskkonna kvaliteedi parandamise 
eesmärke, nagu on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli 191 
lõikes 1, võttes arvesse põhimõtet „saastaja 
maksab“. Et kaitsta siseturu terviklikkust, 
peab ettevõtjatele kasu toov tegevus 
toimuma ELi toimimise lepingu artiklites 
107 ja 108 sätestatud liidu riigiabi 
eeskirjade kohaselt.

diskrimineerimisega. Fondid ei peaks 
toetama meetmeid, mis aitavad kaasa 
segregatsioonile või tõrjutusele mis tahes 
kujul. Fondide eesmärke tuleks ellu viia 
kestliku arengu raames ning seejuures 
peaks liit edendama keskkonna säilitamise, 
keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi 
parandamise ning kliimamuutuste vastu 
võitlemise eesmärke, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli 
191 lõikes 1, võttes arvesse põhimõtet 
„saastaja maksab“. Et kaitsta siseturu 
terviklikkust, peab ettevõtjatele kasu toov 
tegevus toimuma ELi toimimise lepingu 
artiklites 107 ja 108 sätestatud liidu riigiabi 
eeskirjade kohaselt.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Fondide rakendamise oluline
tunnus on partnerluse põhimõte, mis 
põhineb mitmetasandilise valitsemise 
lähenemisviisil ning tagab 
kodanikuühiskonna ja sotsiaalpartnerite 
kaasatuse. Et tagada partnerluse korralduse 
jätkuvus, peaks jääma kehtima komisjoni 
delegeeritud määrus (EL) nr 240/201413.

(11) Fondide rakendamise oluline 
tunnus on partnerluse põhimõte, mis 
põhineb mitmetasandilise ja sooliselt 
võrdõigusliku valitsemise lähenemisviisil 
ning tagab kodanikuühiskonna ja 
sotsiaalpartnerite kaasatuse. Et tagada 
partnerluse korralduse jätkuvus, peaks 
jääma kehtima komisjoni delegeeritud 
määrus (EL) nr 240/2014.

__________________ __________________

13 Komisjoni 7. jaanuari 2014. aasta 
delegeeritud määrus (EL) nr 240/2014, 
millega sätestatakse Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidega seotud Euroopa 
partnerluse käitumisjuhend (ELT L 74, 
14.3.2014, lk 1).

13 Komisjoni 7. jaanuari 2014. aasta 
delegeeritud määrus (EL) nr 240/2014, 
millega sätestatakse Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidega seotud Euroopa 
partnerluse käitumisjuhend (ELT L 74, 
14.3.2014, lk 1).

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
igale programmile tulemusraamistiku, mis 
hõlmab kõiki näitajaid, vahe-eesmärke ja 
sihtväärtusi seireks, aruandluseks ja 
programmi tulemuslikkuse hindamiseks.

(18) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
igale programmile tulemusraamistiku, mis 
hõlmab kõiki näitajaid, vahe-eesmärke ja 
sihtväärtusi seireks, aruandluseks ja 
programmi tulemuslikkuse hindamiseks. 
Näitajad peaksid võimaluse korral olema 
välja töötatud sootundlikult.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Liikmesriigid peaksid viima läbi 
iga ERFist, ESF+ist ja 
Ühtekuuluvusfondist toetatava programmi 
vahehindamise. See hindamine peaks 
võimaldama programmi kohandamist 
tulemuslikkuse alusel, andes samal ajal 
võimaluse võtta arvesse uusi probleeme ja 
2024. aastal väljastatud asjaomaseid 
riigipõhiseid soovitusi. Paralleelselt peaks 
komisjon 2024. aastal koos tehnilise 
kohandusega 2025. aastaks hindama kõigi 
liikmesriikide kogueraldised 
ühtekuuluvuspoliitika tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärki 
aastateks 2025, 2026 ja 2027, kohaldades 
asjaomases alusaktis sätestatud vahendite 
eraldamise meetodit. Selle läbivaatuse ja 
vahehindamise tulemuseks peaksid olema 
programmi muudatused, mille käigus 
muudetakse aastate 2025, 2026 ja 2027 
rahaeraldisi.

