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Muudatusettepanek 1
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 17. 
juuni 2010. aasta resolutsiooni 
majanduslanguse ja finantskriisi sooliste 
aspektide kohta1;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Marina Yannakoudakis

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et tööturu 
individualiseerumine, mis toob endaga 
kaasa kollektiivläbirääkimiste vähenemise, 
seab töötajad kaitsetumasse olukorda, mille 
tagajärjeks on ebakindlad töökohad, kuna 
see lihtsustab tööandjatel muuta 
teenistustingimusi ebasoodsamaks;

A. arvestades, et tööturu 
individualiseerumine, muutuvad 
turutingimused ja vajadus paindlikkuse 
järele töösuhetes seab töötajad 
kaitsetumasse olukorda, mille tagajärjeks 
on ebakindlad töökohad;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Gesine Meissner

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0231.
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et tööturu 
individualiseerumine, mis toob endaga 
kaasa kollektiivläbirääkimiste vähenemise, 
seab töötajad kaitsetumasse olukorda, mille 
tagajärjeks on ebakindlad töökohad, kuna 
see lihtsustab tööandjatel muuta 
teenistustingimusi ebasoodsamaks;

A. arvestades, et tööturu 
individualiseerumine ja kasvav 
paindlikkus, mis toob endaga kaasa 
kollektiivläbirääkimiste vähenemise, seab 
töötajad kaitsetumasse olukorda, mille 
tagajärjeks võivad olla ebakindlad 
töökohad, kuna see lihtsustab tööandjatel 
muuta teenistustingimusi ebasoodsamaks;

Or. de

Muudatusettepanek 4
Vilija Blinkevičiūtė

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et tööturu 
individualiseerumine, mis toob endaga 
kaasa kollektiivläbirääkimiste vähenemise, 
seab töötajad kaitsetumasse olukorda, mille 
tagajärjeks on ebakindlad töökohad, kuna 
see lihtsustab tööandjatel muuta 
teenistustingimusi ebasoodsamaks;

A. arvestades, et tööturu 
individualiseerumine, mis toob endaga 
kaasa kollektiivläbirääkimiste vähenemise, 
seab töötajad – eriti naised, kes peavad 
tööelu ühitama perekondlike 
kohustustega – kaitsetumasse olukorda, 
mille tagajärjeks on ebakindlad töökohad, 
kuna see lihtsustab tööandjatel muuta 
teenistustingimusi ebasoodsamaks;

Or. lt

Muudatusettepanek 5
Marina Yannakoudakis

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et tööturul on naiste osakaal
ebakindlates töösuhetes liiga suur, ning 

B. arvestades, et majanduskriisi tõttu on 
nii naised kui mehed tööturul ebakindlates 



AM\822538ET.doc 5/27 PE445.634v01-00

ET

arvestades, et naiste tehtava ebakindla töö 
teatud vormid, näiteks tasustatavad 
majapidamistööd ja hooldusalased tööd, ei 
ole tööturul nähtavad; 

töösuhetes, ning arvestades, et naiste 
tehtava ebakindla töö teatud vormid, 
näiteks tasustatavad majapidamistööd ja 
hooldusalased tööd, ei ole tööturul 
nähtavad;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B a. arvestades, et ebakindlates töösuhetes 
olevate naiste ülemäärane osakaal on 
põhiline tegur, mis soodustab endiselt 
suuri soolisi palgaerinevusi; arvestades 
seetõttu, et naiste töökohtade kvaliteedi 
parandamine aitab vähendada soolisi 
palgaerinevusi;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Gesine Meissner

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et osaajatöö on laialdaselt 
levinud teenindussfääris, eelkõige sellistes 
valdkondades nagu majutus ja toitlustus, 
haridus, tervishoid ja sotsiaaltöö ning 
muude kogukondlike, sotsiaal- ja 
isikuhooldusteenuste osas, kus enamik 
töötajaid on naised;

C. arvestades, et sunnitud osaajatöö on 
laialdaselt levinud teenindussfääris, 
eelkõige sellistes valdkondades nagu 
majutus ja toitlustus, haridus, tervishoid ja 
sotsiaaltöö ning muude kogukondlike, 
sotsiaal- ja isikuhooldusteenuste osas, kus 
enamik töötajaid on naised;

Or. de
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Muudatusettepanek 8
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C a. arvestades, et naiste osalus tööturul 
peegeldab nende rolli kodus; naised 
võtavad sageli vastu töökoha, mis 
võimaldab neil ühitada palgatööd ja 
tasustamata tööd;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Gesine Meissner

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et majandus- ja finantskriisil 
on olnud ebakindlatele töösuhetele 
kahesugune mõju, kuna äriühingute 
esimene reaktsioon seisnes ajutiste 
töötajate vähendamises, ning arvestades 
lisaks asjaolu, et kardetakse, et paljusid 
majanduslanguse ajal kaotatud alalisi 
töökohti ei taastata, vaid need asendatakse 
ebatüüpiliste – kui mitte ebakindlate –
töösuhetega;

D. arvestades, et majandus- ja finantskriisil 
on olnud ebakindlatele töösuhetele 
kahesugune mõju, kuna paljude 
äriühingute esimene reaktsioon seisnes 
ajutiste töötajate vähendamises, ning 
arvestades lisaks asjaolu, et kardetakse, et 
paljusid majanduslanguse ajal kaotatud 
alalisi töökohti ei taastata, vaid need 
asendatakse ebatüüpiliste – kui mitte 
ebakindlate – töösuhetega;

