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Muudatusettepanek 1
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise tegevusprogrammi 
juhtalgatuse tähtsust; palub liikmesriikidel 
kasutada täielikult ära ELi programmi
„Progress” ning tulevast sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi, 
eelkõige seoses soolise võrdõiguslikkuse 
eesmärkide tõhusa rakendamisega; palub 
liikmesriikidel võtta vajalikke meetmeid, et 
saada juurdepääs Euroopa Sotsiaalfondile 
ja kasutada vaesuse vastu suunatud 
programmide vahendeid;

1. rõhutab vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise tegevusprogrammi 
juhtalgatuse tähtsust; palub liikmesriikidel 
kasutada täielikult ära programmi
„Kodanike Euroopa”, eelkõige seoses 
soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide 
tõhusa rakendamisega; palub 
liikmesriikidel võtta vajalikke meetmeid, et 
saada juurdepääs Euroopa Sotsiaalfondile 
ja kasutada vaesuse vastu suunatud 
programmide vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise tegevusprogrammi 
juhtalgatuse tähtsust; palub liikmesriikidel 
kasutada täielikult ära ELi programmi 
„Progress” ning tulevast sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi, 
eelkõige seoses soolise võrdõiguslikkuse 
eesmärkide tõhusa rakendamisega; palub 
liikmesriikidel võtta vajalikke meetmeid, et 
saada juurdepääs Euroopa Sotsiaalfondile 
ja kasutada vaesuse vastu suunatud 
programmide vahendeid;

1. rõhutab vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise tegevusprogrammi 
juhtalgatuse tähtsust; palub liikmesriikidel 
kasutada täielikult ära ELi programmi 
„Progress” ning tulevast sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi, 
eelkõige seoses soolise võrdõiguslikkuse 
eesmärkide tõhusa rakendamisega; rõhutab 
Daphne III programmi tähtsust, eelkõige 
seoses naiste kaitsmisega mis tahes 
vägivalla vastu ning tervisekaitse, heaolu 
ja sotsiaalse sidususe kõrge taseme 
saavutamisega; palub liikmesriikidel võtta 
vajalikke meetmeid, et saada juurdepääs 
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Euroopa Sotsiaalfondile ja kasutada 
vaesuse vastu suunatud programmide 
vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Veronica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise tegevusprogrammi 
juhtalgatuse tähtsust; palub liikmesriikidel 
kasutada täielikult ära ELi programmi 
„Progress” ning tulevast sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi, 
eelkõige seoses soolise võrdõiguslikkuse 
eesmärkide tõhusa rakendamisega; palub 
liikmesriikidel võtta vajalikke meetmeid, et 
saada juurdepääs Euroopa Sotsiaalfondile 
ja kasutada vaesuse vastu suunatud 
programmide vahendeid;

1. rõhutab vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise tegevusprogrammi 
juhtalgatuse tähtsust; palub liikmesriikidel 
kasutada täielikult ära ELi programmi 
„Progress” ning tulevast sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi, 
eelkõige seoses soolise võrdõiguslikkuse 
eesmärkide tõhusa rakendamisega; palub 
liikmesriikidel võtta vajalikke meetmeid, et 
saada juurdepääs Euroopa Sotsiaalfondile,
mille haridus- ja koolituspoliitikal on 
oluline roll kutsealases integratsioonis, ja 
kasutada vaesuse vastu suunatud 
programmide vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. kutsub Euroopa Komisjoni üles 
integreerima soolist mõõdet kõikidesse, 
eelkõige järgmistesse 
poliitikasuundadesse: 
kokkuhoiumeetmete mõju ja kriisist 



AM\923379ET.doc 5/37 PE502.206v01-00

ET

taastumine, majanduse juhtimine, säästev 
areng ja keskkonnahoidlikud töökohad, 
kutseharidus- ja koolitus, migratsioon, 
koostöö ja areng, tervishoid ja ohutus 
ning kavandatavad või rakendatavad 
meetmed kriisi mõjudega võitlemiseks või 
nende piiramiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. kutsub liikmesriike üles vaatama üle 
majanduskriisi kohesed ja pikaajalised 
mõjud naistele, eelkõige kas ja kuidas 
kriis halvendab praegust soolist 
võrdõigusetust, ning seonduvad 
tagajärjed, nagu soopõhise vägivalla 
suurenenud risk, emade ja laste tervise 
halvenemine ning eakate naiste vaesus, ja 
neile mõjudele tähelepanu juhtima;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. kutsub komisjoni üles kaaluma 
Euroopa struktuurifondide edasist 
kohandamist, et tagada lisatoetus naiste 
tööhõive valdkondades, mida kriis võib 
mõjutada, ning toetus lastehoiuteenustele, 
koolitusele ja tööhõivele ligipääsule;
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Or. en

Muudatusettepanek 7
Edit Bauer

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et kriisi algusest saadik on
naiste töötuse määr olnud pidevalt suurem 
kui meeste oma, mis suurendab veelgi juba 
olemasolevaid probleeme, millega naistel 
tööturul võidelda tuleb, kaasa arvatud 
otsene ja kaudne diskrimineerimine, 
puudega naiste topeltdiskrimineerimine, 
meeste ja naiste palgaerinevus, osaajatöö, 
ebakindlad töötingimused, töötajate vaesus, 
naiste suurem osakaal mitteametlikus 
sektoris, kus palgad on väiksemad, 
väiksem sotsiaalkaitse ja ebapiisavad 
pensioniõigused; sellega seoses palub 
komisjonil väljastada liikmesriikidele 
soovituse võidelda tööturu killustatusega, 
sest see on muutnud naiste ligipääsu 
korralikult tasustatud kvaliteetsetele 
töökohtadele ebapiisavaks;

2. märgib, et naiste töötuse määr on olnud 
pidevalt suurem kui meeste oma, mis 
suurendab veelgi juba olemasolevaid 
probleeme, millega naistel tööturul 
võidelda tuleb, kaasa arvatud otsene ja 
kaudne diskrimineerimine, haavatavate
naiste mitmekordne diskrimineerimine, 
meeste ja naiste palgaerinevus, osaajatöö, 
ebakindlad töötingimused, töötajate vaesus, 
naiste suurem osakaal mitteametlikus 
sektoris, kus palgad on väiksemad, 
väiksem sotsiaalkaitse ja ebapiisavad 
pensioniõigused;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Siiri Oviir

