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Muudatusettepanek 6
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) 17. juuni 2010. aasta Euroopa 
Ülemkogul tehti ettepanek, et kõik ühised 
poliitikasuunad, sealhulgas ka 
ühtekuuluvuspoliitika, peaksid toetama 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiat. Et 
tagada sotsiaalfondi täielik kooskõla 
nimetatud strateegia eesmärkidega, 
eelkõige tööhõive, hariduse ja sotsiaalse 
tõrjutusega võitlemise valdkonnas, peaks 
sotsiaalfond toetama liikmesriike nende ja 
ELi majanduspoliitika üldsuuniseid 
käsitlevate soovituste ja liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniseid käsitlevate 
nõukogu otsuste rakendamisel, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 121 ja 
artikli 148 lõike 4 põhjal. Samuti peaks ta 
kaasa aitama juhtalgatuste rakendamisele. 
pöörates erilist tähelepanu järgmistele 
juhtalgatustele: „Uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava”, „Noorte 
liikuvus” ja „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm”. Lisaks toetab ta ka
„Digitaalarengu tegevuskava” ja
„Innovatiivse liidu” algatusi.

(3) 17. juuni 2010. aasta Euroopa 
Ülemkogul tehti ettepanek, et kõik ühised 
poliitikasuunad, sealhulgas ka 
ühtekuuluvuspoliitika, peaksid toetama 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiat. Et 
tagada sotsiaalfondi täielik kooskõla 
nimetatud strateegia eesmärkidega, 
eelkõige tööhõive, hariduse ja sotsiaalse 
tõrjutusega võitlemise valdkonnas, peaks 
sotsiaalfond toetama liikmesriike nende ja 
ELi majanduspoliitika üldsuuniseid 
käsitlevate soovituste ja liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniseid käsitlevate 
nõukogu otsuste rakendamisel, mis on 
vastu võetud aluslepingu artikli 121 ja 
artikli 148 lõike 4 põhjal. Samuti peaks ta 
kaasa aitama juhtalgatuste rakendamisele. 
pöörates erilist tähelepanu järgmistele 
juhtalgatustele: „Uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava”, „Noorte 
liikuvus” ja „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm”. Lisaks toetab ta ka
„Digitaalarengu tegevuskava” ja
„Innovatiivse liidu” algatusi ning naiste 
hartas sätestatud eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Liidu ees seisavad 
struktuursed probleemid, mis tulenevad 
majanduse üleilmastumisest, 
tehnoloogilistest muutustest ja tööjõu 
vananemisest ning üha suurenevast oskuste 
ja tööjõu puudusest mõnedes sektorites ja 
piirkondades. Nende nähtuste mõju on 
veelgi süvendanud hiljutine majandus- ja 
finantskriis, mille tulemusena suurenes 
tööpuudus eriti noorte ja muude
haavatavas olukorras olevate inimeste (nt 
sisserännanud) seas. Sotsiaalfond peaks 
püüdma parandada tööhõivet ja toetama 
tööjõu liikuvust, investeerima haridusse, 
oskustesse ja elukestvasse õppesse, 
edendama sotsiaalset kaasatust ja võitlema 
vaesusega. Edendades tööturgude paremat 
toimimist töötajate riikidevahelise 
liikuvuse kaudu, peaks sotsiaalfond 
toetama eelkõige Euroopa tööturuasutuste 
süsteemi (EURESe tegevus) seoses 
töölevõtmise ja sellega seotud teabe, 
nõustamis- ja juhendamisteenustega nii 
riiklikul kui ka piiriülesel tasandil.