Or. de

Muudatusettepanek 10
Marina Yannakoudakis

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et majandus- ja finantskriisil 
on olnud ebakindlatele töösuhetele 
kahesugune mõju, kuna äriühingute 
esimene reaktsioon seisnes ajutiste 
töötajate vähendamises, ning arvestades 
lisaks asjaolu, et kardetakse, et paljusid 
majanduslanguse ajal kaotatud alalisi 
töökohti ei taastata, vaid need asendatakse 
ebatüüpiliste – kui mitte ebakindlate –
töösuhetega;

D. arvestades, et majandus- ja finantskriisil 
on olnud ebakindlatele töösuhetele 
kahesugune mõju, kuna äriühingute 
esimene reaktsioon seisnes ajutiste 
töötajate vähendamises, ning arvestades 
lisaks asjaolu, et kardetakse, et paljusid 
majanduslanguse ajal kaotatud alalisi 
töökohti ei taastata, vaid need asendatakse 
ebatüüpiliste – kui mitte ebakindlate –
töösuhetega, kuid tuleks silmas pidada, et 
ebakindlad töösuhted võimaldavad 
paindlikkust;;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Marina Yannakoudakis

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et ebakindlatel 
teenistustingimustel, näiteks muud kui 
kirjalikud lepingud, mittevabatahtlik 
osaajatöö ja palkade püsiv erinevus, on 
pikaajaline mõju sotsiaalkindlustuskaitsele 
ja pensionitele ning need seavad töötajad 
suuremasse vaesuse ohtu; 

F. arvestades, et ebakindlatel 
teenistustingimustel, näiteks muud kui 
kirjalikud lepingud, mis on 
ebaseaduslikud, mittevabatahtlik osaajatöö 
ja palkade püsiv erinevus, on pikaajaline 
mõju sotsiaalkindlustuskaitsele ja 
pensionitele ning need seavad töötajad 
suuremasse vaesuse ohtu;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F a (uus)



PE445.634v01-00 8/27 AM\822538ET.doc

ET

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F a. arvestades, et on täiesti vale näidata 
naist kui isikut, kes valdavalt saab 
leibkonnas teist palka, kuna suur osa 
naissoost tööjõust on leibkonnas ainsad 
isikud, kes palka saavad;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Gesine Meissner

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et enamik koduabilisi, kes 
täidavad niisuguseid kohustusi nagu 
kodune hooldus, koristamine ja 
toitlustamine, on naised; arvestades, et 
tööstusriikides moodustavad 
majapidamistööd 5–9% koguhõivest; 
arvestades, et niisugune töö on enamasti
ebakindel, vähe väärtustatud ja 
informaalne, ning arvestades, et 
koduabiliste haavatavus tähendab seda, et 
neile võib kergesti saada osaks ebavõrdne, 
ebaõiglane või kuritarvituslik kohtlemine;

H. arvestades, et enamik koduabilisi, kes 
täidavad niisuguseid kohustusi nagu 
kodune hooldus, koristamine ja 
toitlustamine, on naised; arvestades, et 
tööstusriikides moodustavad 
majapidamistööd 5–9% koguhõivest; 
arvestades, et niisugune töö on sageli
ebakindel, vähe väärtustatud ja 
informaalne, ning arvestades, et 
koduabiliste haavatavus tähendab seda, et 
neile võib kergesti saada osaks ebavõrdne, 
ebaõiglane või kuritarvituslik kohtlemine;

Or. de

Muudatusettepanek 14
Vilija Blinkevičiūtė

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et enamik koduabilisi, kes 
täidavad niisuguseid kohustusi nagu 

H. arvestades, et enamik koduabilisi, kes 
täidavad niisuguseid kohustusi nagu 
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kodune hooldus, koristamine ja 
toitlustamine, on naised; arvestades, et 
tööstusriikides moodustavad 
majapidamistööd 5–9% koguhõivest; 
arvestades, et niisugune töö on enamasti 
ebakindel, vähe väärtustatud ja 
informaalne, ning arvestades, et 
koduabiliste haavatavus tähendab seda, et 
neile võib kergesti saada osaks ebavõrdne, 
ebaõiglane või kuritarvituslik kohtlemine;

kodune hooldus, koristamine ja 
toitlustamine, on naised; arvestades, et 
tööstusriikides moodustavad 
majapidamistööd 5–9% koguhõivest; 
arvestades, et niisugune töö on enamasti 
ebakindel, vähe väärtustatud ja 
informaalne, ning arvestades, et 
koduabiliste haavatavus tähendab seda, et 
neid tihti diskrimineeritakse ja neile võib 
kergesti saada osaks ebavõrdne, ebaõiglane 
või kuritarvituslik kohtlemine;

Or. lt

Muudatusettepanek 15
Silvia Costa

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et kõrgelt kvalifitseeritud 
töötajate kvalifikatsiooni alandamine on 
ebakindlate töökohtadega seoses 
tavapärane probleem, eelkõige töölt 
vabastatud töötajate või võõrtöötajate 
korral, kes võtavad tööturul püsimiseks 
vastu madalat kvalifikatsiooni nõudvaid 
töökohti;

I. arvestades, et kõrgelt kvalifitseeritud 
töötajate kvalifikatsiooni alandamine on 
ebakindlate töökohtadega seoses 
tavapärane probleem, eelkõige töölt 
vabastatud töötajate või võõrtöötajate 
korral, kes võtavad tööturul püsimiseks 
vastu madalat kvalifikatsiooni nõudvaid 
töökohti, ja arvestades, et see olukord, mis 
puudutab eelkõige naisi, seab ohtu nende 
karjäärivõimalused ning omandatud ja 
olemasolevatele oskustele vastava 
palgataseme saavutamise;

