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1. Ühtekuuluvuspoliitika ning aruka spetsialiseerumise teadus- ja 

innovatsioonistrateegiad (RIS3) 

Raport: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 570, 54, 15 

 

 

2. Euroopa territoriaalne koostöö – parimad tavad ja innovatiivsed meetmed 

Raport: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 523, 76, 38 

 

 

3. Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimine 

Vaheraport: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 618, 26, 7 

 

 

4. István Ujhelyi puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  
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5. Rosario Crocetta eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus 

Raport: Heidi Hautala (A8-0230/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

6. Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

7. ELi ja Hiina vaheline leping seoses Horvaatia ühinemisega *** 

Soovitus: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 590, 41, 35 

 

 

 

8. ELi ja Uruguay vaheline leping seoses Horvaatia ühinemisega *** 

Soovitus: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 587, 38, 37 
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9. Kontrollikoja liikmeks nimetamine – Lazaros Stavrou Lazarou 

Raport: Igor Šoltes (A8-0258/2016) (salajane hääletus (kodukorra artikli 182 lõige 1)) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: Lazaros Stavrou 

Lazarou ametisse nimetamine 

 + 520, 48, 120 

 

 

 

10. Kontrollikoja liikmeks nimetamine – João Figueiredo 

Raport: Igor Šoltes (A8-0259/2016) (salajane hääletus (kodukorra artikli 182 lõige 1)) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: João Figueiredo 

ametisse nimetamine 

 + 537, 38, 94 

 

 

 

11. Kontrollikoja liikmeks nimetamine – Leo Brincat 

Raport: Igor Šoltes (A8-0257/2016) (salajane hääletus (kodukorra artikli 182 lõige 1)) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: Leo Brincat ametisse 

nimetamine 

 - 229, 381, 58 

 

 

 

12. Statistika väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega (delegeeritud ja 

rakendamisvolitused) ***II 

Soovitus teisele lugemisele: Bernd Lange (A8-0240/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

heakskiitmine ilma hääletuseta 
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13. Maagaasi- ja elektrihinnastatistika ***I 

Raport: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

kogu tekst – plokk nr 1 7 komisjon EH + 403, 116, 78 

plokk nr 2 1–6 komisjon  ↓  

artikkel 2, § 1, pärast 

punkti 3 

8 Verts/ALE  -  

artikkel 2, pärast § 1 10 Verts/ALE  -  

II lisa 9 Verts/ALE  -  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 375, 161, 60 

 

 

 

14. Energiaturu uue korralduse suunas 

Raport: Werner Langen (A8-0214/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 4 § originaaltekst eraldi +  

§ 6 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 22 1 üle 76 

parlamendiliikme 

NH - 274, 384, 42 

§ 23 § originaaltekst eraldi +  

§ 24 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 30 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 31 § originaaltekst eraldi +  

§ 44 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 48 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 49 2 üle 76 

parlamendiliikme 

NH - 185, 495, 22 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 519, 163, 16 

3 +  

§ 51 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/NH + 360, 297, 47 

§ 53 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 54 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 55 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)09-13(VOT)_ET.doc 7 PE 588.681 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 57 § originaaltekst eraldi +  

§ 58 § originaaltekst NH + 541, 143, 7 

§ 60 § originaaltekst eraldi +  

§ 66 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 69 § originaaltekst eraldi +  

§ 70 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 71 § originaaltekst eraldi +  

§ 72 § originaaltekst eraldi +  

§ 73 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus G § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 454, 188, 61 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: § 58 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 1, 2, §§ 49 (2. osa), 51 (3. osa) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ENF: §§ 4, 6, 24, 69, 71, 72, 73 

Verts/ALE: § 23 

EFDD: põhjendus G, §§ 31, 53, 57, 58, 60, 73 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

S&D: 

§ 53 

1. osa: „hoiatab energiavarustus- ja kliimapoliitika eesmärkide ühendamise eest;“ 

2. osa: „nõuab heitkogustega kauplemise süsteemi järjekindlat tugevdamist ning turu 

ümberkorraldamist paindlikkuse suurendamise eesmärgil, et tulevikus oleks võimalik 

taastuvate energiaallikate laiemat kasutuselevõttu CO2- ja kütusehindade abil rohkem 

toetada;“ 
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ENF: 

§ 55 

1. osa: „nõuab subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes, et kui taastuvate energiaallikate 

kasutamist laiendatakse, tegutseksid liikmesriigid kooskõlastatult, alustades 

piirkondlikust tasandist, ja suurendaksid energiaturu tõhusust, et saavutada ühised 

Euroopa eesmärgid ja suurendada võrgu stabiilsust; on seisukohal, et liikmesriik ei tohiks 

teha naaberriike olulisel määral mõjutavat ühepoolset otsust ilma laiema aruteluta 

piirkondlikul või ELi tasandil; tuletab meelde, et taastuvatel energiaallikatel on enamasti 

tugev kohalik komponent;“ 

2. osa: „palub komisjonil taastuvenergia edendamiseks välja töötada ühtsem ELi raamistik;“ 

 
§ 70 

1. osa: „märgib, et tähtis on Euroopa energiaturgude tõhus, erapooletu ja pidev järelevalve, sest 

see on peamine vahend, mis võimaldab tagada tegeliku energia siseturu, mida 

iseloomustavad vaba konkurents, õiged hinnasignaalid ja varustuskindlus;“ 

2. osa: „rõhutab, et ACERil on selles suur tähtsus, ja jääb ootama komisjoni seisukohta ACERi 

uute ja suurendatud volituste kohta piiriülestes küsimustes;“ 

 
Verts/ALE: 

§ 48 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „olema tehnoloogiliselt neutraalne ja“ 

2. osa: need sõnad 

 
EFDD: 

§ 24 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „puhtalt riiklikesse ja mitteturupõhistesse“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 30 

1. osa: „rõhutab vajadust edendada energiasalvestussüsteemide kasutamist ja luua võrdsed 

võimalused, et energia salvestamine võiks [...] muude paindlikkusvõimalustega 

konkureerida;“ 

2. osa: „energiaturu tehnoloogianeutraalse ülesehituse alusel“ 

 
§ 44 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „suure tõhususega moodsad gaasielektrijaamad“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 54 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „rõhutab, et kui käitaja oma väljakuulutatud tegevuskavast kõrvale 

kaldub, tuleks nõuda sobivat kompenseerivat energiahinda;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 66 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „neutraalseteks“ ja „neutraalsete“ 

2. osa: need sõnad 
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Verts/ALE, EFDD: 

