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Muudatusettepanek 8
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Sooline vägivald, sealhulgas 
koduvägivald, prostitutsioon, 
inimkaubandus ja naiste suguelundite 
moonutamine on endiselt laialt levinud 
ülemaailmne nähtus, mis kahjustab 
tõsiselt naiste ja tüdrukute elu ning tervist 
ja avaldab märkimisväärset 
sotsiaalmajanduslikku mõju. Vägistamine 
ja muu seksuaalne vägivald leiab aset 
väga mitmel kujul ning üha enam ka 
sõjalise taktikana alandamise ja 
domineerimise eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Vaesuse ebaproportsionaalne mõju 
naistele ja tüdrukutele tuleneb 
süstemaatilisest diskrimineerimisest, mis 
moonutab ühiskondi ja võtab miljonitelt 
inimestelt nende kõige põhilisemad 
õigused, sealhulgas juurdepääsu veele ja 
nõuetekohastele sanitaartingimustele, 
haridusele ning rahuldavale tervishoiule. 

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Vaesuse vähendamine on Euroopa 
Liidu arengupoliitika peamine eesmärk, 
nagu see on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 21 ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 208.

(5) Vaesuse vähendamine ja võitlus kõigi 
seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi 
või selle väljendamise alusel toimuva 
diskrimineerimise vormide vastu peaks 
olema Euroopa Liidu arengupoliitika 
peamine eesmärk. Rahalise arenguabi 
eraldamine peaks sõltuma nende üldiste 
väärtuste austamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) EL peaks arenguabi tingimuste 
kaudu tagama, et kolmandad riigid 
kaitseksid naisi ja tüdrukuid piinamise 
eest. Nõukogu peaks peatama abi andmise 
riikidele, kus kasutatakse piinamist, ning 
suunama abi ohvrite toetuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) 2000. aastal võttis rahvusvaheline 
kogukond endale kohustuse astuda 
2015. aastaks samme vaesuse 
vähendamiseks, võttes vastu aastatuhande 
arengueesmärgid, millega nõustusid nii liit 
kui ka tema liikmesriigid.

(6) 2000. aastal võttis rahvusvaheline 
kogukond endale kohustuse astuda 
2015. aastaks samme vaesuse 
vähendamiseks, võttes vastu aastatuhande 
arengueesmärgid, millega nõustusid nii liit 
kui ka tema liikmesriigid. Soolise 
võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste 
edendamine on tõhus vahend vaesuse, 
nälja ja haiguste vastu võitlemiseks ning 
kestliku arengu toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Aastatuhande arengueesmärkide 
kohaselt ei tohi üheltki üksikisikult ega 
riigilt võtta võimalust arengust kasu saada 
ja nii meestele kui ka naistele tuleb tagada 
võrdsed õigused ja võimalused.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Arengukoostöö jätkuv toetamine on 
eluliselt tähtis kiirelt muutuvas maailmas. 
Ligikaudu 1,3 miljardit inimest elab 
endiselt äärmises vaesuses ja veelgi 

(8) Arengukoostöö jätkuv toetamine on 
eluliselt tähtis kiirelt muutuvas maailmas. 
Ligikaudu 1,3 miljardit inimest elab 
endiselt äärmises vaesuses ja veelgi 



PE521.516v01-00 6/9 AM\1005741ET.doc

ET

suurema hulga inimeste inimarenguga 
seotud vajadused ei ole täidetud. 
Riigisisene ebavõrdsus on kasvanud igas 
maailmanurgas. Looduskeskkond on üha 
suurenema surve all ja kliimamuutuste 
tagajärjed on seadnud eriti tugeva löögi 
alla arenevad riigid. Nimetatud raskused on 
üleilmsed ja omavahel seotud ning nendega 
peavad tegelema kõik riigid ühiselt.