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et kriisi algusest saadik on naiste 
töötuse määr olnud pidevalt suurem kui 
meeste oma, mis suurendab veelgi juba 
olemasolevaid probleeme, millega naistel 
tööturul võidelda tuleb, kaasa arvatud 

2. märgib, et kriisi algusest saadik on naiste 
töötuse määr olnud pidevalt suurem kui 
meeste oma, mis suurendab veelgi juba 
olemasolevaid probleeme, millega naistel 
tööturul võidelda tuleb, kaasa arvatud 
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otsene ja kaudne diskrimineerimine, 
puudega naiste topeltdiskrimineerimine, 
meeste ja naiste palgaerinevus, osaajatöö, 
ebakindlad töötingimused, töötajate vaesus, 
naiste suurem osakaal mitteametlikus 
sektoris, kus palgad on väiksemad, 
väiksem sotsiaalkaitse ja ebapiisavad 
pensioniõigused; sellega seoses palub 
komisjonil väljastada liikmesriikidele 
soovituse võidelda tööturu killustatusega, 
sest see on muutnud naiste ligipääsu 
korralikult tasustatud kvaliteetsetele 
töökohtadele ebapiisavaks;

otsene ja kaudne diskrimineerimine, 
puudega naiste topeltdiskrimineerimine, 
meeste ja naiste palgaerinevus, osaajatöö, 
ebakindlad töötingimused, töötajate vaesus, 
naiste suurem osakaal mitteametlikus 
sektoris, kus palgad on väiksemad, 
väiksem sotsiaalkaitse ja ebapiisavad 
pensioniõigused;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et kriisi algusest saadik on naiste 
töötuse määr olnud pidevalt suurem kui 
meeste oma, mis suurendab veelgi juba 
olemasolevaid probleeme, millega naistel 
tööturul võidelda tuleb, kaasa arvatud 
otsene ja kaudne diskrimineerimine, 
puudega naiste topeltdiskrimineerimine, 
meeste ja naiste palgaerinevus, osaajatöö, 
ebakindlad töötingimused, töötajate vaesus, 
naiste suurem osakaal mitteametlikus 
sektoris, kus palgad on väiksemad, 
väiksem sotsiaalkaitse ja ebapiisavad 
pensioniõigused; sellega seoses palub 
komisjonil väljastada liikmesriikidele 
soovituse võidelda tööturu killustatusega, 
sest see on muutnud naiste ligipääsu 
korralikult tasustatud kvaliteetsetele 
töökohtadele ebapiisavaks;

2. märgib, et kriisi algusest saadik on naiste 
töötuse määr olnud pidevalt suurem kui 
meeste oma, mis suurendab veelgi juba 
olemasolevaid probleeme, millega naistel 
tööturul võidelda tuleb, kaasa arvatud 
otsene ja kaudne diskrimineerimine, 
puudega naiste topeltdiskrimineerimine, nn 
klaaslae esinemine, meeste ja naiste 
palgaerinevus, osaajatöö, ebakindlad 
töötingimused, töötajate vaesus, naiste 
suurem osakaal mitteametlikus sektoris, 
kus palgad on väiksemad, väiksem 
sotsiaalkaitse ja eelmainitud teguritest 
tulenevad ebapiisavad pensionid; sellega 
seoses palub komisjonil väljastada 
liikmesriikidele soovituse võidelda tööturu 
killustatusega, sest see on muutnud naiste 
ligipääsu korralikult tasustatud 
kvaliteetsetele töökohtadele ebapiisavaks;

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Emer Costello

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et kriisi algusest saadik on naiste 
töötuse määr olnud pidevalt suurem kui 
meeste oma, mis suurendab veelgi juba 
olemasolevaid probleeme, millega naistel 
tööturul võidelda tuleb, kaasa arvatud 
otsene ja kaudne diskrimineerimine, 
puudega naiste topeltdiskrimineerimine, 
meeste ja naiste palgaerinevus, osaajatöö, 
ebakindlad töötingimused, töötajate vaesus, 
naiste suurem osakaal mitteametlikus 
sektoris, kus palgad on väiksemad, 
väiksem sotsiaalkaitse ja ebapiisavad 
pensioniõigused; sellega seoses palub 
komisjonil väljastada liikmesriikidele 
soovituse võidelda tööturu killustatusega, 
sest see on muutnud naiste ligipääsu 
korralikult tasustatud kvaliteetsetele 
töökohtadele ebapiisavaks;

2. märgib, et kriisi algusest saadik on naiste 
töötuse määr olnud pidevalt suurem kui 
meeste oma, mis suurendab veelgi juba 
olemasolevaid probleeme, millega naistel 
tööturul võidelda tuleb, kaasa arvatud 
otsene ja kaudne diskrimineerimine, 
puudega naiste topeltdiskrimineerimine, 
meeste ja naiste palgaerinevus, osaajatöö, 
ebakindlad töötingimused, töötajate vaesus, 
naiste suurem osakaal mitteametlikus 
sektoris, kus palgad on väiksemad, 
koduabiliste – kes on peamiselt naissoost 
immigrandid – ärakasutamine, väiksem 
sotsiaalkaitse ja ebapiisavad 
pensioniõigused; sellega seoses palub 
komisjonil väljastada liikmesriikidele 
soovituse võidelda tööturu killustatusega, 
et edendada naiste ligipääsu korralikult 
tasustatud kvaliteetsetele töökohtadele;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Gabriele Zimmer

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et kriisi algusest saadik on naiste 
töötuse määr olnud pidevalt suurem kui 
meeste oma, mis suurendab veelgi juba 
olemasolevaid probleeme, millega naistel 
tööturul võidelda tuleb, kaasa arvatud 
otsene ja kaudne diskrimineerimine, 

