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MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 148 lõikele 4 võttis nõukogu 
21. oktoobril 2010. aastal vastu 
tööhõivepoliitika suunised, mis koos 
aluslepingu artikli 121 kohaselt vastu 
võetud liikmesriikide ja liidu ulatuslike 
eeskirjadega majanduspoliitika kohta 
moodustavad Euroopa 2020. aasta 
strateegia integreeritud suunised. See 
programm peaks aitama kaasa Euroopa 
2020. aasta strateegia integreeritud 
suuniste, eelkõige suunise nr 7, 8 ja 10 
rakendamisele, ja ühtlasi toetama 
juhtalgatuste elluviimist, pöörates erilist 
tähelepanu vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogrammile, uute oskuse ja 
töökohtade tegevuskavale ning noorte 
liikuvusele.

(3) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 148 lõikele 4 võttis nõukogu 
21. oktoobril 2010. aastal vastu 
tööhõivepoliitika suunised, mis koos 
aluslepingu artikli 121 kohaselt vastu 
võetud liikmesriikide ja liidu ulatuslike 
eeskirjadega majanduspoliitika kohta 
moodustavad Euroopa 2020. aasta 
strateegia integreeritud suunised. See 
programm peaks aitama kaasa Euroopa 
2020. aasta strateegia integreeritud 
suuniste, eelkõige suunise nr 7, 8 ja 10 
rakendamisele, ja ühtlasi toetama 
juhtalgatuste elluviimist, pöörates erilist 
tähelepanu vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogrammile, uute oskuse ja 
töökohtade tegevuskavale, Euroopa 
soolise võrdõiguslikkuse strateegiale 
(2010–2015) ning noorte liikuvusele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Kooskõlas Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse strateegiaga (2010–
2015) peaks liit paremini kasutama naiste 
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potentsiaali, aidates seeläbi kaasa 
Euroopa Liidu üldistele majanduslikele ja 
sotsiaalsetele eesmärkidele, tuues rohkem 
naisi tööturule ja kvaliteetsetele 
töökohtadele. Eelkõige on eakate naiste, 
üksikvanemate, puuetega naiste, 
sisserännanud naiste ja rahvusvähemuste 
hulka kuuluvad naiste tööhõive määrad 
endiselt suhteliselt madalad ning seetõttu 
on vaja vähendada allesjäänud soolisi 
lõhesid nii kvantitatiivses kui ka 
kvalitatiivses mõttes. Euroopa Komisjoni 
esitatud hiljutistes aruannetes põhiõiguste 
harta täitmise kohta, samuti 
Maailmapanga ja ÜRO valitsemise ja 
jätkusuutlikkuse alastes uuringutes 
tõestatakse, et naiste tööturule kaasamine 
ning eriti võrdõiguslikkus poliitilise 
tasandi otsuste tegemises soodustavad 
läbipaistvust ja osalust ning vähendavad 
korruptsiooni. Naiste osalemisel 
ettevõtluses ja majandusliku ja ettevõtluse 
tasandi otsuste tegemises on ka tõestatud 
mõju konkurentsivõime, tootlikkuse ja 
uuenduslikkuse suurendamises. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga peaks programm kasutama 
järjepidevat lähenemist tööhõive 
parandamisele ning sotsiaalse tõrjutuse ja 
vaesusega võitlemisele. Programmi 
rakendamist tuleks ratsionaliseerida ja 
lihtsustada eelkõige ühiste sätetega, mis 
hõlmavad inter alia üldeesmärke, meetmete 
liigitust, seiret ja hindamiskorda.
Programm peaks keskenduma ka suurtele, 
selge ELi lisaväärtusega projektidele, et 
saavutada kriitiline mass ning vähendada 
nii toetusesaajate kui ka komisjoni 