Or. it

Muudatusettepanek 16
Mary Honeyball

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et naissoost migrantidele, kes 
võtavad vastu madalat kvalifikatsiooni 
nõudvaid ajutisi töökohti tööturu äärealadel 
või koduabilise töökohti, võib saada osaks 
kahekordne diskrimineerimine, kuna lisaks 
asjaolule, et nad töötavad sageli 
ebakorrapärastes – kui mitte õigusvastastes 
– tingimustes, on nende väärkohtlemise või 
vägivalla või seksuaalse kuritarvitamise 
ohvriks langemise tõenäosus suurem; 
arvestades, et nad ei ole ka teadlikud oma 
õigustest, neil on piiratud juurdepääs 
avalikele teenustele, nende kohaliku keele 
oskus on piiratud ja nad ei ole võimelised 
moodustama võrgustikke, ning arvestades, 
et need, kes on õigusvastastes töösuhetes, 
ei julge võtta ühendust ametivõimudega, et 
taotleda kaitset, kuna nad kardavad 
kodumaale tagasisaatmist;

J. arvestades, et naissoost migrantidele, kes 
võtavad vastu madalat kvalifikatsiooni 
nõudvaid ajutisi töökohti tööturu äärealadel 
või koduabilise töökohti, võib saada osaks 
kahekordne diskrimineerimine, kuna lisaks 
asjaolule, et nad töötavad sageli viletsates,
ebakorrapärastes – kui mitte õigusvastastes 
– tingimustes, on nende väärkohtlemise või 
vägivalla või seksuaalse kuritarvitamise 
ohvriks langemise tõenäosus suurem;
arvestades, et nad ei ole ka tihti teadlikud 
oma õigustest, neil on piiratud juurdepääs 
avalikele teenustele, nende kohaliku keele 
oskus on piiratud ja nad ei ole võimelised 
moodustama võrgustikke, ning arvestades, 
et need, kes on õigusvastastes töösuhetes, 
ei julge võtta ühendust ametivõimudega, et 
taotleda kaitset, kuna nad kardavad 
kodumaale tagasisaatmist;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Gesine Meissner

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K. arvestades, et Euroopa Nõukogu 24. 
novembri 1969. aasta kokkulepe au 
pair’ina töötamise kohta ei ole enam 
ajakohane ning järelikult ei käsitleta selles 
probleeme, mis esinevad tänapäeval
seoses au pair’ide tööga paljudes 
liikmesriikides,

K. arvestades, et Euroopa Nõukogu 24. 
novembri 1969. aasta kokkulepe au 
pair’ina töötamise kohta ei ole enam 
ajakohane ning järelikult ei käsitleta selles 
probleeme, mis võivad tekkida seoses au 
pair’ide tööga paljudes liikmesriikides,

Or. de
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Muudatusettepanek 18
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu ebakindlate töösuhete 
soopõhisele olemusele ja tuletab meelde 
tööturul esinevat üleminekut standardsetelt 
töösuhete vormidelt mittestandardsetele, 
sageli ebakindlatele töösuhete vormidele;

1. juhib tähelepanu ebakindlate töösuhete 
soopõhisele olemusele ja tuletab meelde 
tööturul esinevat üleminekut standardsetelt 
töösuhete vormidelt mittestandardsetele, 
sageli ebakindlatele töösuhete vormidele, 
mis tekitab vajaduse takistada 
mittestandardsete töösuhete vormide 
muutumist ebakindlaks tööks;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Silvia Costa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu ebakindlate töösuhete 
soopõhisele olemusele ja tuletab meelde 
tööturul esinevat üleminekut standardsetelt 
töösuhete vormidelt mittestandardsetele, 
sageli ebakindlatele töösuhete vormidele;

1. juhib tähelepanu ebakindlate töösuhete 
soopõhisele olemusele ja tuletab meelde 
tööturul esinevat üleminekut standardsetelt 
töösuhete vormidelt mittestandardsetele, 
sageli ebakindlatele töösuhete vormidele;
nende probleemide vastu võitlemiseks 
tuleb liikmesriikidel ja tööturu osapooltel 
paluda ühtlustada oma õigusnorme ja 
lepingutingimusi, mis reguleerivad 
standardseid ja ebatüüpiliste töövorme, et 
vältida olukorda, kus eelistatakse kõige 
mugavamat ja odavamat tööd, samas 
unustamata deklareerimata töö võimaliku 
kasvu tekitatud ohte;

Or. it
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Muudatusettepanek 20
Marina Yannakoudakis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma õigusloomega seotud meetmeid, et 
teha lõpp tööajata lepingutele, mis on 
omased töökohtadele, kus töötavad 
tavapäraselt naised niisugustes 
valdkondades nagu majapidamistööd, 
hooldusalased tööd ja toitlustamine; 

3. kutsub liikmesriike üles võtma 
õigusloomega seotud meetmeid, et teha 
lõpp tööajata lepingutele, mis on omased 
töökohtadele, kus töötavad tavapäraselt 
naised niisugustes valdkondades nagu 
majapidamistööd, hooldusalased tööd ja 
toitlustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Silvia Costa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma õigusloomega seotud meetmeid, et 
teha lõpp tööajata lepingutele, mis on 
omased töökohtadele, kus töötavad 
tavapäraselt naised niisugustes 
valdkondades nagu majapidamistööd, 
hooldusalased tööd ja toitlustamine;

3. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma õigusloomega seotud meetmeid, et 
teha lõpp tööajata lepingutele, mis on 
omased töökohtadele, kus töötavad 
tavapäraselt naised niisugustes 
valdkondades nagu majapidamistööd, 
hooldusalased tööd ja toitlustamine ning 
võtta kasutusele meetmed, millega saaks 
reguleerida igat tüüpi kohalviibimist 
ettevõtetes ja töökohtades, mis on 
vormiliselt ette nähtud juhatuse või 
koolituse pakkumiseks, kuid millest on 
tegelikult saanud järjekordne 
väärkohtlemise allikas ning mis varjavad 
tegelikke teenuseid, mida pakutakse ilma 
korraliku tasu ja kaitseta;

Or. it
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Muudatusettepanek 22
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma õigusloomega seotud meetmeid, et 
teha lõpp tööajata lepingutele, mis on 
omased töökohtadele, kus töötavad 
tavapäraselt naised niisugustes 
valdkondades nagu majapidamistööd, 
hooldusalased tööd ja toitlustamine;

3. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma õigusloomega seotud meetmeid, et 
teha lõpp tööajata lepingutele, mis on 
omased töökohtadele, kus töötavad 
tavapäraselt naised niisugustes 
valdkondades nagu majapidamistööd, 
hooldusalased tööd, toitlustamine ja
hotellindus;

Or. pl

Muudatusettepanek 23
Marina Yannakoudakis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. väljendab pettumust asjaolu üle, et ELi 
tööõiguse paketis ning eespool mainitud 
direktiivides tähtajalise töö, osalise tööaja 
ja renditöö kohta ei käsitleta piisavalt 
töösuhete ebakindlat olemust; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma täiendavaid õigusloomega seotud 
erimeetmeid, nagu töötajate jaoks 
siduvate sotsiaalsete miinimumstandardite 
kehtestamine ja kõikidele töötajatele 
võrdse juurdepääsu võimaldamine 
sotsiaalteenustele ja -hüvitistele, 
sealhulgas sünnituspuhkus, tervishoid ja 
vanaduspensionid, sõltumata nende 
teenistustingimustest;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 24
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. väljendab pettumust asjaolu üle, et ELi 
tööõiguse paketis ning eespool mainitud 
direktiivides tähtajalise töö, osalise tööaja 
ja renditöö kohta ei käsitleta piisavalt 
töösuhete ebakindlat olemust; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma täiendavaid õigusloomega seotud 
erimeetmeid, nagu töötajate jaoks siduvate 
sotsiaalsete miinimumstandardite 
kehtestamine ja kõikidele töötajatele 
võrdse juurdepääsu võimaldamine 
sotsiaalteenustele ja -hüvitistele, sealhulgas 
sünnituspuhkus, tervishoid ja 
vanaduspensionid, sõltumata nende 
teenistustingimustest;

4. väljendab pettumust asjaolu üle, et ELi 
tööõiguse paketis ning eespool mainitud 
direktiivides tähtajalise töö, osalise tööaja 
ja renditöö kohta ei käsitleta piisavalt 
töösuhete ebakindlat olemust; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma täiendavaid õigusloomega seotud 
erimeetmeid, nagu töötajate jaoks siduvate 
sotsiaalsete miinimumstandardite 
kehtestamine ja kõikidele töötajatele 
võrdse juurdepääsu võimaldamine 
sotsiaalteenustele ja -hüvitistele, sealhulgas 
sünnituspuhkus, tervishoid ja 
vanaduspensionid, kooskõlas nende 
teenistustingimustega;

Or. pl

Muudatusettepanek 25
Mary Honeyball

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. väljendab pettumust asjaolu üle, et ELi 
tööõiguse paketis ning eespool mainitud 
direktiivides tähtajalise töö, osalise tööaja 
ja renditöö kohta ei käsitleta piisavalt 
töösuhete ebakindlat olemust; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma täiendavaid õigusloomega seotud 
erimeetmeid, nagu töötajate jaoks siduvate 
sotsiaalsete miinimumstandardite 
kehtestamine ja kõikidele töötajatele 
võrdse juurdepääsu võimaldamine 
sotsiaalteenustele ja -hüvitistele, sealhulgas 

4. väljendab pettumust asjaolu üle, et ELi 
tööõiguse paketis ning eespool mainitud 
direktiivides tähtajalise töö, osalise tööaja 
ja renditöö kohta ei käsitleta piisavalt 
töösuhete ebakindlat olemust; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma täiendavaid õigusloomega seotud 
erimeetmeid, nagu töötajate jaoks siduvate 
sotsiaalsete miinimumstandardite 
kehtestamine ja kõikidele töötajatele 
võrdse juurdepääsu võimaldamine 
sotsiaalteenustele ja -hüvitistele, sealhulgas 
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sünnituspuhkus, tervishoid ja 
vanaduspensionid, sõltumata nende 
teenistustingimustest;

sünnituspuhkus, tervishoid ja 
vanaduspensionid, sõltumata nende 
teenistustingimustest; kutsub liikmesriike 
üles lisaks rakendama õigusakte, mis 
tagavad tööpäeva mõistliku lühendamise, 
puhkuse ja vaba aja;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Gessine Meissner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. väljendab pettumust asjaolu üle, et ELi 
tööõiguse paketis ning eespool mainitud 
direktiivides tähtajalise töö, osalise tööaja 
ja renditöö kohta ei käsitleta piisavalt 
töösuhete ebakindlat olemust; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma täiendavaid õigusloomega seotud 
erimeetmeid, nagu töötajate jaoks siduvate 
sotsiaalsete miinimumstandardite 
kehtestamine ja kõikidele töötajatele 
võrdse juurdepääsu võimaldamine 
sotsiaalteenustele ja -hüvitistele, sealhulgas 
sünnituspuhkus, tervishoid ja 
vanaduspensionid, sõltumata nende 
teenistustingimustest;