2. märgib, et kriisi algusest saadik on naiste 
töötuse määr olnud pidevalt suurem kui 
meeste oma, mis suurendab veelgi juba 
olemasolevaid probleeme, millega naistel 
tööturul võidelda tuleb, kaasa arvatud 
otsene ja kaudne diskrimineerimine, 
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puudega naiste topeltdiskrimineerimine, 
meeste ja naiste palgaerinevus, osaajatöö, 
ebakindlad töötingimused, töötajate vaesus, 
naiste suurem osakaal mitteametlikus 
sektoris, kus palgad on väiksemad, 
väiksem sotsiaalkaitse ja ebapiisavad 
pensioniõigused; sellega seoses palub 
komisjonil väljastada liikmesriikidele 
soovituse võidelda tööturu killustatusega, 
sest see on muutnud naiste ligipääsu 
korralikult tasustatud kvaliteetsetele 
töökohtadele ebapiisavaks;

puudega naiste topeltdiskrimineerimine, 
meeste ja naiste palgaerinevus, osaajatöö, 
ebakindlad töötingimused, töötajate vaesus, 
naiste suurem osakaal mitteametlikus 
sektoris, kus palgad on väiksemad, 
väiksem sotsiaalkaitse ja ebapiisavad 
pensioniõigused; sellega seoses palub 
komisjonil väljastada liikmesriikidele 
soovituse võidelda tööturu killustatusega, 
sest see on muutnud naiste ligipääsu 
korralikult tasustatud kvaliteetsetele 
töökohtadele ebapiisavaks; vaesuse 
feminiseerumise algpõhjustega 
tegelemine ja parimate tavade 
kindlakstegemine ja soovituste andmine 
liikmesriikidele, toetamaks nende riiklikke 
meetmeid, et integreerida või 
taasintegreerida naisi tööturule ning, 
üldisemalt, likvideerida naiste ja laste 
vaesus ja sotsiaalne tõrjutus;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Lívia Járóka

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et kriisi algusest saadik on naiste 
töötuse määr olnud pidevalt suurem kui 
meeste oma, mis suurendab veelgi juba 
olemasolevaid probleeme, millega naistel 
tööturul võidelda tuleb, kaasa arvatud 
otsene ja kaudne diskrimineerimine, 
puudega naiste topeltdiskrimineerimine, 
meeste ja naiste palgaerinevus, osaajatöö, 
ebakindlad töötingimused, töötajate vaesus, 
naiste suurem osakaal mitteametlikus 
sektoris, kus palgad on väiksemad, 
väiksem sotsiaalkaitse ja ebapiisavad 
pensioniõigused; sellega seoses palub 
komisjonil väljastada liikmesriikidele 
soovituse võidelda tööturu killustatusega, 

2. märgib, et kriisi algusest saadik on naiste 
töötuse määr olnud pidevalt suurem kui 
meeste oma, mis suurendab veelgi juba 
olemasolevaid probleeme, millega naistel 
tööturul võidelda tuleb, kaasa arvatud 
otsene ja kaudne diskrimineerimine, 
puudega või etnilistesse vähemustesse 
kuuluvate naiste topeltdiskrimineerimine, 
meeste ja naiste palgaerinevus, osaajatöö, 
ebakindlad töötingimused, töötajate vaesus, 
naiste suurem osakaal mitteametlikus 
sektoris, kus palgad on väiksemad, 
sotsiaalabi sätete radikaalne 
ümberkujundamine, mis mõjutab 
negatiivselt vaeseid perekondi ja 
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sest see on muutnud naiste ligipääsu 
korralikult tasustatud kvaliteetsetele 
töökohtadele ebapiisavaks;

üksikvanemaid, väiksem sotsiaalkaitse ja 
ebapiisavad pensioniõigused; sellega 
seoses palub komisjonil väljastada 
liikmesriikidele soovituse võidelda tööturu 
killustatusega, sest see on muutnud naiste 
ligipääsu korralikult tasustatud 
kvaliteetsetele töökohtadele ebapiisavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et kriisi algusest saadik on naiste 
töötuse määr olnud pidevalt suurem kui 
meeste oma, mis suurendab veelgi juba 
olemasolevaid probleeme, millega naistel 
tööturul võidelda tuleb, kaasa arvatud 
otsene ja kaudne diskrimineerimine, 
puudega naiste topeltdiskrimineerimine, 
meeste ja naiste palgaerinevus, osaajatöö, 
ebakindlad töötingimused, töötajate vaesus, 
naiste suurem osakaal mitteametlikus 
sektoris, kus palgad on väiksemad, 
väiksem sotsiaalkaitse ja ebapiisavad 
pensioniõigused; sellega seoses palub 
komisjonil väljastada liikmesriikidele 
soovituse võidelda tööturu killustatusega, 
sest see on muutnud naiste ligipääsu 
korralikult tasustatud kvaliteetsetele 
töökohtadele ebapiisavaks;

2. märgib, et kriisi algusest saadik on naiste 
töötuse määr olnud pidevalt suurem kui 
meeste oma, mis suurendab veelgi juba 
olemasolevaid probleeme, millega naistel 
tööturul võidelda tuleb, kaasa arvatud 
otsene ja kaudne diskrimineerimine, 
puudega naiste topeltdiskrimineerimine, 
meeste ja naiste palgaerinevus, osaajatöö, 
ebakindlad töötingimused, töötajate vaesus, 
naiste suurem osakaal mitteametlikus 
sektoris, kus palgad on väiksemad, 
väiksem sotsiaalkaitse ja ebapiisavad 
pensioniõigused; sellega seoses palub 
komisjonil väljastada liikmesriikidele 
soovituse võidelda tööturu killustatusega, 
sest see on muutnud naiste ligipääsu 
korralikult tasustatud ja piisava sotsiaalse 
kaitsega kvaliteetsetele töökohtadele 
ebapiisavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Sari Essayah
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Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et kriisi algusest saadik on naiste 
töötuse määr olnud pidevalt suurem kui 
meeste oma, mis suurendab veelgi juba 
olemasolevaid probleeme, millega naistel 
tööturul võidelda tuleb, kaasa arvatud 
otsene ja kaudne diskrimineerimine, 
puudega naiste topeltdiskrimineerimine, 
meeste ja naiste palgaerinevus, osaajatöö, 
ebakindlad töötingimused, töötajate vaesus, 
naiste suurem osakaal mitteametlikus 
sektoris, kus palgad on väiksemad, 
väiksem sotsiaalkaitse ja ebapiisavad 
pensioniõigused; sellega seoses palub 
komisjonil väljastada liikmesriikidele 
soovituse võidelda tööturu killustatusega, 
sest see on muutnud naiste ligipääsu 
korralikult tasustatud kvaliteetsetele 
töökohtadele ebapiisavaks;