(5) Programm peaks kasutama järjepidevat 
lähenemist tööhõive parandamisele ning 
sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega 
võitlemisele, seades alati sihiks soolise 
võrdõiguslikkuse ning selle 
süvalaiendamise. Programmi rakendamist 
tuleks ratsionaliseerida ja lihtsustada 
eelkõige ühiste sätetega, mis hõlmavad 
inter alia üldeesmärke, meetmete liigitust, 
seiret ja hindamiskorda. Programm peaks 
keskenduma ka suurtele, selge ELi 
lisaväärtusega projektidele, et saavutada 
kriitiline mass ning vähendada nii 
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halduskoormust. Ühtlasi tuleks eelkõige 
liikuvuskavade rakendamisel rohkem 
kasutada lihtsustatud kuluvõimalusi
(kindlasummaline rahastamine ja 
ühekordsed maksed). Programm peaks 
olema ühtne kontaktpunkt 
mikrorahastamise pakkujate jaoks, kes 
pakuvad rahastamist mikrokrediidi, 
suutlikkuse suurendamise ja tehnilise abi 
jaoks. Ning lõpuks peaks programm 
võimaldama eelarvelist paindlikkust 
sellega, et luuakse reserv, millest tehakse 
igal aastal eraldisi, et reageerida 
poliitilistele prioriteetidele.

toetusesaajate kui ka komisjoni 
halduskoormust. Ühtlasi tuleks eelkõige 
liikuvuskavade rakendamisel rohkem 
kasutada lihtsustatud kuluvõimalusi
(kindlasummaline rahastamine ja 
ühekordsed maksed). Programm peaks 
olema ühtne kontaktpunkt 
mikrorahastamise pakkujate jaoks, kes 
pakuvad rahastamist mikrokrediidi, 
suutlikkuse suurendamise ja tehnilise abi 
jaoks. Ning lõpuks peaks programm 
võimaldama eelarvelist paindlikkust 
sellega, et luuakse reserv, millest tehakse 
igal aastal eraldisi, et reageerida 
poliitilistele prioriteetidele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) ELi sotsiaalpoliitika keskmes on 
miinimumstandardite olemasolu ja 
töötingimuste pidev paranemine ELis. EL 
etendab olulist rolli nii selle tagamisel, et 
õiguslikku raamistikku kohandatakse –
järgides aruka reguleerimise põhimõtteid –
vastavalt arenevale töökorraldusele ning 
uutele tervishoiu ja ohutusega seotud 
ohtudele, kui ka selliste meetmete 
rahastamisel, millega parandatakse 
töötajate õiguste kaitset käsitlevate ELi 
eeskirjade täitmist.

(8) ELi sotsiaalpoliitika keskmes on 
miinimumstandardite olemasolu ja 
töötingimuste pidev paranemine ELis. EL 
etendab olulist rolli nii selle tagamisel, et 
õiguslikku raamistikku kohandatakse –
järgides aruka reguleerimise põhimõtteid –
vastavalt arenevale töökorraldusele ning 
uutele tervishoiu ja ohutusega seotud 
ohtudele, kui ka selliste meetmete 
rahastamisel, millega parandatakse 
töötajate õiguste kaitset käsitlevate ELi 
eeskirjade täitmist, unustamata seejuures 
töö- ja pereelu ühitamise vajadust nii 
meeste kui ka naiste jaoks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Programmis tuleb arvesse võtta, et 
töötingimuste parandamine eeldab ka 
tööaja ja tööhõive vormide paindlikumaks 
muutmist, luues pereelu toetavaid 
teenuseid, parandades puhkusetingimusi 
ja teisi toetusmeetmeid töötavate 
lapsevanemate jaoks.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Juurdepääsu puudumine krediidile on 
üks peamisi takistusi ettevõtete loomisele, 
eelkõige tööturult enim tõrjutud inimeste 
hulgas. ELi ja liikmesriikide jõupingutusi 
selles valdkonnas on vaja tõhustada, et 
suurendada mikrorahastamist ja viia see 
vastavusse seda kõige enam vajavate 
isikute, s.o eelkõige töötutute ja haavatavas 
olukorras inimeste vajadustele, kes 
soovivad alustada või arendada 
mikroettevõtlust, sealhulgas füüsilisest 
isikust ettevõtjana, kuid kellel ei ole 
juurdepääsu krediidile. Esimese sammuna 
moodustasid Euroopa Parlament ja 
nõukogu 2010. aastal rahastu.