§ 49 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „võimaldades väljakujundatud taastuvenergiatehnoloogia toetamise 

järk-järgult lõpetada“ ja „ja mõju energiamahukatele tööstusharudele, kus valitseb CO2-

lekke oht, oleks võimalikult väike“ 

2. osa: „võimaldades väljakujundatud taastuvenergiatehnoloogia toetamise järk-järgult lõpetada“ 

3. osa: „ja mõju energiamahukatele tööstusharudele, kus valitseb CO2-lekke oht, oleks 

võimalikult väike“ 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 51 

1. osa: „märgib, et liikmesriigid peavad 2020. aasta raamistikust lähtuvalt täitma konkreetseid 

kvantitatiivseid eesmärke taastuvate energiaallikate osakaalu kohta energia 

lõpptarbimises, sõltumata turuolukorrast, ning rõhutab seetõttu, et tähtis on 

taastuvenergiat edendada konkurentsile ja kulutõhususele suunatud meetmete abil, 

mööndes samas, et leidub arvukalt eri väljakujundamisjärgus ja erinevate omadustega 

taastuvenergiatehnoloogiaid, mistõttu neile ei saa kohaldada ühetaolist lähenemisviisi;“ 

2. osa: „tuletab meelde ELi heitkogustega kauplemise süsteemi tähtsat rolli“ 

3. osa: „ning leiab, et investeeringute edendamine on turuga rohkem kooskõlas kui fikseeritud 

sisendtariifid ja üldine eeliskohtlemine;“ 
 

 

15. ELi kütte- ja jahutusstrateegia 

Raport: Adam Gierek (A8-0232/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 9 § originaaltekst eraldi +  

§ 23 § originaaltekst NH + 615, 62, 19 

§ 24 § originaaltekst eraldi +  

§ 27 § originaaltekst eraldi +  

§ 28 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 31 § originaaltekst NH + 582, 114, 7 

§ 39 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 41 § originaaltekst osa   

1 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

2 +  

§ 45 § originaaltekst NH + 614, 72, 17 

§ 47 § originaaltekst eraldi +  

§ 48 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 391, 285, 27 

§ 51 § originaaltekst NH + 534, 124, 42 

§ 52 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 55 § originaaltekst eraldi +  

§ 56 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 69 § originaaltekst eraldi +  

§ 92 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 98 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus K § originaaltekst eraldi +  

põhjendus T § originaaltekst eraldi +  

põhjendus V § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 550, 66, 87 
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: § 23 

EFDD: §§ 31, 45, 51 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

Verts/ALE: põhjendus K, §§ 9, 24, 47, 51, 69 

PPE: §§ 55, 98 

EFDD: põhjendus T, §§ 27, 69 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

põhjendus V 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „millest valdav osa kaetakse maagaasi ja vedelgaasiga ning 

mille kasutust võiks optimeerida äärmiselt tõhusa energia salvestamisega“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 39 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „rõhutab, et hübriidküttesüsteem, mis toodab soojust kahest 

või enamast energiaallikast, saab soodustada taastuvatel energiaallikatel põhineva 

kütmise rolli suurenemist eelkõige olemasolevates hoonetes, kus neid saab piiratud 

renoveerimisvajadustega kasutusele võtta;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 41 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „näiteks veealuste kaevanduste soojust“ 

2. osa: need sõnad 

 
PPE: 

§ 48 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „kohaliku tasandi (nagu kaugküttesüsteemid) või mikrotasandi 

küttesüsteemidega (nagu geotermilisel ja päikeseenergial põhinevad süsteemid)“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 52 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „püstitada selge orgaaniliste jäätmete taaskasutuse 

sihteesmärk, et“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 92 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „komisjon ja“ 

2. osa: need sõnad 
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ENF: 

§ 56 

1. osa: „leiab, et liikmesriigid peaksid võtma kiiresti meetmeid, et eemaldada järk-järgult 

kasutuselt madala temperatuuriga põletusseadmed tahkete kütuste ja orgaaniliste 

jäätmete põletamiseks, millest eraldub põlemise käigus atmosfääri mitmesuguseid 

kahjulikke ühendeid;“ 

2. osa: „on seisukohal, et liikmesriigid peaksid võimalust mööda soodustama vanade ja 

ebatõhusate puuküttega tulekollete kasutamisest loobumist tihedalt asustatud 

linnades ning hõlbustama nende asendamist kaasaegsete tõhusate, 

keskkonnasõbralike ja tervislike alternatiivsete lahendustega, kasutades samal ajal 

stiimuleid teadlikkuse suurendamiseks puude põletamisega seotud parimatest 

tavadest ja võimalikest terviseohtudest;“ 

 
EFDD: 

§ 28 

1. osa: „ja kaugkütte“ 

2. osa: need sõnad 
 

 

16. VKEde konkurentsivõime suurendamine 

Raport: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 618, 15, 59 

 

 

 

17. ELi Alpi piirkonna strateegia 

Raport: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 7 § originaaltekst NH + 564, 114, 26 

§ 18 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 521, 155, 27 
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 31 § originaaltekst  + muudetud suuliselt 

pärast § 36 1 üle 76 

parlamendiliikme 

NH - 143, 548, 13 

2 üle 76 

parlamendiliikme 

NH - 146, 519, 36 

3 üle 76 

parlamendiliikme 

NH - 190, 504, 6 

pärast § 43 4 üle 76 

parlamendiliikme 

NH - 189, 489, 27 

§ 47 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 521, 78, 107 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 1, 2, 3, 4 

EFDD: §§ 7, 18 (2. osa), 20, muudatusettepanekud 1, 2, 3, 4 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

§ 47 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna: „eelkõige“ 

2. osa: see sõna 

 
EFDD: 

§ 18 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „sellega seoses kutsub osalevaid riike üles looma stiimuleid 

avaliku ja erasektori partnerluste arendamiseks;“ 

2. osa: need sõnad 
 

Mitmesugust 

Mercedes Bresso esitas lõike 31 kohta järgmise suulise muudatusettepaneku: 

„31. toetab turismi pakkumise mitmekesistamist uute, piirkondlike oludega kohandatud ja piirkondlikke 

ressursse kasutavate turismivõimaluste abil, nagu teemapargid ja marsruudid turistide jaoks, toidu- ja 

veiniturism ning kultuuri-, tervise-, hariduse- ja sporditurism, et pikendada turismihooaega, vähendades 

samal ajal survet taristule ning saavutades aastaringse tööhõive turismitsüklis, samuti agroturism, et 

meelitada külastajaid harrastama maaelu ja elusloodusega seotud tegevusi peavoolust väljaspool 

asuvates hotellides, ning turismisihtkohtade konkurentsivõime ja säästvuse edendamist; toetab selliste 

uute turismitegevuste edendamist, mis kohanevad paremini kliimamuutuste ja keskkonnakaitsega; 

rõhutab ühtlasi vajadust toetada ja tugevdada mägipäästeteenistuste koordineerimist;“ 
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18. ELi Aafrika usaldusfond ning selle mõju arengu- ja humanitaarabile 