4. väljendab pettumust asjaolu üle, et ELi 
tööõiguse paketis ning eespool mainitud 
direktiivides tähtajalise töö, osalise tööaja 
ja renditöö kohta ei käsitleta piisavalt 
töösuhete ebakindlat olemust; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma täiendavaid õigusloomega seotud 
erimeetmeid, nagu töötajate jaoks siduvate 
sotsiaalsete miinimumstandardite 
kehtestamine ja kõikidele töötajatele 
võrdse juurdepääsu võimaldamine 
sotsiaalteenustele ja -hüvitistele, sealhulgas 
sünnituspuhkus, tervishoid ja 
vanaduspensionid, haridus ja koolitus,
sõltumata nende teenistustingimustest;

Or. de

Muudatusettepanek 27
Mary Honeyball

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. kutsub liikmesriike üles tagama, et 
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tööandjad, kes kohtlevad naistöötajaid 
kuritarvituslikult või kahjustavalt, antakse 
võimalikult kiiresti kohtu alla; 

Or. en

Muudatusettepanek 28
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. toonitab vajadust selle järele, et 
ebakindlates töösuhetes naised ühineksid 
ametiühingutesse, kuna niisuguste 
õiguste kaitse nagu väärikas tasu, 
sünnituspuhkus, õiglane ja korrapärane 
tööaeg ning mittediskrimineeriv 
töökeskkond on kõnealuste naiste jaoks 
ülimalt oluline; kutsub liikmesriike üles 
kehtestama karistusi, kui takistatakse 
üldiselt ametiühingusse kuulumist;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 29
Marina Yannakoudakis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. toonitab vajadust selle järele, et 
ebakindlates töösuhetes naised ühineksid 
ametiühingutesse, kuna niisuguste õiguste 
kaitse nagu väärikas tasu, sünnituspuhkus, 
õiglane ja korrapärane tööaeg ning 
mittediskrimineeriv töökeskkond on 
kõnealuste naiste jaoks ülimalt oluline;
kutsub liikmesriike üles kehtestama 
karistusi, kui takistatakse üldiselt 

5. toonitab vajadust heade töötingimuste
järele, kaasa arvatud niisuguste õiguste 
kaitse nagu väärikas tasu, sünnituspuhkus, 
õiglane ja korrapärane tööaeg ning 
mittediskrimineeriv töökeskkond on 
kõnealuste naiste jaoks ülimalt oluline;
kutsub liikmesriike üles kehtestama 
karistusi, kui takistatakse üldiselt 
ametiühingusse kuulumist;
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ametiühingusse kuulumist;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. toonitab vajadust selle järele, et 
ebakindlates töösuhetes naised ühineksid 
ametiühingutesse, kuna niisuguste õiguste 
kaitse nagu väärikas tasu, sünnituspuhkus, 
õiglane ja korrapärane tööaeg ning 
mittediskrimineeriv töökeskkond on 
kõnealuste naiste jaoks ülimalt oluline; 
kutsub liikmesriike üles kehtestama 
karistusi, kui takistatakse üldiselt 
ametiühingusse kuulumist;

5. toonitab vajadust selle järele, et 
ebakindlates töösuhetes naised ühineksid 
ametiühingutesse, kuna niisuguste õiguste 
kaitse nagu väärikas tasu, sünnituspuhkus, 
õiglane ja korrapärane tööaeg ning 
mittediskrimineeriv töökeskkond on 
kõnealuste naiste jaoks ülimalt oluline; 
kutsub liikmesriike üles kehtestama 
karistusi, kui takistatakse üldiselt 
ametiühingusse kuulumist; kutsub tööturu 
osapooli parandama oma organite 
kõikidel tasanditel soolist 
võrdõiguslikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Marina Yannakoudakis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. rõhutab vajadust õigusloomega seotud
meetmete järele, et kindlustada sooline 
võrdõiguslikkus ja vähendada soolist 
vahetegemist tööturul; tuletab seetõttu 
meelde oma eespool mainitud 18. 
novembri 2008. aasta resolutsiooni ning 
nõuab tungivalt, et komisjon esitaks meeste 
ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte 

6. rõhutab vajadust võtta liikmesriikide 
tasandil õigusloomega seotud meetmed, et 
kindlustada sooline võrdõiguslikkus ja 
vähendada soolist vahetegemist tööturul;
tuletab seetõttu meelde oma eespool 
mainitud 18. novembri 2008. aasta 
resolutsiooni ning nõuab tungivalt, et 
komisjon esitaks meeste ja naiste võrdse 
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rakendamist käsitleva ettepaneku, ning 
tuletab liikmesriikidele meelde, et nad 
võtaksid viivitamata üle direktiivi 
2006/54/EÜ;

tasustamise põhimõtte rakendamist 
käsitleva ettepaneku, ning tuletab 
liikmesriikidele meelde, et nad võtaksid 
viivitamata üle direktiivi 2006/54/EÜ2;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Mary Honeyball