(19) Liikmesriigid peaksid viima läbi 
iga ERFist, ESF+ist ja 
Ühtekuuluvusfondist toetatava programmi 
vahehindamise. Selline vahehindamine 
hõlmab soolise võrdõiguslikkuse peatükki 
ja selles hinnatakse programmi mõju 
põhiõigustele. See hindamine peaks 
võimaldama programmi kohandamist 
tulemuslikkuse alusel, andes samal ajal 
võimaluse võtta arvesse uusi probleeme ja 
2024. aastal väljastatud asjaomaseid 
riigipõhiseid soovitusi. Paralleelselt peaks 
komisjon 2024. aastal koos tehnilise 
kohandusega 2025. aastaks hindama kõigi 
liikmesriikide kogueraldised 
ühtekuuluvuspoliitika tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärki 
aastateks 2025, 2026 ja 2027, kohaldades 
asjaomases alusaktis sätestatud vahendite 
eraldamise meetodit. Selle läbivaatuse ja 
vahehindamise tulemuseks peaksid olema 
programmi muudatused, mille käigus 
muudetakse aastate 2025, 2026 ja 2027 
rahaeraldisi.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liidu rahastamispoliitika ja liidu 
majanduse juhtimise vahelist seost 
tagavaid mehhanisme tuleks jätkuvalt 
täiustada, võimaldades komisjonil teha 
nõukogule, kui liikmesriik ei võta 
majanduse juhtimise protsessis 
tulemuslikke meetmeid, ettepanek peatada 
osa või kõik selle liikmesriigi 
programmidele ettenähtud 
kulukohustustest. Tagamaks ühetaoline 
rakendamine, ning arvestades võetavate
meetmete olulist finantsmõju, tuleks 
rakendamisvolitused anda nõukogule, kes 
peaks toimima komisjoni ettepaneku 
alusel. Et lihtsustada otsuste tegemist, mida 
on vaja tulemusliku tegutsemise 
tagamiseks majanduse juhtimise protsessis, 
tuleks kasutada kvalifitseeritud 
häälteenamust nõudvat pöördhääletust.

(20) Liidu rahastamispoliitika ja liidu 
majanduse ja sotsiaalvaldkonna juhtimise 
vahelist seost tagavaid mehhanisme tuleks 
jätkuvalt täiustada, võimaldades komisjonil 
teha nõukogule, kui liikmesriik ei võta 
majanduse ja sotsiaalvaldkonna juhtimise 
protsessis või inimõiguste valdkonnas
tulemuslikke meetmeid, ettepanek peatada 
osa või kõik selle liikmesriigi 
programmidele ettenähtud 
kulukohustustest. Tagamaks ühetaoline 
rakendamine, ning arvestades võetavate 
meetmete olulist finantsmõju, tuleks 
rakendamisvolitused anda nõukogule, kes 
peaks toimima komisjoni ettepaneku 
alusel. Et lihtsustada otsuste tegemist, mida 
on vaja tulemusliku tegutsemise 
tagamiseks majanduse juhtimise protsessis, 
tuleks kasutada kvalifitseeritud 
häälteenamust nõudvat pöördhääletust.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Võimaluste paremaks 
ärakasutamiseks kohalikul tasandil on vaja 
tugevdada ja soodustada kogukonna 
juhitud kohalikku arengut. See peaks 
võtma arvesse kohalikke vajadusi ja 
võimalusi ning sotsiaal-kultuurilisi 
karakteristikuid, tagama struktuurilised 
muutused, arendama kogukonna 
suutlikkust ja stimuleerima innovatsiooni. 
Tihendada tuleks koostööd ja tugevdada 
fondide integreeritud kasutamist kohalike 
arengustrateegiate täitmiseks. Kogukonna 
juhitud kohaliku arengu strateegiate 
kujundamise ja rakendamise eest peaksid 
põhimõtteliselt vastutama kogukonna huve 
esindavad kohalikud tegevusrühmad. Et 
soodustada erinevate fondide 