Raport: Ignazio Corrao (A8-0221/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 2 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 4 § originaaltekst  + muudetud suuliselt 

§ 5 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 7 § originaaltekst eraldi +  

§ 11 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 12 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 13 § originaaltekst  + muudetud suuliselt 

§ 14 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 15 § originaaltekst  + muudetud suuliselt 

§ 17 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 20 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/EH + 421, 244, 33 

§ 26 § originaaltekst eraldi +  

§ 32 § originaaltekst osa  muudetud suuliselt 

1 +  

2 -  

§ 33 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 35 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 511, 129, 61 
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Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: §§ 4, 7 

Verts/ALE: § 26 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 32 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „ning poliitika peamine eesmärk peaks olema uurida 

vaesumise tõelisi põhjusi päritoluriikides (näiteks inimressursside ja loodusvarade 

rüüstamine ja ärakasutamine hargmaiste ettevõtjate poolt, maa hõivamine, ELi 

liikmesriikide toetus autokraatlikele ja korrumpeerunud valitsustele, relvakaubandus 

ning välisvõla tasumise hukatuslikud tagajärjed) ja neid leevendada;“ 

2. osa: need sõnad 

 
GUE/NGL: 

§ 20 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „otseselt“ ja „kuid arengueesmärkidest ei ole selgesõnaliselt 

välja jäetud rahuvalveoperatsioone; tuletab lisaks meelde, et ELi toimimise lepingu 

artiklites 209 ja 212 ei ole selgesõnaliselt välistatud julgeolekualase suutlikkuse 

suurendamise rahastamist;“ 

2. osa: „otseselt“ 

3. osa: „kuid arengueesmärkidest ei ole selgesõnaliselt välja jäetud rahuvalveoperatsioone; 

tuletab lisaks meelde, et ELi toimimise lepingu artiklites 209 ja 212 ei ole 

selgesõnaliselt välistatud julgeolekualase suutlikkuse suurendamise rahastamist;“ 

 
Verts/ALE: 

§ 2 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „on seisukohal, et selline fond peaks andma olemasolevatele 

rahastamisallikatele lisaväärtust;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 3 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „võtab teadmiseks lisaväärtuse, mida annab suure hulga 

liikmesriikide panuste koondamine liidu tasandil lisaks välisrahastamisvahendite ja 

Euroopa Arengufondi (EAF) olulisele panusele;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 11 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „tuletab meelde, et ELi usaldusfondi rahastamist tuleb 

rakendada ja hinnata ametliku arenguabi kriteeriumite alusel, ja et kõiki kulusid, mis 

jäävad sellest nõudest välja, tuleb rahastada usaldusfondis koondatud eri allikatest; 

rõhutab sellega seoses, kui tähtis on koondada vahendeid mitmekesistest ja paljudest 

allikatest ja abiandjatelt, ja tuletab meelde, et finantsvõimenduse kasutamine on üks 

sellise vahendi loomise (mille eesmärk on lahendada erinevaid ja heterogeenseid 

probleeme) peamisi põhjuseid;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 12 

1. osa: „toonitab, et EAFi kasutamine ELi Aafrika usaldusfondi rahastamiseks võib 

avaldada mõju neile abisaavatele Aafrika riikidele, mida usaldusfond ei hõlma, ja 

eelkõige vähim arenenud riikidele;“ 

2. osa: „hoiatab, et võib tekkida oht suunata abi eemale kõige vaesematest riikidest, kes 

pääsevad kõige vähem ligi muudele rahastamisallikatele;“ 
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§ 14 

1. osa: „on arvamusel, et ELi Aafrika usaldusfond peaks aitama kaasa rändajate transiidi- ja 

päritoluriikide arengule, kohalike avalike teenuste (sotsiaalteenused, tervishoid, 

haridus, toitumine, kultuur), poliitilise osaluse ja valitsemise tugevdamisele ja 

täiustamisele, eriti kogukonnapõhiste projektide abil; on arvamusel, et fond peaks 

aitama kaasa kohalike sektorite tööhõive väljatöötamisele, austades samal ajal 

inimõigusi ja keskkonda; on selles raamistikus arvamusel, et kohalike 

omavalitsustega kui täieõiguslike partneritega tuleb konsulteerida, kuni on täielikult 

tagatud tõhusus ja hea valitsemistava kooskõlas abi tõhususe põhimõtetega, ja et nad 

peaksid samuti olema peamised osalejad, kes vastutavad avalike teenuste osutamise 

eest kohalikul tasandil; on arvamusel, et kodanikuühiskond, vabaühendused, 

rahvusvahelised organisatsioonid ja diasporaa kogukonnad peaksid etendama 

täiendavat ja keskset rolli rände algpõhjustega tegelemisel ja kohalike teenuste 

täiustamisel;“ 

2. osa: „nõuab enne projektide kindlaksmääramist avatud ja osaluslikke 

konsultatsiooniprotsesse kui olulist panust arenguvajaduste hindamisse;“ 

 

 
§ 17 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „eelkõige hariduse, kutseõppe, tervishoiu ja toitumise, toiduga 

kindlustatuse ning vee- ja kanalisatsioonisektorites, mis kõik soodustavad kohaliku 

elanikkonna suuremat kaasatust, võimestamist ja heaolu tõhustamist, keskendudes 

noortele“ ja „suutes samal ajal pakkuda paremaid ning võrdsemaid ja jätkusuutlikke 

teenuseid elanikkonnale üldiselt;“ 

2. osa: „eelkõige hariduse, kutseõppe, tervishoiu ja toitumise, toiduga kindlustatuse ning 

vee- ja kanalisatsioonisektorites, mis kõik soodustavad kohaliku elanikkonna 

suuremat kaasatust, võimestamist ja heaolu tõhustamist, keskendudes noortele“ 

3. osa: „suutes samal ajal pakkuda paremaid ning võrdsemaid ja jätkusuutlikke teenuseid 

elanikkonnale üldiselt;“ 

 
GUE/NGL, Verts/ALE 

§ 33 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „eelkõige seoses tagasisaatmis- ja tagasivõtulepingute tõhusa 

rakendamisega“ ja „tõhustaks usaldusfondi läbipaistvust, ja rõhutab, et rahastatud 

projektide ja programmide järelevalve ja hindamine on äärmiselt oluline“ 

2. osa: „eelkõige seoses tagasisaatmis- ja tagasivõtulepingute tõhusa rakendamisega“ 