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. rõhutab vajadust õigusloomega seotud 
meetmete järele, et kindlustada sooline 
võrdõiguslikkus ja vähendada soolist 
vahetegemist tööturul; tuletab seetõttu 
meelde oma eespool mainitud 18. 
novembri 2008. aasta resolutsiooni ning 
nõuab tungivalt, et komisjon esitaks meeste 
ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte 
rakendamist käsitleva ettepaneku, ning 
tuletab liikmesriikidele meelde, et nad 
võtaksid viivitamata üle direktiivi 
2006/54/EÜ;

6. rõhutab vajadust õigusloomega seotud 
meetmete järele, et võidelda püsiva soolise 
ebavõrdsusega ja vähendada soolist 
vahetegemist tööturul; tuletab seetõttu 
meelde oma eespool mainitud 18. 
novembri 2008. aasta resolutsiooni ning 
nõuab tungivalt, et komisjon esitaks meeste 
ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte 
rakendamist käsitleva ettepaneku, ning 
tuletab liikmesriikidele meelde, et nad 
võtaksid viivitamata üle direktiivi 
2006/54/EÜ3;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Marije Cornelissen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 b (uus)

                                               
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste 
ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (uuestisõnastamine) (ELT L 
204, 26.7.2006, lk 23).
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste 
ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (uuestisõnastamine) (ELT L 
204, 26.7.2006, lk 23).
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. kutsub liikmesriike üles saavutama 
Barcelona lastehoiu eesmärgid, et 
parandada naiste osalemist tööturul ja 
nende majanduslikku sõltumatust; kutsub 
liikmesriike leidma lahendused, mis 
võimaldaksid naistel nii osaajatööl kui ka 
täistööajaga töötades töötada nii suure 
koormusega, kui nad soovivad; rõhutab, 
kui tähtis on inimväärne palk ja täieliku 
sotsiaalkindlustuse kättesaadavus nii 
osaajatööl kui ka täistööajaga töötades;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. rõhutab vajadust teha lõpp 
vahetegemisele tööturul teadlikkuse 
tõstmise ja hariduse abil juba varasest east 
alates, näiteks meestele naiselike 
oskustega seonduvate töökohtade andmise 
edendamise kaudu;

7. rõhutab vajadust teha lõpp 
vahetegemisele tööturul teadlikkuse 
tõstmise ja hariduse abil juba varasest east 
alates;

Or. pl

Muudatusettepanek 35
Marina Yannakoudakis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. rõhutab vajadust teha lõpp 
vahetegemisele tööturul teadlikkuse 

7. rõhutab vajadust teha lõpp 
vahetegemisele tööturul teadlikkuse 
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tõstmise ja hariduse abil juba varasest east 
alates, näiteks meestele naiselike oskustega
seonduvate töökohtade andmise 
edendamise kaudu;

tõstmise ja hariduse abil juba varasest east 
alates, näiteks meestele naiselike oskustega 
seonduvate töökohtade andmise 
edendamise kaudu, ja vastupidi;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Vilija Blinkevičiūtė

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. rõhutab vajadust teha lõpp 
vahetegemisele tööturul teadlikkuse 
tõstmise ja hariduse abil juba varasest east 
alates, näiteks meestele naiselike oskustega 
seonduvate töökohtade andmise 
edendamise kaudu;

7. rõhutab vajadust teha lõpp kutselisele ja 
sektoripõhisele vahetegemisele tööturul 
teadlikkuse tõstmise ja hariduse abil juba 
varasest east alates, näiteks meestele 
naiselike oskustega seonduvate töökohtade 
andmise edendamise kaudu, kusjuures 
selles töös peaks osalema Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituut;

Or. lt

Muudatusettepanek 37
Gesine Meissner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. rõhutab vajadust teha lõpp 
vahetegemisele tööturul teadlikkuse 
tõstmise ja hariduse abil juba varasest east 
alates, näiteks meestele naiselike oskustega 
seonduvate töökohtade andmise 
edendamise kaudu;

7. rõhutab vajadust teha lõpp 
vahetegemisele tööturul teadlikkuse 
tõstmise ja hariduse abil juba varasest east 
alates, näiteks meestele naiselike oskustega 
seonduvate töökohtade andmise 
edendamise kaudu, ning tõstes veelgi 
tütarlaste huvi teadusalade ja nn mehiste 
elukutsete vastu;

Or. de
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Muudatusettepanek 38
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. rõhutab vajadust teha lõpp 
vahetegemisele tööturul teadlikkuse 
tõstmise ja hariduse abil juba varasest east 
alates, näiteks meestele naiselike oskustega 
seonduvate töökohtade andmise 
edendamise kaudu;

7. rõhutab vajadust teha lõpp 
vahetegemisele tööturul teadlikkuse 
tõstmise ja hariduse abil juba varasest east 
alates, näiteks meestele naiselike oskustega 
seonduvate töökohtade andmise 
edendamise kaudu, ning võideldes selle 
vastu, et naist peetakse leibkonnas teiseks 
palka saavaks isikuks;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Silvia Costa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. rõhutab, et sotsiaalkaitse on turvalise 
paindlikkuse oluline osa; tuletab 
liikmesriikidele ja tööturu osapooltele 
meelde nõukogu 8. juuni 2009. aasta 
järeldusi „Turvaline paindlikkus kriisi 
ajal”, eelkõige soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise kohaldamist turvalise 
paindlikkuse põhimõtte rakendamisel;

