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Muudatusettepanek 1 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (PPE variraportöör), Edite Estrela (S&D 
variraportöör), Ilda Figueiredo (GUE/NGL variraportöör), Mariya Nedelcheva
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 5 ja 6

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et ehitussektorile ja 
autotööstusele, kus domineerivad mehed, 
on võrreldes jaekaubandus-, teenuste ja 
turismisektoriga palju tähelepanu 
pööratud, kuigi majanduskriis on neid 
sektoreid sama negatiivselt mõjutanud; 
arvestades tungivat vajadust käsitleda 
majandus- ja sotsiaalkriisi mõju ja 
lahendamise soolist dimensiooni riiklikes 
ja Euroopa majanduse elavdamise kavades;

B. arvestades, et kriisi esimene, peamiselt 
mehi puudutav laine tabas eelkõige 
finantssektorit, samuti ehitussektorit ja 
autotööstust, kus domineerivad mehed, 
saades nii rohkem tähelepanu, kuid kriisi 
teine laine mõjutas sama negatiivselt
jaekaubandust, üldteeninduse sfääri ja 
turismi, kus domineerivad peamiselt 
naised; seetõttu tuleb käsitleda majandus-
ja sotsiaalkriisi mõju ja lahendamise soolist 
dimensiooni riiklikes ja Euroopa 
majanduse elavdamise kavades; 

Or. en

Muudatusettepanek 2 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D variraportöör), Sophia in 't Veld (ALDE 
variraportöör), Ilda Figueiredo (GUE/NGL variraportöör), Norica Nicolai, Elisabeth 
Morin-Chartier, Chrysoula Paliadeli
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 14, 15 ja 16

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et juhtivad 
majandusteadlased on väitnud, et laenuraha 
vähenemine, millest majanduslangus 
alguse sai, oli meeste poolt põhjustatud 
katastroof; arvestades, et riikide ja 
rahvusvahelisel tasandil võetud meetmete 
üle otsustasid peamiselt mehed ja neis ei 
võeta arvesse soolist võrdõiguslikkust; 
arvestades, et oluline on naised poliitikat, 

C. arvestades, et juhtivad 
majandusteadlased on väitnud, et laenuraha 
vähenemine, millest majanduslangus 
alguse sai, oli meeste poolt põhjustatud 
katastroof; arvestades, et riikide ja 
rahvusvahelisel tasandil võetud meetmete 
üle otsustasid peamiselt mehed ja neis ei 
võetud piisavalt arvesse soolist 
võrdõiguslikkust; arvestades, et oluline on 



PE441.029v01-00 4/9 AM\813617ET.doc

ET

majandust ja finantsvaldkonda puudutavate 
otsuste tegemise protsessi täielikult 
kaasata;

naised, kellel on üldiselt kõrgem 
kvalifikatsioon kui meestel, poliitikat, 
majandust ja finantsvaldkonda puudutavate 
otsuste tegemise ning sotsiaalpartnerite 
kokkulepete protsessi täielikult kaasata;

Or. en

Muudatusettepanek 3 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D variraportöör), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
variraportöör), Iratxe García Pérez
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 30 ja 31

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G a. arvestades, et Euroopa Elu- ja 
Töötingimuste Parandamise Fondi 
andmetel pühendavad naised meestest 
kolm korda rohkem aega laste eest 
hoolitsemisele, majapidamistöödele või 
ülalpeetavate eest hoolitsemisele; 
arvestades, et perekonnaelu ja 
kodutöödega seotud vastutuse jagamine 
meeste ja naiste vahel, eelkõige vanema-
ja isapuhkuse kasutamise 
edasiarendamine on eeltingimus naiste ja 
meeste vahelise võrdõiguslikkuse 
edendamiseks ja teostamiseks; ning 
arvestades, et ema- ja õppepuhkuse 
lisamata jätmine kogutööaja hulka on 
diskrimineeriv ja seab naised tööturul 
halvemasse olukorda;

Or. en
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Muudatusettepanek 4 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D variraportöör), Sophia in 't Veld (ALDE 
variraportöör), Ilda Figueiredo (GUE/NGL variraportöör), Norica Nicolai, Iratxe 
García Pérez
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 35 ja 36

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et eriti majanduslanguse ajal 
on vaesusriskis elavad inimesed veelgi 
haavatavamad; arvestades, et viivitamatult 
on vaja teha jõupingutusi ja leida täielikke 
lahendusi vaesuse kõrvaldamiseks, nagu 
lepiti kokku juba aastal 2000 Lissabonis 
toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel; 
arvestades, et erilist tähelepanu tuleks 
pöörata mitmes suhtes ebasoodsas 
olukorras olevate rühmade kaitsele ning 
tagada nende ühiskonda kaasamine;