(24) Võimaluste paremaks 
ärakasutamiseks kohalikul tasandil on vaja 
tugevdada ja soodustada kogukonna 
juhitud kohalikku arengut. See peaks 
võtma arvesse kohalikke vajadusi ja 
võimalusi ning sotsiaal-kultuurilisi 
karakteristikuid, tagama struktuurilised 
muutused eelkõige soolise 
võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu 
suurendamise alal, arendama kogukonna 
suutlikkust ja stimuleerima innovatsiooni. 
Tihendada tuleks koostööd ja tugevdada 
fondide integreeritud kasutamist kohalike 
arengustrateegiate täitmiseks. Kogukonna 
juhitud kohaliku arengu strateegiate 
kujundamise ja rakendamise eest peaksid 
põhimõtteliselt vastutama kogukonna huve
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koordineeritud toetust kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiatele ja 
hõlbustada nende rakendamist, tuleks 
kasutada juhtfondi lähenemisviisi.

sooliselt tasakaalustatult esindavad 
kohalikud tegevusrühmad. Et soodustada 
erinevate fondide koordineeritud toetust 
kogukonna juhitud kohaliku arengu 
strateegiatele ja hõlbustada nende 
rakendamist, tuleks kasutada juhtfondi 
lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Liikmesriigid peaksid moodustama 
programmide tulemuslikkuse seireks 
seirekomisjonid. ERFi, ESF+i ja 
Ühtekuuluvusfondi iga-aastased 
rakendamisaruanded tuleks asendada iga-
aastase struktureeritud poliitilise 
dialoogiga, mis põhineb liikmesriigi 
esitatud uusimal teabel ja andmetel 
programmi rakendamise kohta.

(27) Liikmesriigid peaksid moodustama 
programmide tulemuslikkuse seireks 
seirekomisjonid. ERFi, ESF+i ja 
Ühtekuuluvusfondi iga-aastased 
rakendamisaruanded tuleks asendada iga-
aastase struktureeritud poliitilise 
dialoogiga, mis põhineb liikmesriigi 
esitatud uusimal teabel ja andmetel 
programmi rakendamise kohta, sealhulgas 
soo alusel eristatud andmetel.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe16 punktidele 22 ja 
23 on vaja fonde hinnata konkreetsete 
seirenõuete kohaselt kogutud teabe alusel, 
vältides samal ajal ülereguleerimist ja 
halduskoormust, eelkõige liikmesriikides. 
Need nõuded võivad hõlmata mõõdetavaid 
näitajaid, kui see on vajalik fondide 
kohapealse mõju mõõtmise alusena.

(28) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe punktidele 22 ja 
23 on vaja fonde hinnata konkreetsete 
seirenõuete kohaselt kogutud teabe alusel, 
vältides samal ajal ülereguleerimist ja 
halduskoormust, eelkõige liikmesriikides. 
Need nõuded võivad hõlmata mõõdetavaid 
näitajaid, kui see on vajalik fondide 
kohapealse mõju mõõtmise alusena. 
Näitajad peaksid võimaluse korral olema 
välja töötatud sootundlikult.

__________________ __________________
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16 ELT L 123, 12.5.2016, lk 13. 16 ELT L 123, 12.5.2016, lk 13.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Et toetada järgmise programmitöö 
perioodi asjaomaste programmide ja 
meetmete ettevalmistamist, peaks komisjon 
viima läbi fondide vahehindamise. 
Programmitöö perioodi lõpus peaks 
komisjon viima läbi fondide 
järelhindamised, milles tuleks keskenduda 
fondide mõjule.