9. rõhutab, et kaitse ja garantiid, eriti 
juhendamise ja koolitusteenustega seotud 
garantiid, põhiline sissetulekutoetus 
koolist tööle või ühelt töölt teisele 
üleminekul, ebakindla töö vastukaaluks 
pakutavad sotsiaalhoolekande teenused, 
tööhõive stabiliseerimise stiimulid ning 
hoolekandesüsteemide kohandamine on
kõik turvalise paindlikkuse olulised osad, 
mis on tähtsad paindlikkuse kasutamise 
juures, rõhutamata tööturul dualismi ja 
muutmata sotsiaalkulusid 
vastuvõetamatuks; tuletab liikmesriikidele 
ja tööturu osapooltele meelde nõukogu 8. 
juuni 2009. aasta järeldusi „Turvaline 
paindlikkus kriisi ajal”, eelkõige soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
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kohaldamist turvalise paindlikkuse 
põhimõtte rakendamisel;

Or. it

Muudatusettepanek 40
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson,

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. rõhutab, et sotsiaalkaitse on turvalise 
paindlikkuse oluline osa; tuletab 
liikmesriikidele ja tööturu osapooltele 
meelde nõukogu 8. juuni 2009. aasta 
järeldusi „Turvaline paindlikkus kriisi 
ajal”, eelkõige soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise kohaldamist turvalise 
paindlikkuse põhimõtte rakendamisel;

9. rõhutab, et sotsiaalkaitse on turvalise 
paindlikkuse oluline osa; rõhutab, et 
turvalise paindlikkuse kontseptsioon 
mõjutab mehi ja naisi erinevalt ning võib 
praegusi soorolle veelgi tugevdada; 
tuletab liikmesriikidele ja tööturu 
osapooltele meelde nõukogu 8. juuni 2009. 
aasta järeldusi „Turvaline paindlikkus 
kriisi ajal”, eelkõige soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
kohaldamist turvalise paindlikkuse 
põhimõtte rakendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Marina Yannakoudakis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. juhib tähelepanu asjaolule, et uuringud 
on näidanud, et ebakindlatele töösuhetele 
on omane kõrgem vigastuste määr ja 
suurem haiguste oht ja kokkupuude 
ohtudega; kutsub seetõttu komisjoni ja 
liikmesriike üles tõhustama oma 
töötervishoiu ja tööohutuse 
miinimumnõuete järelevalvet ning 

10. juhib tähelepanu asjaolule, et uuringud 
on näidanud, et ebakindlatele töösuhetele 
on omane kõrgem vigastuste määr ja 
suurem haiguste oht ja kokkupuude 
ohtudega; kutsub seetõttu komisjoni ja 
liikmesriike üles tõhustama oma 
töötervishoiu ja tööohutuse 
miinimumnõuete järelevalvet ;
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pöörama seejuures erilist tähelepanu 
naistöötajate eririskidele;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Mary Honeyball

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. juhib tähelepanu asjaolule, et uuringud 
on näidanud, et ebakindlatele töösuhetele 
on omane kõrgem vigastuste määr ja 
suurem haiguste oht ja kokkupuude 
ohtudega; kutsub seetõttu komisjoni ja 
liikmesriike üles tõhustama oma 
töötervishoiu ja tööohutuse 
miinimumnõuete järelevalvet ning 
pöörama seejuures erilist tähelepanu 
naistöötajate eririskidele;

10. juhib tähelepanu asjaolule, et uuringud 
on näidanud, et ebakindlatele töösuhetele, 
kus võidakse eirata tervise- ja 
ohutusnorme, on omane kõrgem vigastuste 
määr ja suurem haiguste oht ja kokkupuude 
ohtudega; kutsub seetõttu komisjoni ja 
liikmesriike üles tõhustama oma 
töötervishoiu ja tööohutuse 
miinimumnõuete järelevalvet ning 
pöörama seejuures erilist tähelepanu 
naistöötajate eririskidele;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Mary Honeyball

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kutsub komisjoni üles julgustama 
liikmesriike vahetama parimaid tavasid ja 
kasutama täies ulatuses ära 
kaasrahastamise võimalusi, mida pakuvad 
struktuurifondid, eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfond, et tagada ulatuslikum 
juurdepääs taskukohastele ja kvaliteetsetele 
lapsehoiu- ja vanurite hoolekande 
võimalustele, et muuta koduse hooldusega 

11. kutsub komisjoni üles julgustama 
liikmesriike vahetama parimaid tavasid ja 
kasutama täies ulatuses ära 
kaasrahastamise võimalusi, mida pakuvad 
struktuurifondid, eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfond, et tagada ulatuslikum 
juurdepääs taskukohastele ja kvaliteetsetele 
lapsehoiu- ja vanurite hoolekande 
võimalustele, et naised ei oleks sunnitud 
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seotud töökohad väärikateks ja 
pikaajalisteks avaliku sektori töökohtadeks
ning et vältida naiste sundimist asuma 
mittevabatahtlikesse osalise tööajaga 
töösuhetesse;

neid kohustusi täitma mitteametlikult;
rõhutab lisaks vajadust võimaluse korral
muuta koduse hooldusega seotud töökohad 
väärikateks ja pikaajalisteks avaliku sektori 
töökohtadeks;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Gesine Meissner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kutsub komisjoni üles julgustama 
liikmesriike vahetama parimaid tavasid ja 
kasutama täies ulatuses ära 
kaasrahastamise võimalusi, mida pakuvad 
struktuurifondid, eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfond, et tagada ulatuslikum 
juurdepääs taskukohastele ja kvaliteetsetele 
lapsehoiu- ja vanurite hoolekande 
võimalustele, et muuta koduse hooldusega 
seotud töökohad väärikateks ja 
pikaajalisteks avaliku sektori töökohtadeks 
ning et vältida naiste sundimist asuma 
mittevabatahtlikesse osalise tööajaga 
töösuhetesse;