3. osa: „tõhustaks usaldusfondi läbipaistvust, ja rõhutab, et rahastatud projektide ja 

programmide järelevalve ja hindamine on äärmiselt oluline“ 

 
§ 35 

1. osa: „võtab teadmiseks, et ELi Aafrika usaldusfond loodi pärast rändeteemalist Aafrika ja 

Euroopa riigipeade ja valitsusjuhtide Valetta tippkohtumist; kutsub komisjoni üles 

andma Euroopa Parlamendile ülevaate kõnealusele tippkohtumisele järgnenud 

konkreetsetest meetmetest, eelkõige arengu, sisserändajate ebaseaduslike 

ületoimetajate vastase võitluse ning tagasisaatmis-, tagasivõtmis- ja 

taasintegreerimislepingute allkirjastamise valdkonnas;“ 

2. osa: „kutsub nõukogu üles andma komisjonile vajalikud volitused selliste lepingute 

sõlmimiseks ELi usaldusfondiga seotud riikidega;“ 
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PPE, ECR, Verts/ALE: 

§ 5 

1. osa: „peab kahetsusväärseks asjaolu, et usaldusfondide tõttu minnakse eelarvepädevatest 

institutsioonidest mööda ning õõnestatakse eelarve ühtsust; märgib, et sellise ajutise 

vahendi kasutuselevõtmisega tunnistatakse, et mitmeaastases finantsraamistikus 

aastateks 2014–2020 ei ole piisavalt vahendeid; tuletab meelde, et liidu eelarve 

tugineb 85 % ulatuses liikmesriikide sissemaksetele; on arvamusel, et ELi 

usaldusfondi loomine võrdub de facto praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 

ülemmäärade muutmisega, suurendades liikmesriikide sissemakseid;“ 

2. osa: „rõhutab seetõttu, et ELi eelarve väliste rahastamisvahendite kasutuselevõtmine 

peab jääma erandiks, kuna nii minnakse eelarvepädevatest institutsioonidest mööda 

ning õõnestatakse eelarve ühtsust; taunib asjaolu, et kuigi märkimisväärne osa 

vahenditest tuleb liidu eelarvest, ei ole Euroopa Parlament strateegianõukogus 

esindatud; nõuab, et eelarvepädevaid institutsioone kutsutaks osalema 

strateegianõukogus;“, v.a sõnad „kuna nii minnakse eelarvepädevatest 

institutsioonidest mööda ning õõnestatakse eelarve ühtsust“ 

3. osa: „kuna nii minnakse eelarvepädevatest institutsioonidest mööda ning õõnestatakse 

eelarve ühtsust“ 
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PPE, ECR: 

§ 24 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „seksuaal- ja reproduktiivtervisele ja seonduvatele õigustele“ 

2. osa: „seksuaal- ja reproduktiivtervisele“ 

3. osa: „ja seonduvatele õigustele“ 

 

Mitmesugust 

Ignazio Corrao esitas järgmised suulised muudatusettepanekud: 

§ 4 

„4. rõhutab vabatahtliku rahalise osaluse ebastabiilsust ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid täidaksid 

oma lubadused ning annaksid ELi usaldusfondi täieliku potentsiaali ärakasutamiseks kiiremas korras 

liidu panusele vastava panuse, mitte vaid strateegianõukogus hääleõiguse saamiseks vajaliku 

miinimumi;“ 

 

§ 13 

„13. peab äärmiselt kahetsusväärseks asjaolu, et hoolimata vähim arenenud riikidele osutatava 

ametliku arenguabi jätkuvast olulisusest vähenes juba niigi väike arenguabi määr 2014. aastal teist 

aastat järjest ning nendesse riikidesse antava abi osakaal on viimase kümne aasta madalaimal tasemel; 

palub seepärast, et komisjon ja liikmesriigid kindlustaksid, et abi ei suunata eemale kõige vaesematest 

riikidest, katmaks praeguste kriiside kulusid;“ 

 

§ 15 

„15. tuletab meelde, et piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, kodanikuühiskonna organisatsioonid 

ja vabaühendused on loomulikud partnerid tõhusa arengupoliitika kujundamisel, ja et pidev dialoog 

riigi ametiasutuste ja kohalike kogukondadega on oluline, et määrata kindlaks ühised strateegiad ja 

prioriteedid ning võimaldada tõendipõhist lähenemisviisi fondi rakendamisele, eelkõige riikides, kus 

ei ole piisavalt tagatud hea valitsemistava ja läbipaistvus; nõuab ka selles tegevusvaldkonnas 

subsidiaarsuse ja omaluse põhimõtte austamist; toonitab, et kohalikud valitsusasutused, kohalik 

kodanikuühiskond, vabaühendused ja rahvusvahelised organisatsioonid peaksid ELi usaldusfondi 

planeerimise, rakendamise ja hindamise etappides kindlasti osalema; palub, et komisjon täpsustaks 

selliseid huvirühmi hõlmavat konsultatsioonimenetlust ja viiks selle lõpule, et tagada nende tulemuslik 

osalemine operatiivkomiteedes toimuvates aruteludes selgete ja läbipaistvate kõlblikkuskriteeriumite 

alusel;“ 

 

§ 32 

„32. tuletab meelde, et ELi rändepoliitikas tuleks peamiselt keskenduda rände algpõhjustele; toonitab, 

et ELi rändepoliitika peaks töötama nii, et aidata luua rahu ja stabiilsust ning edendada 

majandusarengut säästva arengu tegevuskava aastani 2030 raames vastavalt eesmärkidele 3, 4 ja 5, 

eesmärgi 10 sihteesmärgile 7 ja eesmärgile 16 ning tehes tihedamat koostööd kolmandate riikidega, et 

parandada koostööd rändajate naasmisstiimulite ning päritoluriikides taasintegreerimise küsimuses, 

k.a kõrge kvalifikatsiooniga rändajad, vabatahtlik tagasipöördumine ja tagasivõtmine viisil, mis 

tõhustab nende võimalusi;“ 

19. Töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomine tööturul 

Raport: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

2/EH - 334, 360, 5 

3 +  

§ 5 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

4/EH + 353, 320, 22 

§ 6 § originaaltekst eraldi +  

§ 7 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 412, 239, 47 

§ 8 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 411, 200, 84 

3/NH + 408, 196, 86 

§ 10 § originaaltekst osa   

1/NH + 656, 29, 6 

2/NH + 366, 274, 44 

§ 15 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 18 § originaaltekst NH + 545, 100, 52 