(30) Et toetada järgmise programmitöö 
perioodi asjaomaste programmide ja 
meetmete ettevalmistamist, peaks komisjon 
viima läbi fondide vahehindamise. 
Programmitöö perioodi lõpus peaks 
komisjon viima läbi fondide 
järelhindamised, milles tuleks keskenduda 
fondide mõjule. Vahe- ja järelhindamisel 
hinnatakse fondide mõju põhiõigustele, 
keskendudes soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(74) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja peetakse kinni iseäranis 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga 
tunnustatud põhimõtetest,

(74) Käesolevas määruses järgitakse 
põhiõigusi ja peetakse kinni iseäranis 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga 
tunnustatud põhimõtetest kui soolise 
võrdõiguslikkuse üldpõhimõtetest,

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a) „soolise mõju hindamine“ – ette 
pandud sekkumiste uurimine selleks, et 
välja selgitada, kas need mõjutavad naisi 
ja mehi erinevalt, eesmärgiga kohandada 
neid ettepanekuid nii, et oleks võimalik 
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neutraliseerida diskrimineerivad mõjud ja 
edendada soolist võrdõiguslikkust;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 b) „soolise aspekti arvestamine“ –
kavandatud sekkumiste 
(ümber)korraldamine, parandamine, 
arendamine ja hindamine nii, et soolise 
võrdõiguslikkuse aspekt lisatakse
süstemaatiliselt kõigisse meetmetesse 
kõigil tasanditel ja kõikides etappides;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) paremini ühendatud Euroopa 
liikuvuse ja piirkondlike IKT-ühenduste 
tõhustamise kaudu;

c) paremini ühendatud Euroopa 
liikuvuse ja piirkondlike IKT-ühenduste 
tõhustamise kaudu, pöörates erilist 
tähelepanu digitaalse soolise lõhe 
kaotamisele;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) sotsiaalsem Euroopa, kus 
rakendatakse Euroopa sotsiaalõiguste 
sammast;

d) sotsiaalsem, võrdsem ja 
ligipääsetavam Euroopa, kus rakendatakse 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast, 
keskendudes eelkõige kolmele 
põhimõttele, milleks on soolist 
võrdõiguslikkust käsitlev põhimõte 2, 
võrdseid võimalusi käsitlev põhimõte 3 ja 
töö ja eraelu tasakaalu käsitlev põhimõte 
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9, põhimõttele 11 lapsehoiu ja laste 
toetamise kohta, põhimõttele 16 tervishoiu 
kohta ja põhimõttele 18 pikaajalise 
hoolduse kohta; meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse edendamine ning 
erivajadustega inimeste (puudega 
inimeste) vajaduste rahuldamine

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) ebavõrdsuse ja soo või seksuaalse 
sättumuse alusel diskrimineerimise 
ennetamine ja tõkestamine ning soolist 
võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist 
edendava tervikliku poliitika toetamine;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a

Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamine ja mittediskrimineerimine

Liikmesriikide ja komisjoni eesmärk on 
ebavõrdsuse kaotamine ning nad tagavad, 
et kogu programmide ettevalmistamise ja 
elluviimise ajal võetakse arvesse ja 
edendatakse meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning sooküsimuste 
lõimimist, muu hulgas seoses 
programmide seire, aruandluse ja 
hindamisega. Fondid ei toeta meetmeid, 
mis aitavad kaasa segregatsioonile mis 
tahes kujul.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pädevad asutused, kes esindavad 
kodanikuühiskonda, keskkonnavaldkonna 
partnerid ning sotsiaalse kaasamise, 
põhiõiguste, puudega inimeste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse edendamise ning 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavad asutused. 