2. märgib, et kriisi algusest saadik on naiste 
töötuse määr mitmes liikmesriigis olnud 
pidevalt suurem kui meeste oma, mis 
suurendab veelgi juba olemasolevaid 
probleeme, millega naistel tööturul 
võidelda tuleb, kaasa arvatud otsene ja 
kaudne diskrimineerimine, puudega naiste 
topeltdiskrimineerimine, meeste ja naiste 
palgaerinevus, osaajatöö, ebakindlad 
töötingimused, töötajate vaesus, naiste 
suurem osakaal mitteametlikus sektoris, 
kus palgad on väiksemad, väiksem 
sotsiaalkaitse ja ebapiisavad 
pensioniõigused; sellega seoses palub 
komisjonil väljastada liikmesriikidele 
soovituse võidelda tööturu killustatusega, 
sest see on muutnud naiste ligipääsu 
korralikult tasustatud kvaliteetsetele 
töökohtadele ebapiisavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, kui tähtis on tagada hea 
tasakaal tööturu turvalisuse ja 
paindlikkuse vahel turvalise paindlikkuse 
põhimõtte põhjaliku rakendamise kaudu 
ning tegeleda tööturu killustatusega, 
tagades nii sobiva sotsiaalkaitse 
üleminekuperioodidel või ajutiste või 
osaajaga töölepingute korral kui ka 
ligipääsu koolitus-, karjääri edendamise 
ning täisajaga töötamise võimalustele;
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Or. en

Muudatusettepanek 16
Licia Ronzulli

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib, et kokkuhoiumeetmed, nagu 
sotsiaal- ja tervishoiuteenustele tehtavate 
kulutuste kärped riiklikul tasandil, 
mõjutavad esmajoones naisi ja tüdrukuid. 
Üleilmse meeste ja naiste vahelise 
võrdõigusetuse tõttu võtavad naised tihti 
ainuvastutuse laste ja haigete pereliikmete 
eest, mis tähendab, et valitsuse toetuste 
kärped kasvatavad naiste tasustamata töö 
koormust;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Siiri Oviir

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. palub komisjonil esitada nii kiiresti 
kui võimalik direktiivi eelnõu meetmetega 
meeste ja naiste palgaerinevuse 
kaotamiseks võrdse või samaväärse töö 
puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Gabriele Zimmer
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Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab vajadust soolise mõju 
hindamise ja soolist võrdõiguslikkust 
arvestava eelarvestamise järele kõikides 
majanduskriisiga võitlemiseks võetavates 
meetmetes ja kasutatavates fondides, 
eelkõige Euroopa Sotsiaalfondis, et 
piirata negatiivseid mõjusid soolisele 
võrdõiguslikkusele;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Veronica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib, et meeste ja naiste palgalõhe 
on ligi 17%. Kutsub liikmesriike üles 
pingutama nii palkade tasakaalustamise 
kui ka soolise diskrimineerimise 
kaotamise nimel;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Elisabeth Morin-Chartier, Veronica Lope Fontagné, Regina Bastos

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
integreerima kõikidesse tööhõivepoliitika 
suundadesse naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse üldist arusaama, võtma 
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vajalikke meetmeid naiste tööhõivele 
kaasa aitamiseks ning kaasama seda 
arusaama Euroopa Liidu 
tööhõivesuunistesse;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. arvestades, et kriisi praegused mõjud 
mõjutavad naisi pikaajaliselt tööturu 
kõrge soolise segregatsiooni tõttu, kus 
naiste kontsentratsioon on suur sektorites, 
millele on iseloomulikud madal palk ning 
mitteametlik ja osaajaga töö, millel on 
otsene mõju naiste pensionimaksetele;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Emer Costello

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et naiste õigusi ei tohiks 
näha, mõista ega edendada meeste 
õigustega võistlevana, kuna kogu 
ühiskonnale on oluline parandada nii 
meeste kui ka naiste olukorda. Seega on 
perekondadele suunatud hooldus- ja 
avalike teenuste parandamine 
eeltingimuseks nii meeste kui ka naiste 
tööturul osalemisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. rõhutab makromajandus-, sotsiaal- ja 
tööturupoliitika reformimise tähtsust, et 
tagada naistele majanduslik ja sotsiaalne 
õiglus, arendada rikkuse õiglase 
jaotumise edendamise strateegiaid, tagada 
miinimumsissetulek ja korralikud palgad 
ning pensionid, vähendada meeste ja 
naiste palgalõhet, luua rohkem 
kvaliteetseid töökohti naistele koos 
õigustega, mis võimaldavad naistel 
kasutada kvaliteetseid avalikke teenuseid, 
kaas arvatud lastesõimed, lasteaiad ja 
muud koolieelsed haridusasutused, 
päevahoiud, kogukonna vabaajakeskused 
ja perekondade tugiteenuste keskused ja 
integratsioonikeskused;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Veronica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. meeste ja naiste võrdõiguslikkus on 
Euroopa põhieesmärk ning peamine 
lahendus praegusest majandus- ja 
finantskriisist väljumiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. arvestades, et erinevustel meeste ja 
naiste tööhõives, palkades, 
karjääripausides ja osaajaga töös perega 
seonduvate kohustuste tõttu on tõsised 
tagajärjed pensionide arvutamisele ning 
seetõttu on nende pension tihti väiksem ja 
vaesuse risk ohustab neid rohkem; 

Or. en

Muudatusettepanek 26
Emer Costello

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. märgib, et palgaläbirääkimised on 
kriisi tõttu muutunud üha enam 
detsentraliseerituks ja et sooline 
segregatsioon on kollektiivläbirääkimistel
probleemiks, ning teadvustab 
sotsiaalpartnerite, eelkõige ametiühingute 
rolli nende küsimuste läbirääkimistesse 
kaasamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 2 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 c. kutsub liikmesriike üles edendama 
aktiivset tööturupoliitikat, tugevat 
sotsiaaldialoogi, tööstandardeid ja 
sotsiaalset kaitset, et kindlustada naiste, 
kaasa arvatud immigrantidest naiste 
õigused, ja võidelda sunniviisilise 
töötamise ning mitteametliku töö vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Emer Costello