§ 20 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 21 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 23 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 24 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 26 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

- 285, 334, 80 

§ 28 § originaaltekst osa   

1/NH + 637, 33, 28 

2/NH + 396, 297, 5 

3/NH + 545, 122, 26 

§ 29 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 31 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/NH + 343, 343, 14 

4 +  

5 +  

6/NH + 360, 319, 16 

7 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

8 +  

§ 33 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 34 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/EH + 368, 305, 26 

4 +  

5 +  

§ 35 § originaaltekst osa   

1/NH + 625, 54, 23 

2/NH + 519, 84, 87 

3/NH + 426, 205, 59 

4/NH + 637, 16, 34 

§ 37 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 353, 314, 32 

§ 40 § originaaltekst eraldi -  

§ 41 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 305, 332, 60 

§ 42 § originaaltekst eraldi +  

§ 46 § originaaltekst osa   

1 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

2 -  

3 -  

4 +  

§ 47 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 49 § originaaltekst osa   

1/NH + 565, 123, 12 

2 +  

3/NH + 598, 82, 16 

§ 50 § originaaltekst eraldi +  

§ 51 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 52 § originaaltekst NH + 631, 53, 11 

§ 54 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/EH - 335, 343, 18 

§ 55 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 56 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 59 § originaaltekst NH + 416, 224, 56 

§ 60 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 61 § originaaltekst eraldi +  

§ 63 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 65 § originaaltekst eraldi -  

§ 66 § originaaltekst NH + 592, 21, 79 

§ 67 § originaaltekst eraldi -  

põhjendus A § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus C § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/NH + 415, 207, 72 

põhjendus D § originaaltekst NH + 591, 9, 90 

põhjendus E § originaaltekst osa   

1/NH + 619, 62, 13 

2/NH - 296, 380, 8 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

põhjendus G § originaaltekst eraldi +  

põhjendus H § originaaltekst eraldi -  

põhjendus I § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

põhjendus K § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

3 -  

põhjendus M § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 350, 337, 6 

põhjendus Q § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 331, 346, 16 

põhjendus S § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus T § originaaltekst eraldi +  

põhjendus V § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

põhjendus Ab § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

põhjendus Af § originaaltekst NH + 337, 269, 87 

põhjendus Ag § originaaltekst osa   

1/NH + 622, 17, 54 

2/NH + 433, 182, 74 

põhjendus Ai § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 338, 323, 28 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 443, 123, 100 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: põhjendus D, §§ 10, 28, 59 

GUE/NGL: põhjendused E, Af, Ag, §§ 31 (3. ja 6. osa), 35, 37 (2. osa), 49 (1. ja 3. osa), 52, 66 

EFDD: põhjendus C (3. osa), §§ 7 (2. osa), 8 (2. ja 3. osa), 18, 59 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: põhjendused C, T, Af, §§ 7, 23, 26, 34, 35, 41, 42, 59, 67 

PPE: põhjendused M, Af, §§ 7, 26, 59, 67 

ALDE: põhjendused G, H, M, Ai, §§ 40, 47, 61, 65, 67 

GUE/NGL: §§ 6, 40, 50 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 47 

1. osa: „juhib tähelepanu sellele, et töö- ja eraelu tasakaalustamine peab põhinema töötaja 

õigustel ja tööturu turvalisusel ning õigusel minna puhkusele, ilma et nõutaks 

suuremal määral liikuvust ja paindlikkust;“ 

2. osa: „rõhutab, et kui eelnevalt ei rakendata selget soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet, 

võib suurem paindlikkus võimendada praegu tööturul toimuvat naiste 

diskrimineerimist, mis ilmneb madalamas töötasus ja mittestandardsete 

tööhõivevormide alusel töötamises ning ebaproportsionaalne vastutusena 

tasustamata kodutööde eest;“ 

 
PPE: 

põhjendus E 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „kuid pole kindlasti piisavalt ulatuslik“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus Q 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „(määramata tööajaga lepingud, tähtajalised lepingud, ajutine 

töö, osalise tööajaga töö jne)“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 56 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „komisjoni ja“ 

2. osa: need sõnad 
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§ 60 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „komisjoni ja“ 

2. osa: need sõnad 

 
ALDE: 

põhjendus A 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „arvestades, et perekonda toetav poliitika on oluline 

positiivsete demograafiliste suundumuste vallandamiseks“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus I 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „uut töökorraldust, mis tugineks“ ja „kvaliteetsetele“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus S 

1. osa: „arvestades, et eri elukutsete seas on eelkõige füüsilisest isikust ettevõtjatest naistel 

ja naisettevõtjatel suured raskused töö- ja eraelu tasakaalu saavutamisega;“ 

2. osa: „arvestades, et väga sageli on ettevõtlusega alustada soovivatel naistel raske 

rahastamisvõimalusi leida, kuna finantsvahendajad annavad neile laenu 

vastumeelselt, arvates et naisettevõtjad on ohtudele haavatavamad ning et 

naisettevõtjatel õnnestub väiksema tõenäosusega oma ettevõtete kasvu saavutada;“ 

 
põhjendus Ab 

1. osa: „arvestades, et Euroopas on eakamaid kodanikke rohkem kui kusagil mujal 

maailmas ning et vananemisprotsess järgnevatel kümnenditel jätkub; arvestades, et 

paljudes liikmesriikides napib pikaajalise hoolduse asutusi, et tulla toime kasvava 

hooldusvajadusega ning tervena elatud aastate arvu samal tasemel püsimise või 

vähenemisega;“ 

2. osa: „arvestades, et enamik eakate sugulaste ametliku koduhoolduse valdkonnas loodud 

töökohadest on madalalt tasustatud ja nõuavad madalat kvalifikatsioonitaset;“ 

 
§ 20 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „individuaalsete õiguste osas võrdsed ning“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 21 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „taskukohastele ja kvaliteetsetele“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 24 