(14) Juurdepääsu puudumine krediidile on 
üks peamisi takistusi ettevõtete loomisele, 
eelkõige tööturult enim tõrjutud inimeste 
hulgas. ELi ja liikmesriikide jõupingutusi 
selles valdkonnas on vaja tõhustada, et 
suurendada mikrorahastamist ja viia see 
vastavusse seda kõige enam vajavate 
isikute, s.o eelkõige töötute ja haavatavas 
olukorras inimeste vajadustele, kes 
soovivad alustada või arendada 
mikroettevõtlust, sealhulgas füüsilisest 
isikust ettevõtjana, kuid kellel ei ole 
juurdepääsu krediidile, pöörates erilist 
tähelepanu ettevõtluse edendamisele 
naiste hulgas, arvestades et ELis on ainult 
üks naine kümnest ettevõtja, kuid meeste 
hulgas on see näitaja üks neljast. Sellega 
seoses võiks naiste ettevõtlus, mida 
tekitatakse rahastamisvõimaluste kaudu 
juurdepääsu lihtsustamisega krediidile, 
näiteks Euroopa mikrokrediidirahastu 
abiga, anda märkimisväärse panuse 75% 
naiste tööhõivemäära saavutamiseks, 
nagu on sätestatud Euroopa 2020. aasta 
strateegias. Esimese sammuna 
moodustasid Euroopa Parlament ja 
nõukogu 2010. aastal rahastu.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) ELi noorel mikrokrediiditurul 
mikrorahastamise kättesaadavamaks 
muutmiseks on vaja mikrorahastamise 
pakkujate ja eriti muul kujul kui pankadena 
tegutsevate mikrorahandusasutuste 
institutsioonilise suutlikkuse tõstmist 
kooskõlas komisjoni teatisega „Euroopa 
algatus mikrokrediidi arendamiseks, et 
toetada majanduskasvu ja tööhõivet”.

(15) ELi noorel mikrokrediiditurul 
mikrorahastamise kättesaadavamaks 
muutmiseks on vaja mikrorahastamise 
pakkujate ja eriti muul kujul kui pankadena 
tegutsevate mikrorahandusasutuste 
institutsioonilise suutlikkuse tõstmist 
kooskõlas komisjoni teatisega „Euroopa 
algatus mikrokrediidi arendamiseks, et 
toetada majanduskasvu ja tööhõivet” ning 
komisjoni raportiga „Innovatiivsete naiste 
ja ettevõtluse edendamine”1.

_____________
1 Euroopa Komisjoni ettevõtluse ja 
tööstuse peadirektoraat, 25. juuli 2008.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Aluslepingu artiklite 8 ja 10 kohaselt
peab programm toetama soolise võrdsuse
ja mittediskrimineerimise eesmärkide
peavoolustamist kõikides oma tegevustes.
Tagada tuleb regulaarne järelevalve ja 
hindamine, et anda hinnang soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
küsimuste käsitlemisele programmi 
tegevustes.

(18) Euroopa Liidu toimimise lepingu
artiklite 8 ja 10 kohaselt peavad komisjon 
ja liikmesriigid tagama, et soolise
võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise eesmärkide
peavoolustamine aitaks kaasa meeste ja 
naiste võrdsuse edendamisele kõikides
programmi tegevusliinides, võttes arvesse 
Euroopa soolise võrdõiguslikkuse pakti 
(2011-2020). Tagada tuleb regulaarne 
järelevalve ja hindamine, et anda hinnang 
soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise küsimuste 
käsitlemisele programmi tegevustes.
Soolise võrdõiguslikkuse põhimõtte 
tulemuslik rakendamine peab hõlmama 
soo kaupa rühmitatud andmeid ja 
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näitajaid ning soolisele 
võrdõiguslikkusele keskenduvaid 
eesmärke ja kriteeriume.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Ühenduse tööhõive ja sotsiaalse 
solidaarsuse programmi „Progress” 
soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise osad on lisatud 
õiguste ja kodakondsuse programmi. Kuid 
Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programmi tegevuses tuleks 
püüda parandada naiste tööturul 
osalemist ja töötingimusi ning tasakaalu 
töö- ja eraelu vahel. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Liidu sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programm (edaspidi
„programm”), mille eesmärk on aidata 
kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia, selle 
peamiste eesmärkide ja koondsuuniste 
rakendamisele, andes rahalist toetust 
Euroopa Liidu eesmärkidele tööhõive 
kõrge taseme edendamisel, piisava 
sotsiaalkaitse tagamisel, sotsiaalse 
tõrjutuse ja vaesuse vastu võitlemisel ja 
töötingimuste parandamisel.

1. Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Liidu sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programm (edaspidi
„programm”), mille eesmärk on aidata 
kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia, selle 
peamiste eesmärkide ja koondsuuniste 
rakendamisele, andes rahalist toetust 
Euroopa Liidu eesmärkidele tööhõive 
kõrge taseme edendamisel, piisava 
sotsiaalkaitse tagamisel, sotsiaalse 
tõrjutuse ja vaesuse vastu võitlemisel ja 
töötingimuste parandamisel, seades alati 
sihiks soolise võrdõiguslikkuse ning selle 
süvalaiendamise.
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Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tugevdada peamiste ELi ja riiklike 
poliitikakujundajate, samuti teiste 
huvitatud isikute poolset ELi eesmärkide 
omaksvõtmist tööhõive, sotsiaalsete ja 
töötingimuste valdkonnas, et saavutada 
konkreetsed ja kooskõlastatud meetmed nii 
ELi kui ka liikmesriikide tasandil;

(a) edendada peamiste ELi ja riiklike 
poliitikakujundajate, samuti teiste 
huvitatud isikute seas tööhõive kasvu ning 
sotsiaal- ja tööõiguste tagamise 
strateegiaid, seades alati sihiks soolise 
võrdõiguslikkuse ning selle 
süvalaiendamise, et saavutada konkreetsed 
ja kooskõlastatud meetmed nii ELi kui ka 
liikmesriikide tasandil;

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) edendada töökohti, mis pakuvad 
töötajatele mitmesuguseid võimalusi 
sobiva tasakaalu saavutamiseks töö- ja 
eraelu vahel;

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) edendada tööhõivet ja sotsiaalset 
kaasatust, parandades haavatavate rühmade 
ja mikroettevõtete juurdepääsu 
mikrorahastamisele ja selle kättesaadavust 
nende jaoks ning parandades sotsiaalsete 
ettevõtete juurdepääsu 
rahastamisvahenditele.

(e) edendada tööhõivet ja sotsiaalset 
kaasatust, parandades haavatavate rühmade 
ja mikroettevõtete juurdepääsu 
mikrorahastamisele ja selle kättesaadavust 
nende jaoks, pöörates erilist tähelepanu 
ettevõtluse edendamisele naiste hulgas,
ning parandades sotsiaalsete ettevõtete 
juurdepääsu rahastamisvahenditele.



PE486.186v02-00 10/16 AD\903264ET.doc

ET

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edendada naiste ja meeste vahelist 
võrdsust ning võidelda soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega;

(a) edendada naiste ja meeste vahelist 
võrdsust; selleks rakendatakse Euroopa 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse
strateegias (2010–2015) seatud eesmärke, 
eelkõige mis puudutab naiste 
majandusliku sõltumatuse edendamist, 
õhutades naiste autonoomset tööd ja 
nendepoolset ettevõtete loomist; 
edendatakse töö ja pereelu ühitamise 
võimalusi ning pannakse erilist rõhku 
võrdsusele otsuste tegemisel poliitika ja 
ettevõttemajanduse valdkonnas; need on 
kasulikud ja konkreetsed viisid võitluseks 
soolise diskrimineerimisega ja nendega 
peaksid kaasnema meetmed võitluseks 
diskrimineerimisega rassilise või etnilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel; selleks et tõhusalt võidelda 
vaesusega liidus ja eriti kõige 
haavatavamate seas, nt naised ja eelkõige 
naiste konkreetsed kategooriad, tuleks 
edendada integreeritud meetmeid; sel 
eesmärgil tuleks vaesuse kui nähtusega 
võidelda, edendades kõikidel tasanditel 
leidlikke meetmeid, investeeringuid 
sotsiaalsetesse infrastruktuuridesse ja 
heade tavade tõhustatud vahetamist; 

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vajaduse korral kasutatakse 
vahendite eraldamisel sootundlikku 
lähenemisviisi. 
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Naiste õigusi ja soolist 
võrdõiguslikkust edendavate 
programmide ja meetmete rahastamine on 
esmatähtis selle tagamiseks, et liidu 
programmid kajastavad Euroopa Liidu 
aluslepingutes võetud kohustust naiste ja 
meeste võrdõiguslikkuseks. Seega peaksid 
liit, komisjon ja liikmesriigid kindlustama, 
et soopõhist eelarve koostamist, soolisi 
analüüse ja soolist mõju võetakse arvesse 
protsessi kõigis etappides, sealhulgas 
kavandamine, määratlus, rakendamine, 
järelevalve ja hindamine.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) andmete ja statistika kogumine, ühiste 
metoodikate, liigituste, näitajate ja 
võrdlusaluste väljatöötamine;