Arvamuse projekt
Punkt 2 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 c. kutsub liikmesriike üles ratifitseerima 
koduabilisi käsitlevat ILO konventsiooni 
(konventsioon nr 189);

Or. en

Muudatusettepanek 29
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 2 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 d. toonitab aktiivse tööturupoliitika, 
tööinspektsioonide ja sotsiaaldialoogi, 
nagu ka oskuste täiendamise tähtsust, et 
edendada majanduse 
keskkonnahoidlikumaks muutmist;

Or. en



PE502.206v01-00 18/37 AM\923379ET.doc

ET

Muudatusettepanek 30
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 2 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 e. kutsub liikmesriike üles looma 
eriprogramme, edendamaks naiste 
aktiivset kaasamist või taasintegreerimist 
tööturule, ning konkreetseid võimalusi 
elukestvaks õppeks eesmärgiga pakkuda 
oskusi ja kvalifikatsioone, nagu 
mõjuvõimu, usalduse ja suutlikkuse 
suurendamine, mis on vajalikud 
strateegia „Euroopa 2020” raames;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 2 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 f. kutsub liikmesriike läbi vaatama 
sotsiaalkaitsesüsteeme pensioni- ja 
sotsiaalkindlustusskeemidega seotud 
õiguste isikustamise suhtes, et kaotada nn 
perekonnapea eelis ja tagada võrdsed 
pensioniõigused;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Siiri Oviir

Arvamuse projekt
Punkt 3



AM\923379ET.doc 19/37 PE502.206v01-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub liikmesriikidel toetada naiste 
osalemist tööturul selliste meetmetega 
nagu vaba ligipääsu tagamine riiklikule 
lastehoiuteenusele ja ülalpeetavate isikute 
hooldusteenusele ning haridusele ja 
kutsekvalifikatsiooni programmidele 
suunatud vahendite suurendamine;

3. palub liikmesriikidel toetada naiste 
osalemist tööturul nõudlusepõhise 
hariduse, kvalifikatsiooniprogrammide ja
lastehoiuteenuste tagamise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Veronica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub liikmesriikidel toetada naiste
osalemist tööturul selliste meetmetega
nagu vaba ligipääsu tagamine riiklikule
lastehoiuteenusele ja ülalpeetavate isikute 
hooldusteenusele ning haridusele ja
kutsekvalifikatsiooni programmidele 
suunatud vahendite suurendamine;

3. rõhutab, et sooline mõõde on ülioluline 
strateegia „Euroopa 2020” peamiste 
eesmärkide saavutamisel, kuna naised 
moodustavad suurima osa veel 
kasutamata tööjõust. Kutsub liikmesriike 
üles võtma vajalikke meetmeid naiste
suurema tööhõive määra edendamiseks
nagu vaba ligipääsu tagamine 
lastehoiuteenusele ja ülalpeetavate isikute 
hooldusteenusele ning haridusele, 
kutsekvalifikatsiooni programmidele, nagu 
ka piisavatele rasedus- ja 
sünnituspuhkuse, isapuhkuse ja 
vanemapuhkuse süsteemidele ning tööaja 
paindlikkusele suunatud vahendite 
suurendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Edit Bauer
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Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub liikmesriikidel toetada naiste 
osalemist tööturul selliste meetmetega 
nagu vaba ligipääsu tagamine riiklikule
lastehoiuteenusele ja ülalpeetavate isikute 
hooldusteenusele ning haridusele ja 
kutsekvalifikatsiooni programmidele 
suunatud vahendite suurendamine;

3. palub liikmesriikidel toetada naiste 
osalemist tööturul, võimaldades ligipääsu 
lastehoiuteenusele ja ülalpeetavate isikute 
hooldusteenusele ning luues tingimused 
elukestva õppe programmidele ja 
kutsekvalifikatsiooni ning ümberõppe
programmidele ligipääsuks;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub liikmesriikidel toetada naiste 
osalemist tööturul selliste meetmetega 
nagu vaba ligipääsu tagamine riiklikule 
lastehoiuteenusele ja ülalpeetavate isikute 
hooldusteenusele ning haridusele ja 
kutsekvalifikatsiooni programmidele 
suunatud vahendite suurendamine;

3. palub liikmesriikidel toetada naiste 
osalemist tööturul selliste meetmetega 
nagu vajaliku arvu sobivate 
lahtiolekuaegadega lastehoiuteenuse 
asutuse tagamine, võrdse ligipääsu 
tagamine riiklikule lastehoiuteenusele ja 
ülalpeetavate isikute hooldusteenusele, 
ettevõttesisest lastehoiuteenust pakkuvate 
ettevõtete algatuste toetamine, emadele 
paindlike töötundide võimaldamise 
edendamine kaugtöö arendamise kaudu, 
isapuhkuse soodustamine ning haridusele 
ja kutsekvalifikatsiooni programmidele 
suunatud vahendite suurendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Sari Essayah
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Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub liikmesriikidel toetada naiste 
osalemist tööturul selliste meetmetega 
nagu vaba ligipääsu tagamine riiklikule 
lastehoiuteenusele ja ülalpeetavate isikute 
hooldusteenusele ning haridusele ja 
kutsekvalifikatsiooni programmidele 
suunatud vahendite suurendamine;

3. palub liikmesriikidel toetada naiste 
osalemist tööturul selliste meetmetega 
nagu soodsa hinnaga ligipääsu tagamine 
riiklikule lastehoiuteenusele ja 
ülalpeetavate isikute hooldusteenusele ning 
haridusele ja kutsekvalifikatsiooni 
programmidele suunatud vahendite
suurendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub liikmesriikidel toetada naiste 
osalemist tööturul selliste meetmetega 
nagu vaba ligipääsu tagamine riiklikule
lastehoiuteenusele ja ülalpeetavate isikute 
hooldusteenusele ning haridusele ja 
kutsekvalifikatsiooni programmidele 
suunatud vahendite suurendamine;

3. kutsub liikmesriike üles toetama naiste 
osalemist tööturul selliste meetmetega 
nagu soodsa hinnaga ligipääsu tagamine 
lastehoiuteenusele ja ülalpeetavate isikute 
hooldusteenusele ning haridusele ja 
kutsekvalifikatsiooni programmidele 
suunatud vahendite suurendamine ning 
võttes kasutusele ulatusliku isadus- ning 
rasedus- ja sünnituspuhkuse korra;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub liikmesriikidel toetada naiste 
osalemist tööturul selliste meetmetega 
nagu vaba ligipääsu tagamine riiklikule 
lastehoiuteenusele ja ülalpeetavate isikute 
hooldusteenusele ning haridusele ja 
kutsekvalifikatsiooni programmidele 
suunatud vahendite suurendamine;