suurema hulga inimeste inimarenguga 
seotud vajadused ei ole täidetud. ELi 
arenguabiprogrammides tuleks tõsiselt 
arvesse võtta seda, et vaesus, nälg, 
kirjaoskamatus, haigused ja kõikvõimalik 
ekspluateerimine mõjutavad naisi ja 
tüdrukuid väga tugevasti. Riigisisene 
ebavõrdsus on kasvanud igas 
maailmanurgas. Looduskeskkond on üha 
suureneva surve all ja kliimamuutuste 
tagajärjed on seadnud eriti tugeva löögi 
alla arenevad riigid. Nimetatud raskused on 
üleilmsed ja omavahel seotud ning nendega 
peavad tegelema kõik riigid ühiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Seoses aastatuhande 
arengueesmärkide täitmisega ja 2015. 
aasta järgse arenguraamistikuga tuleb 
Euroopa arenguaasta raames esiplaanile 
seada ja ellu viia otsustav roll, mida 
naised võivad arengus täita, eelkõige 
toiduga kindlustamatuse vähendamisel, 
edendades samaaegselt naiste osalemist 
majandustegevuses, eelkõige 
põllumajanduses ja maapiirkondade 
majanduses. 

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Euroopa arenguaasta peaks 
suurendama teadlikkust kõigist soolise 
diskrimineerimise vormidest, mida naistel 
ja tüdrukutel eri piirkondades taluda 
tuleb, eelkõige seoses juurdepääsuga 
haridusele, töökohtadele ja 
tervishoiusüsteemidele, samuti seoses 
sundabielu, seksuaalse ärakasutamise, 
suguelundite moonutamise ja muude 
kuritarvitustega.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Riigiti erinev sotsiaalmajanduslik ja 
kultuuritaust ning -tundlikkus tähendab, et 
osa Euroopa aasta meetmeid tuleb täita 
detsentraliseeritult liikmesriigi tasandil 
kooskõlas finantsmääruse artikliga 5813.
Kuid poliitikaprioriteetide kehtestamine 
liikmesriigi tasandil peab olema 
kooskõlastatud komisjoniga, et tagada 
Euroopa aasta strateegiliste eesmärkide 
ühtsus.

(17) Riigiti erinev sotsiaalmajanduslik ja 
kultuuritaust ning -tundlikkus tähendab, et 
osa Euroopa aasta meetmeid tuleb täita 
detsentraliseeritult liikmesriigi tasandil 
kooskõlas finantsmääruse artikliga 5813.
Kuid poliitikaprioriteetide kehtestamine 
liikmesriigi tasandil peab olema 
kooskõlastatud liikmesriikide riiklike 
pädevate asutustega, et tagada Euroopa 
aasta strateegiliste eesmärkide ühtsus.

__________________ __________________
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, 
Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis 
käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002.

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, 
Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis 
käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002.

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 23 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23 a. Äärmiselt tähtis on, et arenguabi 
kasutataks ilma raiskava dubleerimiseta, 
eelkõige olukorras, kus üle veerandi ELi 
projektidest kas ei toimi või toimivad 
raskustega, ning et liikmesriigid 
säilitaksid riigi olukorral põhineva õiguse 
otsustada kolmandatele riikidele 
iseseisvalt eraldatava arenguabi üle.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teavitada ELi kodanikke ELi 
arengukoostööst, tuues välja selle, mida 
Euroopa Liit kui maailma suurim 
arenguabiandja on juba saavutanud ja kui 
palju enam suudetaks teha, kui 
liikmesriigid ja institutsioonid oma jõud 
ühendaksid;

– teavitada ELi kodanikke ELi 
arengukoostööst, tuues välja selle, mida 
Euroopa Liit ja selle liikmesriigid kui 
maailma suurimad arenguabiandjad on 
juba saavutanud ja kui palju enam 
suudetaks teha, kui liikmesriigid ja 
institutsioonid, kes on selleks valmis, oma 
jõud ühendaksid;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon tagab, et kõik tema arengu-
ja abiprojektid on tõhusad ja neid ei 
dubleerita.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta raames rahastatavates 
meetmetes võivad osaleda:

Euroopa aasta raames rahastatavates 
meetmetes osalemine ei ole kohustuslik ja 
osaleda võivad:

Or. en

Muudatusettepanek 22
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa aastat võib vajaduse korral 
toetada käimasolevate, arengut edendavate 
programmidega, ilma et see piiraks 
programmide eesmärkide elluviimist ja 
eelarve täitmist.

4. Euroopa aastat võib vajaduse korral 
toetada käimasolevate, arengut edendavate 
programmidega, ilma et see piiraks 
programmide eesmärkide elluviimist ja 
eelarve täitmist, tingimusel, et ei esine 
dubleerimist. 

Or. en