I. I. arvestades, et eriti majanduslanguse 
ajal on vaesusriskis elavad inimesed, kes 
on enamikus naised, veelgi haavatavamad, 
eriti sisserännanutest naissoost töötajad ja 
vähemuste esindajad; arvestades, et 
viivitamatult on vaja teha jõupingutusi ja 
leida täielikke lahendusi vaesuse 
kõrvaldamiseks, nagu lepiti kokku juba 
aastal 2000 Lissabonis toimunud Euroopa 
Ülemkogu kohtumisel; arvestades, et erilist 
tähelepanu tuleks pöörata mitmes suhtes 
ebasoodsas olukorras olevate rühmade, 
eriti romade kaitsele ning tagada nende 
ühiskonda kaasamine;

Or. en

Muudatusettepanek 5 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (PPE variraportöör), Edite Estrela (S&D 
variraportöör), Ilda Figueiredo (GUE/NGL variraportöör), Iratxe García Pérez, 
Barbara Matera
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 38, 40, 41 ja 42

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et kvaliteetne täisajaga 
töökoht on parim kaitse vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastu; arvestades 
asjaolu, et väga oluline on kujundada ja 
rakendada poliitikat, mis vastaks nii naiste 
kui ka meeste vajadustele, sealhulgas 
juurdepääs taskukohastele ja kergesti 

J. arvestades, et kvaliteetne täisajaga ja 
õigustega töökoht on parim kaitse vaesuse 
ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ning 
lähtepunkt finantsilisele ja  
psühholoogilisele sõltumatusele; 
arvestades asjaolu, et tegeledes üldise 
juurdepääsuga kvaliteetsetele avalikele 
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kättesaadavatele hooldusteenustele; teenustele, on väga oluline kujundada ja 
rakendada poliitikat, mis vastaks nii naiste 
kui ka meeste vajadustele, sealhulgas 
juurdepääs taskukohastele, kvaliteetsetele
ja kergesti kättesaadavatele 
lapsehoiuteenustele ning täiskasvanute ja 
teiste ülalpeetavate hooldusteenustele;

Or. en

Muudatusettepanek 6 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D variraportöör), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
variraportöör), Chrysoula Paliadeli
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 47 ja 48

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K. arvestades, et uuringud näitavad, et 
vägivald naiste vastu kasvab, kui mehed 
kogevad majanduskriisi tõttu 
kõrvaletõrjumist või kaotusi; arvestades, et 
majanduslik stress toob tihti kaasa 
sagedasema, vägivaldsema ja ohtlikuma 
kuritarvitamise,

K. arvestades, et koduvägivald, mille 
ohvriks on peamiselt naised, on kõigis 
riikides ja kõigis ühiskonnakihtides 
levinud nähtus; arvestades, et uuringud 
näitavad, et vägivald naiste vastu kasvab, 
kui mehed kogevad majanduskriisi tõttu 
kõrvaletõrjumist või kaotusi; arvestades, et 
majanduslik stress toob tihti kaasa 
sagedasema, vägivaldsema ja ohtlikuma 
kuritarvitamise; arvestades, et 
koduvägivald läheb ELile maksma ligi 
16 miljonit eurot aastas,

Or. en

Muudatusettepanek 7 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D variraportöör), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
variraportöör), Mariya Nedelcheva, Barbara Matera
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 85 ja 86

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. taunib asjaolu, et kriisile reageerimise 
poliitilistes meetmetes, sealhulgas 
majanduse elavdamise pakettides, ei ole 
teadvustatud, analüüsitud ega parandatud 
kriisi soolist mõju; kritiseerib asjaolu, et 
Lissaboni strateegia järgselt soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamist 
praktiliselt ei käsitleta; kutsub nõukogu, 
komisjoni ja liikmesriike üles lisama 
soolist võrdõiguslikkust käsitlev peatükk 
tööhõive ja makromajanduse suunistesse ja 
EL 2020 strateegiasse ning arvestama 
kõikide poliitikavaldkondade eelarvete 
koostamisel soolise võrdõiguslikkusega;

9. märgib kahetsusega, et kriisile 
reageerimise poliitilistes meetmetes, 
sealhulgas majanduse elavdamise 
pakettides, ei ole teadvustatud, analüüsitud 
ega parandatud kriisi soolist mõju; avaldab 
kahetsust asjaolu üle, et Lissaboni 
eesmärkide saavutamisele järgnevas 
strateegias soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist praktiliselt ei käsitleta; 
kutsub nõukogu, komisjoni ja liikmesriike 
üles lisama soolist võrdõiguslikkust 
käsitlev konkreetsete sihtmärkidega
peatükk tööhõive ja makromajanduse 
suunistesse ja ELi 2020. aasta strateegiasse 
ning arvestama kõikide 
poliitikavaldkondade eelarvete koostamisel 
soolise võrdõiguslikkusega; 

Or. en

Muudatusettepanek 8 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D variraportöör), Sophia in 't Veld (ALDE 
variraportöör), Ilda Figueiredo (GUE/NGL variraportöör), Norica Nicolai, Iratxe 
García Pérez
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 100 ja 101