3. palub liikmesriikidel toetada naiste 
osalemist tööturul selliste meetmetega 
nagu vaba ligipääsu tagamine riiklikule,
kõikidele laste vanusegruppidele mõeldud
lastehoiuteenusele ja ülalpeetavate isikute 
hooldusteenusele ning haridusele ja 
kutsekvalifikatsiooni programmidele 
suunatud vahendite suurendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Lívia Járóka

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub liikmesriikidel toetada naiste 
osalemist tööturul selliste meetmetega 
nagu vaba ligipääsu tagamine riiklikule 
lastehoiuteenusele ja ülalpeetavate isikute 
hooldusteenusele ning haridusele ja 
kutsekvalifikatsiooni programmidele 
suunatud vahendite suurendamine;

3. palub liikmesriikidel tagada naiste 
osalemine kriisile reageerimise 
poliitikameetmeid puudutavas 
otsustusprotsessis ning toetada naiste 
osalemist tööturul selliste meetmetega 
nagu vaba ligipääsu tagamine riiklikule 
lastehoiuteenusele ja ülalpeetavate isikute 
hooldusteenusele ning haridusele ja 
kutsekvalifikatsiooni programmidele 
suunatud vahendite suurendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub liikmesriikidel toetada naiste 3. palub liikmesriikidel toetada naiste 
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osalemist tööturul selliste meetmetega 
nagu vaba ligipääsu tagamine riiklikule 
lastehoiuteenusele ja ülalpeetavate isikute 
hooldusteenusele ning haridusele ja 
kutsekvalifikatsiooni programmidele 
suunatud vahendite suurendamine;

osalemist tööturul selliste meetmetega 
nagu vaba ligipääsu tagamine riiklikule 
lastehoiuteenusele ja ülalpeetavate isikute 
hooldusteenusele, piisav toetus 
peresisestele hooldajatele, kaasa arvatud 
intervallhoolduse osutamine, ning 
haridusele ja kutsekvalifikatsiooni 
programmidele suunatud vahendite 
suurendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. toonitab vajadust investeerida 
sellistesse soodsa hinnaga kvaliteetsetesse 
teenustesse nagu täisajaga lastehoid, 
pikapäevarühmad ja eakate hoolekanne, 
kuna need aitavad edendada soolist 
võrdõiguslikkust, suurendada töö- ja 
eraelu tasakaalustatust ning luua 
raamistikku, mis võimaldab siseneda või 
naasta tööturule;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Licia Ronzulli

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. toonitab, et kriiside ajal kaotavad 
naised tihti esimesena töö või seisavad 
silmitsi vähendatud palgaga. Seetõttu on 
nende sektorite kaitsmine, kus töötavad 
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enamasti naised, vajalik meede 
majanduskriisi esmaste mõjude 
leevendamiseks ning pikaajalise
stabiilsuse tagamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. peab kahetsusväärseks, et naiste 
kasvavat tööturul osalemist ei kajastata 
2013. aasta majanduskasvu analüüsis, 
ehkki see on strateegia „Euroopa 2020” 
üks põhieesmärke. Kutsub nõukogu üles 
lisama naiste tööturul osalemise 
edendamine prioriteedina selle aasta 
majanduspoliitika suuniste vastuvõtmisse 
Euroopa poolaasta raames;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Veronica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. toonitab lepitusmenetluse tähtsust 
naiste täielikul tööturule kaasamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier
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Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub ka liikmesriike üles välja 
töötama kutsehariduspoliitikat;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. toonitab vajadust vähendada 
majandus- ja finantskriisi mõju 
perekondadele (pidades silmas lahutatud 
peresid või olukorda, kus lapsed jäetakse 
sugulaste või riigi hoolde), kaasa arvatud 
üksikvanematele, võttes ühtlasi arvesse, et 
naiste kanda jäetakse majapidamistööd;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Veronica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. märgib, et töötuse määrade vahel on 
erinevused vahemikus 48,6% ja 77,2%, 
mis vajasid iga juhtumi puhul 
konkreetseid meetmeid;

Or. en
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Muudatusettepanek 48
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. rõhutab vajadust edendada naiste 
ettevõtlust, julgustades naisi rajama oma 
ettevõtet ning lihtsustades naiste ligipääsu 
rahastamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Arvamuse projekt
Punkt 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 c. kutsub liikmesriike ja Euroopa Liitu 
üles töötama välja poliitikat pere- ja töö-
ning eraelu sobitamise edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Arvamuse projekt
Punkt 3 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 d. hoiatab, et praegune kriisiolukord 
võib tõsta naiste vastu suunatud 
perevägivalla riski;

Or. en
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Muudatusettepanek 51
Veronica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb muret kokkuhoiumeetmete 
kehtestamise tõttu riiklikes kulutustes 
tehtud suurte kärbete pärast, mis toovad 
kaasa avaliku sektori töökohtade ja 
teenuste hulgalise vähenemise ja sunnivad 
paljusid naisi vahetama tasulise töö tasuta 
töö vastu, pannes nad suurde vaesusohtu;

4. tunneb muret praeguses 
majandussituatsioonis
kokkuhoiumeetmete kehtestamise tõttu 
riiklikes kulutustes tehtud suurte kärbete 
pärast, mis toovad kaasa avaliku sektori 
töökohtade ja teenuste hulgalise 
vähenemise, pannes naised suurde 
vaesusohtu;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb muret kokkuhoiumeetmete
kehtestamise tõttu riiklikes kulutustes
tehtud suurte kärbete pärast, mis toovad 
kaasa avaliku sektori töökohtade ja 
teenuste hulgalise vähenemise ja sunnivad 
paljusid naisi vahetama tasulise töö tasuta 
töö vastu, pannes nad suurde vaesusohtu;