c) pädevad asutused, kes esindavad 
kodanikuühiskonda, keskkonnavaldkonna 
partnerid ning sotsiaalse kaasamise, 
põhiõiguste, puudega inimeste õiguste, 
LGBTIQ-inimeste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise ning 
diskrimineerimise vastu võitlemise eest 
vastutavad asutused.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) soolise mõju hindamine iga fondi 
poliitiliste valikute puhul;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) meetmed, mida võetakse, et 
kaasata artiklis 6 osutatud asjakohased 
partnerid;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjaomase liikmesriigi või 
piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda;

b) asjaomase liikmesriigi või 
piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda
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ja soolise võrdõiguslikkuse saavutatud 
taset;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kohaldatava kulukohustuste või 
maksete peatamise ulatus ja määr peab 
olema proportsionaalne ja mõjus, selle 
puhul tuleb tagada liikmesriikide võrdne 
kohtlemine ja võtta arvesse asjaomase 
liikmesriigi majanduslikku ja sotsiaalset 
olukorda, eelkõige tööpuuduse määra ning 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse taset 
asjaomases liikmesriigis võrreldes liidu 
keskmisega ning peatamise mõju 
asjaomase liikmesriigi majandusele. Eriti 
tuleb arvesse võtta peatamise mõju 
kriitilise tähtsusega programmidele, 
millega püütakse leida lahendust 
negatiivsetele majandus- ja 
sotsiaaltingimustele.

9. Kohaldatava kulukohustuste või 
maksete peatamise ulatus ja määr peab 
olema proportsionaalne ja mõjus, selle 
puhul tuleb tagada liikmesriikide võrdne 
kohtlemine ja võtta arvesse asjaomase 
liikmesriigi majanduslikku ja sotsiaalset 
olukorda, eelkõige tööpuuduse määra ning 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse taset 
asjaomases liikmesriigis võrreldes liidu 
keskmisega ning peatamise mõju 
asjaomase liikmesriigi majandusele. Eriti 
tuleb arvesse võtta peatamise mõju 
kriitilise tähtsusega programmidele, 
millega püütakse leida lahendust 
negatiivsetele majandus- ja 
sotsiaaltingimustele. Kulukohustuste või 
maksete peatamine ei tohi avaldada 
konkreetset negatiivset mõju naiste 
majanduslikule ja sotsiaalsele arengule.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ebavõrdsust, välja arvatud 
EMKFist toetatavate programmide puhul;

i) majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ebavõrdsust ning vajaduse 
korral soolist ebavõrdsust, välja arvatud 
EMKFist toetatavate programmide puhul;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d – alapunkt i a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) soolise mõju hinnang seotud 
meetmeliikide ja kavandatavate 
strateegilise tähtsusega tegevuste kohta;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) väljundnäitajad ja tulemusnäitajad 
koos asjaomaste vahe-eesmärkide ja
sihtväärtustega;

ii) väljundnäitajad ja tulemusnäitajad 
koos asjaomaste vahe-eesmärkide ja 
sihtväärtustega, mis on vajaduse korral 
eristatud soo alusel;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) programmi teabevahetuse ja 
nähtavusega seotud kavandatav 
lähenemisviis, millega määratakse kindlaks 
selle eesmärgid, sihtrühmad, 
teabevahetuskanalid, teavitamine 
sotsiaalmeedia kaudu, kavandatud eelarve 
ning asjakohased seire- ja 
hindamisnäitajad;

i) programmi teabevahetuse ja 
nähtavusega seotud kavandatav 
lähenemisviis, millega määratakse kindlaks 
selle eesmärgid, sihtrühmad, 
teabevahetuskanalid, teavitamine 
sotsiaalmeedia kaudu, kavandatud eelarve 
ning asjakohased näitajad, mis on 
võimaluse korral välja töötatud 
sootundlikult ja ette nähtud seireks ja 
hindamiseks vastavalt mitteseksistlikule 
teabevahetusele ja arvestades soolist 
aspekti;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 – punkt f a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) rakenduskava panus naiste ja 
meeste võrdõiguslikkuse edendamisse 
ning vajaduse korral soolise aspekti 
arvessevõtmise tagamise meetmed.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) vajaduse korral meetmed, mis on 
võetud selleks, et tagada erivajadustega 
isikute, näiteks puudega inimeste ligipääs;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ERF, ESF+ ja Ühtekuuluvusfond 
võivad ühiselt toetada tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
programme.