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. kutsub liikmesriike üles arendama 
taskukohaseid, kättesaadavaid ja 
kvaliteetseid laste- ja ülalpeetavate isikute 
hooldusteenuseid, mis oleksid kooskõlas 
üleeuroopaliste eesmärkidega; rõhutab 
asjaolu, et täielikult tuleks ära kasutada
struktuurifondide ja Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondi võimalusi 
kvaliteetsete teenuste rahastamiseks; nõuab 
tungivalt, et komisjon esitaks ettepaneku 
võtta vastu direktiiv, mis käsitleb 
isapuhkust, lapsendaja puhkust ja puhkust 

14. kutsub liikmesriike üles arendama 
taskukohaseid, kättesaadavaid ja 
kvaliteetseid laste- ja ülalpeetavate isikute 
hooldusteenuseid, mis oleksid kooskõlas 
üleeuroopaliste eesmärkidega, ja tagama, 
et kõnealuste teenuste kättesaadavus oleks 
ühildatav täistööajaga töötavate naiste ja 
meeste töögraafikutega; kutsub komisjoni 
ja liikmesriike üles täielikult ära kasutama
struktuurifondide ja Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondi võimalusi 
kvaliteetsete teenuste rahastamiseks; nõuab 
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ülalpeetava pereliikme hooldamiseks; tungivalt, et komisjon esitaks ettepaneku 
võtta vastu direktiiv, mis käsitleb 
isapuhkust, lapsendaja puhkust ja puhkust 
ülalpeetava pereliikme hooldamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 9 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D variraportöör), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
variraportöör), Iratxe García Pérez, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 113, 114 ja 115

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. palub Euroopa institutsioonidel ja
liikmesriikidel võtta tõhusaid ja eelkõige 
seadusandlikke meetmeid, mis 
soodustaksid naiste ja meeste võrdset 
osakaalu ettevõtete ja poliitiliste organite 
vastutavatel ametikohtadel; seepärast 
nõuab siduvate eesmärkide seadmist, et 
tagada naiste ja meeste võrdne esindatus;

16. palub Euroopa institutsioonidel,
liikmesriikidel ning kohalikel ja 
piirkondlikel omavalitsustel võtta tõhusaid 
ja eelkõige seadusandlikke meetmeid, mis 
soodustaksid naiste ja meeste võrdset 
osakaalu ettevõtete ja poliitiliste organite 
vastutavatel ametikohtadel, sh juhatustes, 
ning kohaliku, piirkondliku, riikliku ja 
Euroopa tasandi avalikes asutustes, 
riigiasutustes ja organisatsioonides, mis 
peavad olema eeskujuks; seepärast nõuab 
siduvate eesmärkide seadmist, et tagada 
naiste ja meeste võrdne esindatus; 

Or. en

Muudatusettepanek 10 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D variraportöör), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
variraportöör), Barbara Matera
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 130

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. rõhutab asjaolu, et nn rohelistel 20. märgib „rohelise majanduse” 
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töökohtadel on võimalus muutuda tulevasel 
ELi tööturul oluliseks kasvavaks 
segmendiks ning et juba praegu võib ELis 
rohkem kui 20 miljonit töökohta pidada 
„roheliseks” ja uutest tõenditest ilmneb, et 
töökohtade arv ainuüksi taastuvenergia 
sektoris võib aastaks 2020 kahekordistuda, 
ulatudes 2,8 miljonini;

üliolulisust Euroopa Liidu 2020. aasta 
strateegia seisukohast, rõhutab asjaolu, et 
nn rohelistel töökohtadel on võimalus 
muutuda tulevasel ELi tööturul oluliseks 
kasvavaks segmendiks ning et juba praegu 
võib ELis rohkem kui 20 miljonit töökohta 
pidada „roheliseks” ja uutest tõenditest 
ilmneb, et töökohtade arv ainuüksi 
taastuvenergia sektoris võib aastaks 2020 
kahekordistuda, ulatudes 2,8 miljonini;

Or. en

Muudatusettepanek 11 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D variraportöör), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
variraportöör), Mariya Nedelcheva
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 142

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. ergutab Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituuti koostama 
analüüsi majanduskriisi soolise mõju 
kohta ja kutsub teisi Euroopa institutsioone 
(näiteks Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fondi) üles käsitlema oma 
töös soolise võrdõiguslikkuse küsimusi;

24. ergutab Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituuti koostama 
analüüsi majandus- ja finantskriisi soolise 
mõju kohta; on seisukohal, et see 
mõjuhinnang tuleks viia läbi täpsete 
näitajate abil, mille puhul võetakse 
arvesse kriisile omast konteksti; kutsub 
teisi Euroopa institutsioone (näiteks 
Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fondi) üles otsima oma töös 
lahendusi soolise võrdõiguslikkuse 
küsimustele;

Or. en