11. kutsub komisjoni üles julgustama 
liikmesriike vahetama parimaid tavasid ja 
kasutama täies ulatuses ära 
kaasrahastamise võimalusi, mida pakuvad 
struktuurifondid, eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfond, et tagada ulatuslikum 
juurdepääs taskukohastele ja kvaliteetsetele 
lapsehoiu- ja vanurite hoolekande 
võimalustele, et muuta koduse hooldusega 
seotud ebakindlad töökohad väärikateks ja 
pikaajalisteks avaliku sektori töökohtadeks 
ning et vältida naiste sundimist asuma 
mittevabatahtlikesse osalise tööajaga 
töösuhetesse;

Or. de

Muudatusettepanek 45
Marina Yannakoudakis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. kutsub komisjoni üles esildama uue 
Euroopa kokkuleppe au pair’e käsitlevate 
eeskirjade kohta, millega alandataks 

välja jäetud
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vanusepiiri 30 eluaastalt nii, et 
täiskasvanud leivateenijad, kelle vanus 
langeb kahekümnendate eluaastate lõppu, 
ei saaks töötada au pair’ina, ning milles 
toonitataks, et au pair’id on 
kultuurivahetuses osalevad noored 
inimesed, kes on abiks igapäevaste 
perekohustuste täitmisel, mis ei tohi 
päevas ületada viite tundi; 

Or. en

Muudatusettepanek 46
Mary Honeyball

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. kutsub komisjoni üles esildama uue 
Euroopa kokkuleppe au pair’e käsitlevate 
eeskirjade kohta, millega alandataks 
vanusepiiri 30 eluaastalt nii, et 
täiskasvanud leivateenijad, kelle vanus 
langeb kahekümnendate eluaastate lõppu, 
ei saaks töötada au pair’ina, ning milles 
toonitataks, et au pair’id on 
kultuurivahetuses osalevad noored 
inimesed, kes on abiks igapäevaste 
perekohustuste täitmisel, mis ei tohi päevas
ületada viite tundi;

12. kutsub komisjoni üles esildama uue 
Euroopa kokkuleppe au pair’e käsitlevate 
eeskirjade kohta, milles toonitataks, et au
pair’ide roll on olla abiks igapäevaste 
perekohustuste täitmisel ja osaleda 
perekondlikus tegevuses, mis ei tohi
nädalas ületada 30 tundi, ning selle 
eesmärk on arendada nende arusaamist 
kultuurist ja keeleoskust;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Mary Honeyball

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. juhib tähelepanu asjaolule, et meestega 14. juhib tähelepanu asjaolule, et meestega 
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võrreldes on naissoost migrantide 
sotsiaalne integreerimine isegi keerulisem;
julgustab seetõttu tööandjaid võtma 
erimeetmeid naissoost võõrtöötajate 
sotsiaalse integratsiooni hõlbustamiseks;

võrreldes on naissoost migrantide 
sotsiaalne integreerimine isegi keerulisem, 
arvestades, et neile saab osaks 
kahekordne diskrimineerimine; julgustab 
seetõttu tööandjaid võtma erimeetmeid 
naissoost võõrtöötajate sotsiaalse 
integratsiooni hõlbustamiseks näiteks 
sellega, et neile pakutakse keelekoolitust 
ja/või tugiteenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Marina Yannakoudakis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. juhib tähelepanu asjaolule, et meestega 
võrreldes on naissoost migrantide 
sotsiaalne integreerimine isegi keerulisem;
julgustab seetõttu tööandjaid võtma 
erimeetmeid naissoost võõrtöötajate 
sotsiaalse integratsiooni hõlbustamiseks;

14. juhib tähelepanu asjaolule, et meestega 
võrreldes on naissoost migrantide 
sotsiaalne integreerimine isegi keerulisem;
julgustab seetõttu tööandjaid võtma 
erimeetmeid naissoost võõrtöötajate 
sotsiaalse integratsiooni hõlbustamiseks ja 
tagama, et võõrtöötajad registreeritakse, 
et neil oleks õigus saada hüvitisi;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Vilija Blinkevičiūtė

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. juhib erilist tähelepanu ebakindlat tööd 
käsitlevate teadusuuringute puudumisele;
kutsub komisjoni ning Euroopa Elu- ja 
Töötingimuste Parandamise Fondi
(EUROFOUND) üles algatama 

15. juhib erilist tähelepanu ebakindlat tööd 
käsitlevate teadusuuringute puudumisele;
kutsub komisjoni ning Euroopa Elu- ja 
Töötingimuste Parandamise Fondi
(EUROFOUND) üles koostöös Euroopa 
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sihtotstarbelisi teadusuuringuid, et hinnata 
muu hulgas ebakindlatest töösuhetest 
tuleneva kvalifikatsiooni alanemise ja 
heaolu vähenemise kulu ning võtta 
seejuures arvesse soolist aspekti; toonitab, 
et Euroopa teadusuuringute programmid 
peaksid tulevikus keskenduma rohkem 
sotsiaalküsimustele, näiteks ebakindlatele 
töösuhetele;

Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudiga
algatama sihtotstarbelisi teadusuuringuid, 
et hinnata muu hulgas ebakindlatest 
töösuhetest tuleneva kvalifikatsiooni 
alanemise ja heaolu vähenemise kulu ning 
võtta seejuures arvesse soolist aspekti;
toonitab, et Euroopa teadusuuringute 
programmid peaksid tulevikus keskenduma 
rohkem sotsiaalküsimustele, näiteks 
ebakindlatele töösuhetele;

Or. lt