1. ERF, ESF+ ja Ühtekuuluvusfond 
võivad ühiselt toetada tööhõivesse ja 
majanduskasvu investeerimise eesmärgi 
programme, keskendudes eelkõige 
programmidele, mis on suunatud 
suurema arvu naiste ja erivajadustega 
isikute kaasamisele tööturule;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) piirkonna arenguvajaduste ja -
potentsiaali analüüs;

b) piirkonna arenguvajaduste, soolise 
võrdõiguslikkuse olukorra ja piirkonna 
potentsiaali analüüs;
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seda juhivad kohalikud 
tegevusrühmad, kuhu kuuluvad avaliku ja 
erasektori kohalike sotsiaal-majanduslike 
huvide esindajad ning mille 
otsustusprotsessi ei kontrolli vaid üks 
huvirühm;

b) seda juhivad kohalikud 
tegevusrühmad, kuhu kuuluvad avaliku ja 
erasektori kohalike sotsiaal-majanduslike 
huvide esindajad, kaasa arvatud soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisega tegelevad 
organisatsioonid, ning mille 
otsustusprotsessi ei kontrolli vaid üks 
huvirühm, näiteks avalik sektor;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) selle raames toetatakse võrgustike 
loomist, kohalikul tasandil uuenduste 
rakendamist ja vajaduse korral koostööd 
muude piirkondlike osalejatega.

d) selle raames toetatakse võrgustike 
loomist, soolist võrdõiguslikkust, 
ligipääsetavust, kohalikul tasandil 
uuenduste rakendamist ja vajaduse korral 
koostööd muude piirkondlike osalejatega.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõnealuse strateegiaga hõlmatud 
geograafiline piirkond ja elanikkond;

a) kõnealuse strateegiaga hõlmatud 
geograafiline piirkond ja elanikkond; erilist 
tähelepanu tuleb pöörata naistele ja 
erivajadustega isikutele, nagu puuetega 
inimesed;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt f a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) selle strateegia soolise mõju 
hindamine;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohased korraldusasutused 
määravad kindlaks kõnealuste strateegiate 
valikukriteeriumid, moodustavad 
strateegiate valimisega tegeleva komitee ja 
kiidavad heaks selle komitee poolt valitud 
strateegiad.

2. Asjakohased korraldusasutused 
määravad kindlaks kõnealuste strateegiate 
valikukriteeriumid, moodustavad 
strateegiate valimisega tegeleva sooliselt 
tasakaalustatud komitee ja kiidavad heaks 
selle komitee poolt valitud strateegiad.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mittediskrimineeriva ja läbipaistva 
valikumenetluse ning -kriteeriumide 
koostamine, millega välditakse huvide 
konflikte ja tagatakse, et valikuga seotud 
otsuseid ei kontrolli vaid üks huvirühm;

b) mittediskrimineeriva, sooliselt 
tasakaalustatud ja läbipaistva 
valikumenetluse ning -kriteeriumide 
koostamine, millega välditakse huvide 
konflikte ja tagatakse, et valikuga seotud 
otsuseid ei kontrolli vaid üks huvirühm;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik määrab kindlaks 
seirekomisjoni koosseisu ning tagab 
asjakohaste liikmesriigi asutuste ja 
vahendusasutuste ning artiklis 6 osutatud 
partnerite esindajate tasakaalustatud 

Liikmesriik määrab kindlaks 
seirekomisjoni koosseisu ning tagab 
asjakohaste liikmesriigi asutuste ja 
vahendusasutuste ning artiklis 6 osutatud 
partnerite esindajate soolise tasakaalu ja
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esindatuse. tasakaalustatud esindatuse.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Aruanne on sootundlik ja see 
sisaldab eraldi peatükki soolise 
võrdõiguslikkuse kohta.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui see on asjakohane, liigitatakse 
andmed soo alusel.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldusasutus teeb programmi 
hindamise. Iga hindamise käigus 
hinnatakse programmi tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja ELi 
lisaväärtust, et parandada programmide 
kavandamise ja rakendamise kvaliteeti.