1. osa: „kutsub liikmesriike üles kehtestama ennetavat poliitikat ja tegema sobivaid 

investeeringuid, mis on kujundatud nii, et need toetaksid naiste ja meeste sisenemist 

jätkusuutlikule ja kvaliteetseid töökohti pakkuvale tööturule, sinna naasmist, seal 

püsimist ja seal edasi liikumist pärast perekonna või hooldamisega seotud puhkust, 

kooskõlas Euroopa sotsiaalharta artikliga 27; rõhutab eelkõige vajadust tagada 

tagasipöördumine samale, võrdväärsele või sarnasele ametikohale, kaitse 

vallandamise või ebasoodsama kohtlemise eest pärast rasedust ja perepuhkuse 

taotlemist või võtmist ning kaitseperiood pärast tööle naasmist, et inimesed saaksid 

oma ametikohaga uuesti kohaneda;“ 

2. osa: „kordab taas, et tööle naasmisel tuleks samuti tagada võimalus tööaja ja/või 

töökorralduse muutmiseks (sealhulgas tööandja kohustus põhjendada võimalikku 

keeldumist) ning koolitusajaks;“ 
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GUE/NGL: 

põhjendus V 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „või osaliselt“, „ülekantamatu“ ja „piisavalt“ 

2. osa: „või osaliselt“ 

3. osa: „ülekantamatu“ ja „piisavalt“ 

 
§ 37 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna: „kaaluma“ 

2. osa: see sõna 

 
§ 41 

1. osa: „kutsub liikmesriike üles toetama maksupoliitikat kui võimsat vahendit töö- ja eraelu 

tasakaalu tugevdamisel ja edendama naiste tööhõivet,“ 

2. osa: „pakkudes maksuvähendust lapsehoolduse ja eakate või teiste ülalpeetavate 

hoolduse puhul, tuginedes rahalistele stiimulitele ja hüvitistele;“ 

 
§ 51 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „eriti esilekerkivas nn aruka töötamise digitaalses 

keskkonnas“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 55 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „nii“, „kui ka“ ja „äritegevuse tootlikkust/kasumlikkust“ 

2. osa: need sõnad 

 
EFDD: 

§ 7 

1. osa: „kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama asjakohast poliitikat ja meetmeid, et 

võtta arvesse aina mitmekesisemat peresuhete,“ 

2. osa: „sealhulgas registreeritud kooselu ning vanemlike ja vanavanemlike kohustuste 

korraldust, samuti kogu ühiskonna mitmekesisust, eelkõige tagamaks, et last ei 

diskrimineerita tema vanemate perekonnaseisu või perekonna ülesehituse tõttu; 

kutsub liikmesriike üles vastastikku tunnustama õigusdokumente, et võimaldada 

vaba liikumist ilma diskrimineerimata;“ 

 
PPE, GUE/NGL: 

§ 10 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „nagu lastegarantii“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 33 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „puhkuseõiguse korralduse individualiseerimine ning“ 

2. osa: „individualiseerimine“ 

3. osa: „puhkuseõiguse korralduse [...] ning“ 
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§ 34 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „isapuhkuse direktiivi, mis hõlmab vähemalt kahenädalast 

täielikult tasustatud kohustuslikku puhkust,“ „hooldaja puhkuse direktiivi, mis 

täiendab professionaalse hoolduse osutamist, võimaldab ülalpeetavate eest 

hoolitsemist ja pakub hooldajale piisavat tasustamist ning sotsiaalkaitset; 

töötajakeskse paindlikkuse nõuet ja meeste jaoks piisavaid stiimuleid 

hooldajapuhkuse võtmiseks,“ ja „kõikides liikmesriikides kohaldatavaid 

miinimumnõudeid, mis käsitlevad lapsendajate ning lapsendatud laste konkreetseid 

vajadusi ning millega kehtestatakse samasugused õigused kui bioloogilistel 

vanematel“ 

2. osa: „isapuhkuse direktiivi, mis hõlmab vähemalt kahenädalast täielikult tasustatud 

kohustuslikku puhkust,“ 

3. osa: „hooldaja puhkuse direktiivi, mis täiendab professionaalse hoolduse osutamist, 

võimaldab ülalpeetavate eest hoolitsemist ja pakub hooldajale piisavat tasustamist 

ning sotsiaalkaitset; töötajakeskse paindlikkuse nõuet ja meeste jaoks piisavaid 

stiimuleid hooldajapuhkuse võtmiseks,“, v.a sõnad „töötajakeskse paindlikkuse 

nõuet ja“ 

4. osa: „töötajakeskse paindlikkuse nõuet ja“ 

5. osa: „kõikides liikmesriikides kohaldatavaid miinimumnõudeid, mis käsitlevad 

lapsendajate ning lapsendatud laste konkreetseid vajadusi ning millega kehtestatakse 

samasugused õigused kui bioloogilistel vanematel“ 

 
PPE, ALDE: 

§ 3 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „ning sellele järgnenud eelarvekärbetel“ ja „kehtestama 

positiivseid meetmeid ja stiimuleid demograafilise uuenemise toetamiseks“ 

2. osa: „ning sellele järgnenud eelarvekärbetel“ 

3. osa: „kehtestama positiivseid meetmeid ja stiimuleid demograafilise uuenemise 

toetamiseks“ 

 
§ 28 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „ning kutsub komisjoni üles esitama ambitsioonikat, kõrgete 

standarditega ettepaneku, tehes seda tihedas koostöös sotsiaalpartneritega ja 

konsulteerides kodanikuühiskonnaga, et tagada parem töö- ja eraelu tasakaal;“ 

„üksikemade“ ja „rinnaga toitvate emade“ 

2. osa: „ning kutsub komisjoni üles esitama ambitsioonikat, kõrgete standarditega 

ettepaneku, tehes seda tihedas koostöös sotsiaalpartneritega ja konsulteerides 

kodanikuühiskonnaga, et tagada parem töö- ja eraelu tasakaal;“ 

3. osa: „üksikemade“ ja „rinnaga toitvate emade“ 

 
põhjendus K 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „arvestades, et kehtiv tööhõive- ja sotsiaalpoliitika koos 

pealesunnitud kokkuhoiumeetmetega takistavad Euroopa majanduskasvu ja arengut; 

arvestades, et nimetatud poliitika takistab strateegias „Euroopa 2020“ naiste kohta 

püstitatud eesmärgi saavutamist, milleks on tööhõive määra tõstmine 75%ni (praegu 

on see 63,5%);“ ja „on [...] vananenud dokument“ 

2. osa: „arvestades, et kehtiv tööhõive- ja sotsiaalpoliitika koos pealesunnitud 

kokkuhoiumeetmetega takistavad Euroopa majanduskasvu ja arengut; arvestades, et 

nimetatud poliitika takistab strateegias „Euroopa 2020“ naiste kohta püstitatud 

eesmärgi saavutamist, milleks on tööhõive määra tõstmine 75%ni (praegu on see 

63,5%);“ 

3. osa: „on [...] vananenud dokument“ 
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ECR, GUE/NGL: 