4. tunneb muret valitsuste tugevalt 
vähenenud suutlikkuse tõttu rahastada 
riiklikke kulutusi neis tehtud suurte 
kärbete pärast, mis toovad kaasa avaliku 
sektori töökohtade ja teenuste hulgalise 
vähenemise ja sunnivad paljusid naisi 
vahetama tasulise töö tasuta töö vastu, 
pannes nad suurde vaesusohtu;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Gabriele Zimmer
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb muret kokkuhoiumeetmete 
kehtestamise tõttu riiklikes kulutustes 
tehtud suurte kärbete pärast, mis toovad 
kaasa avaliku sektori töökohtade ja 
teenuste hulgalise vähenemise ja sunnivad
paljusid naisi vahetama tasulise töö tasuta 
töö vastu, pannes nad suurde vaesusohtu;

4. tunneb muret kokkuhoiumeetmete 
kehtestamise tõttu riiklikes kulutustes 
tehtud suurte kärbete pärast, mis toovad 
kaasa avaliku sektori töökohtade ja 
teenuste hulgalise vähenemise, mis
mõjutavad eelkõige naisi ja sunnivad neid
vahetama tasulise töö tasuta töö vastu, 
pannes nad suurde vaesusohtu;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb muret kokkuhoiumeetmete 
kehtestamise tõttu riiklikes kulutustes 
tehtud suurte kärbete pärast, mis toovad 
kaasa avaliku sektori töökohtade ja 
teenuste hulgalise vähenemise ja sunnivad 
paljusid naisi vahetama tasulise töö tasuta 
töö vastu, pannes nad suurde vaesusohtu;

4. tunneb muret kokkuhoiumeetmete 
kehtestamise tõttu riiklikes kulutustes 
tehtud suurte kärbete pärast, mis toovad 
kaasa avaliku sektori töökohtade ja 
teenuste hulgalise vähenemise ja sunnivad 
paljusid naisi vahetama tasulise töö töötuse
või tasuta töö vastu, pannes nad veel
suuremasse vaesusohtu;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Siiri Oviir

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb muret kokkuhoiumeetmete 4. tunneb muret kokkuhoiumeetmete 
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kehtestamise tõttu riiklikes kulutustes 
tehtud suurte kärbete pärast, mis toovad 
kaasa avaliku sektori töökohtade ja 
teenuste hulgalise vähenemise ja sunnivad 
paljusid naisi vahetama tasulise töö tasuta 
töö vastu, pannes nad suurde vaesusohtu;

kehtestamise tõttu riiklikes kulutustes 
tehtud kohati põhjendamatute ja suurte 
kärbete pärast, mis toovad kaasa avaliku 
sektori töökohtade ja teenuste hulgalise 
vähenemise ja sunnivad paljusid naisi 
vahetama tasulise töö tasuta töö vastu, 
pannes nad suurde vaesusohtu, mis 
omakorda kasvatab sotsiaalabile 
suunatud kulutusi;
(Puhtalt aritmeetiline lahutamine kulude 
kahandamiseks on tihti loonud olukorra, 
kus kaudsed kulud on kasvanud, näiteks 
vajadus sotsiaalabi järele.)

Or. en

Muudatusettepanek 56
Lívia Járóka

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb muret kokkuhoiumeetmete 
kehtestamise tõttu riiklikes kulutustes 
tehtud suurte kärbete pärast, mis toovad 
kaasa avaliku sektori töökohtade ja 
teenuste hulgalise vähenemise ja sunnivad 
paljusid naisi vahetama tasulise töö tasuta 
töö vastu, pannes nad suurde vaesusohtu;

4. tunneb muret kokkuhoiumeetmete 
kehtestamise tõttu riiklikes kulutustes 
tehtud suurte kärbete pärast, mis toovad 
kaasa avaliku sektori töökohtade ja 
teenuste – kus töötavad enamasti naised 
ning mille kadumine mõjutab naisi 
ebaproportsionaalselt – hulgalise 
vähenemise ja sunnivad paljusid naisi 
vahetama tasulise töö tasuta töö vastu, 
pannes nad suurde vaesusohtu;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Gabriele Zimmer

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kinnitab, et tuleb võtta meetmeid 
soolise segregatsiooni vähendamiseks 
tööturul nii horisontaalselt, mis tähendab 
naiste üleesindatuse vähendamist 
väiksema sissetulekuga töökohtadel, kui 
ka vertikaalselt, mis tähendab naiste 
alaesindatuse vähendamist võimuga 
seotud ja otsustusõigusega positsioonidel; 
rõhutab, et ebakindlad töötingimused on 
jätkuvalt soopõhine probleem mitte 
üksnes väheseid oskusi ja madalat 
kvalifikatsiooni nõudvates sektorites, vaid 
ka erialadel, mis nõuavad kõrgharidust, 
nagu niinimetatud akadeemiliselt 
ebakindlad alad, kus naised on 
üleesindatud;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. palub liikmesriikidel tagada töö- ja 
eraelu tasakaalustamist soodustavate 
poliitikasuundade ja programmide 
rakendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. arvestades, et praeguses 
majanduskriisi ja eelarvekokkuhoiu 
olukorras on naistel vähem vahendeid 
enese ja oma laste kaitsmiseks vägivalla 
vastu, ning arvestades, et veelgi olulisem 
on ära hoida naiste ja laste vastu 
suunatud vägivallast tulenev otsene 
finantsmõju kohtutele ning tervishoiu- ja 
sotsiaalteenustele;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Siiri Oviir

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib liikmesriikide tähelepanu 
vajadusele võtta sissetulekute tõstmiseks 
meetmeid, mille hulka kuuluvad 
miinimumsissetuleku tagamise kavad ja 
sotsiaalabi programmid isikutele, kellel on 
raskusi põhivajaduste täitmisega, pidades 
eelkõige silmas lastega isikuid ning eriti 
üksikvanemaid.

5. juhib liikmesriikide tähelepanu 
vajadusele tõsta naiste tööhõive määra,
mis annaks Euroopa majanduskasvule 
uue tõuke, tõstes Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõimet, et lõpetada töökohtade 
kolimine Aasiasse, parandades 
ümberõppe kvaliteeti ning innustades 
kasutama Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) poolt 
raskustes ettevõtete töötajatele pakutavat 
ümberõppetoetust.
(Lahendus ei seisne üksnes sotsiaalsete 
tagatiste tõstmises. Eelkõige on inimestel 
vaja, et neile oleks kindlustatud töökoht.)