(a) andmete ja statistika kogumine, ühiste 
metoodikate, liigituste, näitajate ja 
võrdlusaluste väljatöötamine, vajaduse 
korral soo ja vanuserühmade kaupa;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Meetmed edendamaks üksikisikute 
liikuvust ELis, eelkõige mitmekeelse 
digitaalse platvormi väljatöötamine vabade 
töökohtade ja töötaotluste vahendamiseks 
ning eesmärgipärased liikuvuskavad, et 
täita vabad töökohad seal, kus tööturul on 

4. Meetmed edendamaks üksikisikute 
liikuvust ELis, eelkõige mitmekeelse 
digitaalse platvormi väljatöötamine vabade 
töökohtade ja töötaotluste vahendamiseks 
ning eesmärgipärased liikuvuskavad, et 
täita vabad töökohad seal, kus tööturul on 
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tuvastatud puudujääke, ja/või aidata 
konkreetseid töötajate rühmi, näiteks noori.

tuvastatud puudujääke, ja/või aidata 
konkreetseid töötajate rühmi, näiteks noori, 
üksikvanemaid ning naisi ja mehi, kes 
hooldamiskohustuste tõttu töötavad 
osalise tööajaga.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon tagab koostöös 
liikmesriikidega, et programmi kohaselt 
elluviidavad meetmed on järjepidevad ja 
vastastikku täiendavad muude liidu 
meetmetega, eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) kohaste meetmetega 
ning meetmetega sellistes valdkondades 
nagu sotsiaalne dialoog, õiglus ja 
põhiõigused, haridus, kutseõpe ja 
noorsoopoliitika, teadusuuringud ja 
innovatsioon, ettevõtlus, tervishoid, liidu 
laienemine ja välissuhted ning üldine 
majanduspoliitika.

1. Komisjon tagab koostöös 
liikmesriikidega, et programmi kohaselt 
elluviidavad meetmed on järjepidevad ja 
vastastikku täiendavad muude liidu 
meetmetega, eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) kohaste meetmetega 
ning meetmetega sellistes valdkondades 
nagu sotsiaalne dialoog, õiglus ja 
põhiõigused, haridus, kutseõpe ja 
noorsoopoliitika, teadusuuringud ja 
innovatsioon, ettevõtlus, tervishoid, liidu 
laienemine ja välissuhted ning üldine 
majanduspoliitika. Arvestades sotsiaal- ja 
tööhõivepoliitika tähtsat osa soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisel, peavad 
komisjon ja liikmesriigid ühtlasi tagama, 
et programmi tegevus oleks Euroopa 
Liidu võrdõiguslikkuse poliitikaga 
kooskõlas.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi regulaarseks järelevalveks ning 
selle poliitika ja rahastamisprioriteetide 
vajalikuks kohandamiseks koostab 
komisjon igal kahe aasta järel 
seirearuanded ning edastab need Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Sellised 

Programmi regulaarseks järelevalveks ning 
selle poliitika ja rahastamisprioriteetide 
vajalikuks kohandamiseks koostab 
komisjon igal kahe aasta järel 
seirearuanded ning edastab need Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Sellised 
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aruanded hõlmavad programmi tulemusi 
ning seda, kuivõrd on programmi tegevuste 
raames käsitletud soolise võrdõiguslikkuse 
ja mittediskrimineerimise küsimusi, sh
juurdepääsetavust.

aruanded hõlmavad programmi tulemusi 
ning seda, kuivõrd on programmi tegevuste 
raames ja kõikides programmi 
tegevusliinides järgitud soolise 
võrdõiguslikkuse ja selle süvalaiendamise 
põhimõtteid ning käsitletud 
diskrimineerimise vastu võitlemisega 
seotud aspekte, sh juurdepääsetavuse 
küsimusi. Andmed peaksid võimaluse 
korral olema alati soo kaupa rühmitatud.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Töötada välja ja levitada 
kõrgetasemelisi võrreldavaid analüütilisi 
teadmisi tagamaks, et ELi tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika ning töötingimuste alased 
õigusaktid põhinevad usaldusväärsetel 
tõendusmaterjalidel ja vastavad eri 
liikmesriikide ja teiste osalevate riikide 
vajadustele, väljakutsetele ja tingimustele.