§ 5 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „seadusandlike ja mitteseadusandlike“, „kutsub komisjoni üles 

esitama subsidiaarsuse põhimõtet järgides ettepanekut sellise paketi kohta 

väljakuulutatud Euroopa sotsiaalõiguste samba raamistiku kontekstis, osana oma 

2017. aasta tööprogrammist, kui sotsiaalpartneritega kokkuleppele ei jõuta;“, 

„rõhutab, et seadusandlikud ettepanekud peaksid õigusliku alusena hõlmama meeste 

ja naiste võrdõiguslikkust;“ ja „sotsiaalõiguste samba loomiseks“ 

2. osa: „seadusandlike ja mitteseadusandlike“ 

3. osa: „kutsub komisjoni üles esitama subsidiaarsuse põhimõtet järgides ettepanekut sellise 

paketi kohta väljakuulutatud Euroopa sotsiaalõiguste samba raamistiku kontekstis, 

osana oma 2017. aasta tööprogrammist, kui sotsiaalpartneritega kokkuleppele ei 

jõuta;“ ja „sotsiaalõiguste samba loomiseks“ 

4. osa: „rõhutab, et seadusandlikud ettepanekud peaksid õigusliku alusena hõlmama meeste 

ja naiste võrdõiguslikkust;“ 

 
ECR, PPE, ALDE, EFDD: 

§ 8 

1. osa: „kutsub komisjoni ja liikmesriike üles välja töötama ja rakendama poliitikat ning 

ette nägema meetmeid, mis toetaksid neid, kes on kõige ebasoodsamas olukorras“ 

2. osa: „või kes on praegu kehtivatest õigusaktidest ja poliitikatest kõrvale jäetud“ 

3. osa: „näiteks üksikvanemad, mitteabielulised paarid, samasoolised paarid, rändajad, 

füüsilisest isikust ettevõtjad või nn abistavad abikaasad ning perekonnad, kus üks 

või mitu pereliiget on puudega;“ 

 
ECR, PPE: 

§ 15 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „tõendamiskohustuse ümberpööramisest“ ja „viia omal 

algatusel läbi ametlikke uurimisi võrdõiguslikkuse küsimustes ja“ 

2. osa: „tõendamiskohustuse ümberpööramisest“  

3. osa: „viia omal algatusel läbi ametlikke uurimisi võrdõiguslikkuse küsimustes ja“ 

 
põhjendus Ag 

1. osa: „arvestades, et sihipärane tööturu- ning töö- ja eraelu tasakaalu poliitika on vajalik, 

et võtta arvesse valdkonnaüleseid takistusi, millega töö- ja eraelu tasakaalu ning 

töökohakindlusega seoses puutuvad kokku haavatavad naised,“ 

2. osa: „näiteks puudega, noored, sisserännanud ja põgenikest naised, etnilise vähemuse 

taustaga naised ning LGBTI-naised;“ 

 
PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 23 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad: „ning võtaks Euroopa poolaasta raames järelmeetmeid“ 

2. osa: need sõnad 
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ECR, PPE, ALDE: 

§ 29 

1. osa: „kutsub üles parandama erinevate puhkuseliikide koordineerimist ELi ja 

liikmesriikide tasandil, koostöös sotsiaalpartneritega;“ 

2. osa: „juhib tähelepanu sellele, et parem juurdepääs eri puhkuseliikidele annab inimestele 

puhkusevõimalusi kogu elu jooksul ning suurendab tööhõives osalemist, üldist 

tõhusust ja rahulolu tööga;“ „märgib, et kui puhkust reguleerivad sätted puuduvad 

või kui kehtivaid sätteid peetakse ebapiisavaks, võivad sotsiaalpartnerid 

kollektiivlepingute abil täita tähtsat rolli rasedus- ja sünnituspuhkust, isapuhkust ja 

vanemapuhkust käsitlevate uute sätete kehtestamisel või kehtivate sätete 

ajakohastamisel;“ 

3. osa: „kutsub komisjoni ja liikmesriike üles uuesti kaaluma puhkust puudutavat poliitikat, 

et võtta arvesse töötavate vanavanemate rolli lapselaste eest hoolitsemisel;“ 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 31 

1. osa: „kutsub komisjoni üles avaldama vanemapuhkuse direktiivi kohta 

rakendamisaruannet ning kutsub komisjoni ja sotsiaalpartnereid üles kaaluma 

võimalust sissetuleku piisava asendamise ja sotsiaalkaitsega vanemapuhkuse 

miinimumkestuse asjakohaseks pikendamiseks neljalt kuult vähemalt kuue kuuni 

ning suurendama lapse vanust, kelle heaks on võimalik vanemapuhkust võtta; 

rõhutab, et vanematele tuleks võimaldada paindlikkust vanemapuhkuse 

kasutamiseks kas osadena või kogu ulatuses korraga; kutsub liikmesriike ja 

sotsiaalpartnereid üles läbi vaatama vanemapuhkuseks ette nähtud rahalise hüvitise 

süsteeme, et saavutada piisav sissetuleku asendamise tase, mis oleks motiveeriv ja 

ergutaks ka mehi võtma vanemapuhkust pikemaks ajaks kui direktiiviga tagatud 

minimaalne ajavahemik;“ 

2. osa: „kordab taas, et vanemapuhkus tuleks vanemate vahel võrdselt jagada“, v.a sõna 

„võrdselt“ 

3. osa: „võrdselt“ 

4. osa: „ning et märkimisväärne osa puhkusest peaks jääma mitteülekantavaks“, v.a sõnad 

„et märkimisväärne osa“ ja sõnaosa „mitte-“ 

5. osa: „et märkimisväärne osa“ 

6. osa: „mitte-“ 

7. osa: „toonitab, et mõlemat vanemat tuleb kohelda sissetulekuga seotud õiguste [...] osas 

ühtemoodi;“ 

 
ALDE, GUE/NGL: 

§ 35 

1. osa: „kutsub liikmesriike üles tööseaduste ja sotsiaalkindlustusalaste õigusaktide kaudu 

kehtestama nn hoolduskrediiti nii naistele kui meestele“, v.a sõnad „nn 

hoolduskrediiti“ ja „tööseaduste ja“ 

2. osa: „nn hoolduskrediiti“ ja „tööseaduste ja“ 

3. osa: „pensioniõiguste kogumise võrdväärsete perioodidena, et kaitsta neid, kes võtavad 

tööst puhkuse ülalpeetava või pereliikme mitteametlikuks tasustamata hooldamiseks, 

ning tunnustama nimetatud hooldajate töö väärtust ühiskonnale tervikuna;“ 

4. osa: „ergutab liikmesriike jagama sellealaseid parimaid tavasid;“ 
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§ 49 