Or. en

Muudatusettepanek 61
Veronica Lope Fontagné
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Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib liikmesriikide tähelepanu 
vajadusele võtta sissetulekute tõstmiseks 
meetmeid, mille hulka kuuluvad 
miinimumsissetuleku tagamise kavad ja 
sotsiaalabi programmid isikutele, kellel on 
raskusi põhivajaduste täitmisega, pidades 
eelkõige silmas lastega isikuid ning eriti 
üksikvanemaid.

5. juhib liikmesriikide tähelepanu 
vajadusele võtta sissetulekute tõstmiseks 
meetmeid ja vajadusele sotsiaalabi 
programmide järele isikutele, kellel on 
raskusi põhivajaduste täitmisega, pidades 
eelkõige silmas lastega isikuid ning eriti 
üksikvanemaid.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Edit Bauer

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib liikmesriikide tähelepanu 
vajadusele võtta sissetulekute tõstmiseks 
meetmeid, mille hulka kuuluvad 
miinimumsissetuleku tagamise kavad ja 
sotsiaalabi programmid isikutele, kellel on 
raskusi põhivajaduste täitmisega, pidades 
eelkõige silmas lastega isikuid ning eriti 
üksikvanemaid.

5. juhib liikmesriikide tähelepanu 
vajadusele võtta sissetulekute tõstmiseks 
meetmeid, mille hulka kuuluvad sotsiaalse 
kaasatuse ja sotsiaalabi programmid 
isikutele, kellel on raskusi põhivajaduste 
täitmisega, pidades eelkõige silmas lastega 
isikuid ning eriti üksikvanemaid, et 
võidelda vaesusega, mis on sätestatud 
eesmärgina strateegias „Euroopa 2020”.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Gabriele Zimmer

Arvamuse projekt
Punkt 5



AM\923379ET.doc 33/37 PE502.206v01-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib liikmesriikide tähelepanu 
vajadusele võtta sissetulekute tõstmiseks 
meetmeid, mille hulka kuuluvad 
miinimumsissetuleku tagamise kavad ja 
sotsiaalabi programmid isikutele, kellel on 
raskusi põhivajaduste täitmisega, pidades 
eelkõige silmas lastega isikuid ning eriti 
üksikvanemaid.

5. juhib liikmesriikide tähelepanu 
vajadusele võtta sissetulekute tõstmiseks 
meetmeid, mille hulka kuuluvad 
miinimumsissetuleku tagamise kavad, mis 
ületavad vaesuspiiriks loetava 60% riigi 
keskmisest tarbimisüksuse kohta 
arvestatud mediaansissetulekust, ja 
sotsiaalabi programmid isikutele, kellel on 
raskusi põhivajaduste täitmisega, pidades 
eelkõige silmas lastega isikuid ning eriti 
üksikvanemaid.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib liikmesriikide tähelepanu 
vajadusele võtta sissetulekute tõstmiseks 
meetmeid, mille hulka kuuluvad 
miinimumsissetuleku tagamise kavad ja 
sotsiaalabi programmid isikutele, kellel on 
raskusi põhivajaduste täitmisega, pidades 
eelkõige silmas lastega isikuid ning eriti 
üksikvanemaid.

5. juhib liikmesriikide tähelepanu 
vajadusele võtta sissetulekute tõstmiseks 
meetmeid, mille hulka kuuluvad 
miinimumsissetuleku tagamise kavad ja 
sotsiaalabi programmid isikutele, kellel on 
raskusi põhivajaduste täitmisega, pidades 
eelkõige silmas lastega või 
hooldamiskohustustega isikuid ning eriti 
üksikvanemaid.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub liikmesriike üles tugevalt 
toetama soolist võrdõiguslikkust 
arvestavat eelarvestamist, et tõsta soolist 
võrdõiguslikkust, kõrvaldades tulude ja 
kulude negatiivsed tagajärjed ning 
parandades valitsemist ja 
aruandluskohustust, eriti seoses 
riigieelarvetega;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Gabriele Zimmer

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. palub liikmesriikidel tegeleda 
töötajate vaesusega, mis mõjutab eriti 
naisi, kavandades selliseid meetmeid nagu 
miinimumpalgad, mis moodustavad 
vähemalt 60% asjakohasest keskmisest 
palgast, ning täiendusharidus töökohal;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Licia Ronzulli

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. toonitab naistesse ja soolisse 
võrdõiguslikkusesse investeerimise 
tähtsust finantsvapustuste eest kaitsmise 
ja üldise majandusliku stabiilsuse 
pikaajalise strateegiana;
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Or. en

Muudatusettepanek 68
Siiri Oviir

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tunneb muret naiste olukorra pärast 
maapiirkondades, kus ligipääs erinevatele 
teenustele on halvenenud, paludes 
liikmesriikidel tagada maapiirkondades 
toimiv ühistransport, arstiabi ja muud 
olulised teenused, et pidurdada suurtesse 
linnadesse ümberkolimist ning peatada 
ääremaastumine.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. kutsub liikmesriike üles parandama 
naiste osalemist kõikidel 
otsustustasanditel;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Gabriele Zimmer

Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. osutab vajadusele edendada pere- ja 
majapidamiskohustuste jagamist; kutsub 
liikmesriike üles kavandama või 
edendama olemasolevaid meetmeid 
diskrimineerivate sooliste stereotüüpide 
ning rollide ebavõrdse jaotamise 
kaotamiseks, nagu meeste julgustamine 
nende õiguses laste, haigete või puuetega 
sugulaste eest hoolitseda;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Minodora Cliveti

Arvamuse projekt
Punkt 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
rohkem edendama naiste ettevõtlust, 
kaasa arvatud rahalist abi naissoost 
ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Gabriele Zimmer

Arvamuse projekt
Punkt 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. märgib, et mitmeid varasemalt 
tasustatud kaupu või teenuseid toodavad 
või osutavad naised kriisiajal kodus ilma 
igasuguse tasuta; rõhutab seetõttu 
vajadust põhjalikuma ametliku statistika 
järele, mis hõlmaks ka tasustamata tööd, 
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et täielikult hinnata kriisi ja 
kokkuhoiumeetmete mõju naiste ja meeste 
olukorrale tööturul.

Or. en