1. Korraldusasutus teeb programmi 
hindamise. Iga hindamise käigus 
hinnatakse programmi tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja ELi 
lisaväärtust ning selle mõju põhiõigustele, 
sealhulgas soolisele võrdõiguslikkusele ja 
mittediskrimineerimise põhimõttele, et 
parandada programmide kavandamise ja 
rakendamise kvaliteeti.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõplik tulemusaruanne on 
sootundlik ja see sisaldab eraldi peatükki 
soolise võrdõiguslikkuse kohta.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab 2024. aasta 
lõpuks vahehindamise, et kontrollida iga 
fondi tulemuslikkust, tõhusust, 
asjakohasust, sidusust ja ELi lisaväärtust. 
Komisjon võib kasutada kogu asjakohast 
teavet, mis on juba kättesaadav vastavalt 
finantsmääruse artiklile [128].

1. Komisjon teostab 2024. aasta 
lõpuks vahehindamise, et kontrollida iga 
fondi tulemuslikkust, tõhusust, 
asjakohasust, sidusust, mõju põhiõigustele, 
sealhulgas soolisele võrdõiguslikkusele, ja 
ELi lisaväärtust. Komisjon võib kasutada 
kogu asjakohast teavet, mis on juba 
kättesaadav vastavalt finantsmääruse 
artiklile [128].

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid taga seiresüsteemi 
ning näitajaid käsitlevate andmete 
kvaliteedi ja usaldusväärsuse.

4. Liikmesriigid tagavad
seiresüsteemi ning näitajaid käsitlevate 
andmete kvaliteedi ja usaldusväärsuse; 
näitajad tuleks võimaluse korral töötada 
välja sootundlikul viisil, ning tagada, et 
vajaduse korral kogutakse andmeid 
sugude kaupa.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) tagab soolise aspekti arvestamise 
programmis;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 3 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) tagab naiste ja meeste võrdsed 
võimalused ja mittediskrimineerimise;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 3 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j b) tagab vajaduse korral 
erivajadustega isikutele, näiteks puuetega 
inimestele, ligipääsu;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 1 -- punkt 016 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

016 a Oskuste arendamine naiste tööturul 
osalemise suurendamiseks 
loodusteaduste, tehnoloogia, 
inseneriteaduste ja matemaatika 
valdkonnas

0 % 0 %
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel Horisontaalsed rakendamistingimused – rida 5

Komisjoni ettepanek

Euroopa Liidu põhiõiguste harta tõhus 
kohaldamine ja rakendamine

Olemas on tõhusad mehhanismid kooskõla 
tagamiseks Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga ja need sisaldavad järgmist.

1. Kord, millega tagatakse fondidest 
toetatavate tegevuste kooskõla Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartaga.

2. Aruandluskord seirekomisjoni 
jaoks, mis jälgib fondidest toetatavate 
tegevuste kooskõla Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartaga. 

Muudatusettepanek

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja 
soolise diskrimineerimise vastase võitluse
tõhus kohaldamine ja rakendamine

Olemas on tõhusad mehhanismid, et 
tagada kooskõla soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisega ja soolise 
diskrimineerimise vastase võitlusega, ning
need sisaldavad järgmist.

1. Liikmesriikide institutsioonilisele 
ja õiguslikule raamistikule vastav kord 
soolise võrdõiguslikkuse edendamise eest 
vastutavate organite kaasamiseks 
programmide ettevalmistamisse ja 
rakendamisse, sealhulgas nõustamine 
soolise võrdõiguslikkuse kohta;

2. kord nende ametiasutuste 
personali koolitamiseks, kes osalevad liidu 
soolise võrdõiguslikkuse alase õiguse ja 
poliitika ning soolise aspekti arvestamise 
valdkonna fondide haldamises ja seires.
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