1. osa: „rõhutab ühelt poolt, et töö- ja eraelu tasakaalustamine peab põhinema töötaja 

õigustel ja tööturu turvalisusel ning õigusel minna puhkusele, ilma et nõutaks 

suuremal määral liikuvust ja paindlikkust; juhib teiselt poolt tähelepanu erinevustele 

iga töötaja isiklikus ja perekondlikus olukorras ning on seetõttu seisukohal, et 

töötajatel peaks olema võimalik kasutada paindlikku töökorraldust, et seda 

kohandada oma konkreetsetele asjaoludele elutsükli jooksul;“, v.a sõnad „et töö- ja 

eraelu tasakaalustamine peab põhinema töötaja õigustel ja tööturu turvalisusel ning 

õigusel minna puhkusele, ilma et nõutaks suuremal määral liikuvust ja paindlikkust“ 

2. osa: „et töö- ja eraelu tasakaalustamine peab põhinema töötaja õigustel ja tööturu 

turvalisusel ning õigusel minna puhkusele, ilma et nõutaks suuremal määral 

liikuvust ja paindlikkust“ 

3. osa: „on seisukohal, et selline töötajatele suunatud paindlikkus võib suurendada naiste 

tööhõive määra; rõhutab, et töötajatel ja tööandjatel on jagatud vastutus sobivaima 

töökorralduse kavandamisel ja selles kokku leppimisel; kutsub komisjoni üles 

kaardistama olukorda liikmesriikides seoses õigusega taotleda paindlikku 

töökorraldust;“ 

 
§ 54 

1. osa: „juhib tähelepanu sellele, et liiga pikk tööaeg ja liiga napid puhkepausid, töökohtade 

ebakindlus ning ebaproportsionaalsed tulemuskohustused on olulised tegurid seoses 

kõrgenenud stressitaseme, halva füüsilise ja vaimse tervise ning tööõnnetuste ja 

kutsehaiguste sagenemisega; juhib tähelepanu sellele, et paindlik tööaeg ja 

prognoositavad töötunnid mõjutavad positiivselt töö ja eraelu tasakaalu; kutsub 

liikmesriike ja sotsiaalpartnereid üles kehtestama tööaega ning tagama iganädalast 

puhkeaega kõikide asjakohaste õigusaktide rakendamise kaudu; tuletab meelde 

komisjoni kohustust jälgida tööaja direktiivi rakendamist ning kaaluda 

rikkumismenetluste algatamist liikmesriikide vastu, kes direktiivi ei järgi;“, v.a 

sõnad „juhib tähelepanu sellele, et paindlik tööaeg ja prognoositavad töötunnid 

mõjutavad positiivselt töö ja eraelu tasakaalu;“ 

2. osa: „juhib tähelepanu sellele, et paindlik tööaeg ja prognoositavad töötunnid mõjutavad 

positiivselt töö ja eraelu tasakaalu;“ 

3. osa: „soovitab sel eesmärgil teostada põhjalikku järelevalvet ettevõtete ostu ja/või müügi 

üle, et vältida töölepingute tööaega ja puhkeaegu puudutavate tingimuste 

nõrgenemise tendentsi;“ 
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ECR, ALDE, GUE/NGL: 

§ 46 

1. osa: „juhib tähelepanu palgavaeste suurele arvule kõikjal Euroopas, mis tähendab, et 

mõned inimesed peavad töötama rohkem ja kauem, kombineerides isegi mitut 

töökohta, et teenida äraelamist võimaldavat töötasu;“ 

2. osa: „peab eriti oluliseks, et töö- ja eraelu tasakaalu aluseks ei saa olla ebakindlad 

töötingimused ja mittestandardsete tööhõivevormide suurem kasutamine; märgib, et 

naised on mittestandardsete tööhõivevormide alusel töötavate inimeste hulgas 

üleesindatud, mis tekitab nii sotsiaalset kui majanduslikku ebakindlust; märgib, et 

kõigis liikmesriikides püsib brutopalga ja palga vaheline lõhe, mis ei ole seotud 

mitte ainult asjaosaliste eri omaduste, vaid ka erinevate turutingimustega;“ 

3. osa: „rõhutab, et palga aluseks peaksid olema töötulemused ja kohaliku elu kallidus, 

mitte üksnes kvantitatiivsed normid;“ 

4. osa: „kutsub liikmesriike ja sotsiaalpartnereid üles töötama välja palgapoliitika 

raamistikku koos tõhusate meetmetega, mis takistaksid palgaga seotud 

diskrimineerimist ja tagaksid piisava palga kõikidele töötajatele, kehtestades näiteks 

riigi tasandil väärikat elu tagava miinimumpalga kooskõlas riiklike tavadega; kutsub 

liikmesriike üles toetama kollektiivläbirääkimisi palgapoliitika kujundamise olulise 

tegurina;“ 

 
ECR, ALDE: 

§ 63 

1. osa: „rõhutab, et igasugune naiste diskrimineerimine, sealhulgas sooline segregatsioon, 

palga- ja pensionilõhed, soolised stereotüübid ning kõrge stressitase töö- ja eraelu 

korraldamisel kajastuvad naiste väheses füüsilise liikumise määras ja neil on tohutu 

mõju naiste füüsilisele ja vaimsele tervisele;“ 

2. osa: „kordab taas, kui oluline on võidelda stereotüüpide vastu, edendades ja kaitstes 

soolist võrdõiguslikkust kõikides haridusastmetes alates algkoolist;“ 

3. osa: „kutsub liikmesriike ja sotsiaalpartnereid üles korraldama ja toetama teadlikkuse 

suurendamise ja teabekampaaniaid, samuti soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja 

stereotüüpide vähendamise programme;“ 

 
PPE, EFDD: 

põhjendus C 

1. osa: „arvestades, et traditsiooniline arusaam naiste ja meeste rollidest ning 

tuumperekonnast muutub järjest küsitavamaks, kuna“ 

2. osa: „ühe vanemaga perekondade, samasooliste partnerlusel põhinevate perekondade, 

alaealiste emade jne hulk ELis suureneb;“ 

3. osa: „arvestades, et selle mitmekesisuse arvestamata jätmine toob kaasa veel enam 

diskrimineerimist ning mõjutab negatiivselt ELis elavaid inimesi ja nende 

perekondi;“ 

 