(a) Töötada välja ja levitada 
kõrgetasemelisi ja horisontaalsete 
poliitikasuundade mõju, nagu soolise 
võrdõiguslikkuse julgustamine, 
mõõtmisele orienteeritud võrreldavaid 
analüütilisi teadmisi tagamaks, et ELi 
tööhõive- ja sotsiaalpoliitika ning 
töötingimuste alased õigusaktid põhinevad 
usaldusväärsetel tõendusmaterjalidel ja 
vastavad eri liikmesriikide ja teiste 
osalevate riikide vajadustele, väljakutsetele 
ja tingimustele.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Pakkuda sotsiaalpartneritele ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele 
Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil 
finantstuge soolise võrdõiguslikkusega 
seotud projektide ja teadustöö jaoks 
tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse 
valdkonnas.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liidu õigusega ette nähtud 
erialaasutustele;

(c) liidu õigusega ette nähtud 
erialaasutustele, pöörates erilist 
tähelepanu sektoris tegutsevatele noorte, 
õppe, ja soolise võrduse temaatikaga 
seotud ametitele, nagu Euroopa 
Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur ja 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituut;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab komitee. Komitee 
tähendab komiteed määruse (EL) nr 
182/2011 tähenduses.

1. Komisjoni abistab komitee. Komitee 
tähendab komiteed määruse (EL) nr 
182/2011 tähenduses. Komitee koosseis 
kajastab soolist tasakaalu.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Töötada välja teenuseid töötajate 
värbamiseks ja nende ametisse 
nimetamiseks vabade töökohtade ja 
töötaotlejate vahenduse kaudu Euroopa 
tasandil; See peab hõlmama kõiki ametisse 
nimetamise etappe alates värbamiseelsest 
ettevalmistusest kuni ametisse nimetamise 
järgse abini eesmärgiga tagada taotleja 
edukas integreerumine tööturul; sellised 

(b) Töötada välja teenuseid töötajate 
värbamiseks ja nende ametisse 
nimetamiseks vabade töökohtade ja 
töötaotlejate vahenduse kaudu Euroopa 
tasandil; See peab hõlmama kõiki ametisse 
nimetamise etappe alates värbamiseelsest 
ettevalmistusest kuni ametisse nimetamise 
järgse abini eesmärgiga tagada taotleja 
edukas integreerumine tööturul; sellised 
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teenused hõlmavad eesmärgipäraseid 
liikuvuskavasid, et täita vabu töökohti seal, 
kus tööturul on tuvastatud puudujääke, 
ja/või aidata teatud töötajate rühmi, näiteks 
noori.

teenused hõlmavad eesmärgipäraseid 
liikuvuskavasid, et täita vabu töökohti seal, 
kus tööturul on tuvastatud puudujääke, 
ja/või aidata teatud töötajate rühmi, näiteks 
noori, üksikvanemaid ning naisi ja mehi, 
kes hooldamiskohustuste tõttu töötavad 
osalise tööajaga.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) oma töökoha kaotanud või selle 
kaotamise ohus olevatele inimeste või 
tööturule sisenemise või taassisenemise 
raskustega inimeste jaoks; isikute jaoks, 
keda ohustab sotsiaalne tõrjutus, ja 
haavatavate inimeste jaoks, kes on 
ebasoodsas olukorras tavapärasele 
krediiditurule juurdepääsu saamisel ning 
kes soovivad käivitada või arendada oma 
mikroettevõtteid;

(a) oma töökoha kaotanud või selle 
kaotamise ohus olevatele inimeste või 
tööturule sisenemise või taassisenemise 
raskustega inimeste jaoks; isikute jaoks, 
keda ohustab sotsiaalne tõrjutus, ja 
haavatavate inimeste jaoks, kes on 
ebasoodsas olukorras tavapärasele 
krediiditurule juurdepääsu saamisel ning 
kes soovivad käivitada või arendada oma 
mikroettevõtteid, pöörates erilist 
tähelepanu ettevõtluse edendamisele 
naiste hulgas;
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