(4) Euroopa Liidu ees seisavad 
struktuursed probleemid, mis tulenevad 
majanduse üleilmastumisest, 
tehnoloogilistest muutustest ja tööjõu 
vananemisest ning üha suurenevast oskuste 
ja tööjõu puudusest mõnedes sektorites ja 
piirkondades. Nende nähtuste mõju on 
veelgi süvendanud hiljutine majandus- ja 
finantskriis, mille tulemusena suurenes 
tööpuudus eriti naiste, noorte ja muude
ebasoodsas olukorras olevate inimeste (nt 
sisserännanud ja puuetega inimesed) seas.
Sotsiaalfond peaks püüdma parandada 
tööhõivet ja toetama tööjõu liikuvust, 
investeerima haridusse, oskustesse ja 
elukestvasse õppesse, edendama sotsiaalset 
kaasatust ja võitlema vaesusega.
Edendades tööturgude paremat toimimist 
töötajate riikidevahelise liikuvuse kaudu, 
peaks sotsiaalfond toetama eelkõige 
Euroopa tööturuasutuste süsteemi
(EURESe tegevus) seoses töölevõtmise ja 
sellega seotud teabe, nõustamis- ja 
juhendamisteenustega nii riiklikul kui ka 
piiriülesel tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Lisaks neile prioriteetidele tuleks 
majanduskasvu suurendamise ja 
tööhõivevõimaluste lisamise huvides 
muuta vähem arenenud piirkondades ja 
liikmesriikides avalik haldus tõhusamaks ja 
suurendada nende sidusrühmade 
institutsionaalset suutlikkust, kes tegelevad 

(5) Lisaks neile prioriteetidele tuleks
säästva arengu ja tööhõivevõimaluste 
lisamise huvides muuta vähem arenenud 
piirkondades ja liikmesriikides avalik 
haldus tõhusamaks ja suurendada nende 
sidusrühmade institutsionaalset suutlikkust, 
kes tegelevad tööhõive-, majandus- ja 
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tööhõive-, majandus- ja sotsiaalpoliitikaga. sotsiaalpoliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Sotsiaalfond peaks andma oma panuse 
Euroopa 2020. aasta strateegia elluviimisse 
ja tagama, et abi suunatakse suures osas 
ELi prioriteetsetesse valdkondadesse.
Eelkõige peaks sotsiaalfond suurendama 
toetust sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega 
võitlemisele spetsiaalselt selleks ettenähtud 
miinimumeraldiste kasutamisega. Fondi 
antava toetuse puhul kasutatavate 
investeerimisprioriteetide valik ja arv 
peaks olema piiratud vastavalt toetatavate 
piirkondade arengutasemele..

(7) Sotsiaalfond peaks andma oma panuse 
Euroopa 2020. aasta strateegia elluviimisse 
ja tagama, et abi suunatakse suures osas 
ELi prioriteetsetesse valdkondadesse.
Eelkõige peaks sotsiaalfond suurendama 
toetust sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega 
võitlemisele ning soodustama suuremat 
soolist võrdõiguslikkust ja võrdseid 
võimalusi spetsiaalselt selleks ettenähtud 
miinimumeraldiste kasutamisega. Fondi 
antava toetuse puhul kasutatavate 
investeerimisprioriteetide valik ja arv 
peaks olema piiratud vastavalt toetatavate 
piirkondade arengutasemele..

Or. en

Muudatusettepanek 10
Siiri Oviir

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Sotsiaalfond peaks andma oma panuse 
Euroopa 2020. aasta strateegia elluviimisse 
ja tagama, et abi suunatakse suures osas 
ELi prioriteetsetesse valdkondadesse.
Eelkõige peaks sotsiaalfond suurendama 
toetust sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega 
võitlemisele spetsiaalselt selleks ettenähtud 

(7) Sotsiaalfond peaks andma oma panuse 
Euroopa 2020. aasta strateegia elluviimisse 
ja tagama, et abi suunatakse suures osas 
ELi prioriteetsetesse valdkondadesse.
Eelkõige peaks sotsiaalfond suurendama 
toetust sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega 
võitlemisele spetsiaalselt selleks ettenähtud 
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miinimumeraldiste kasutamisega. Fondi 
antava toetuse puhul kasutatavate 
investeerimisprioriteetide valik ja arv 
peaks olema piiratud vastavalt toetatavate 
piirkondade arengutasemele..

miinimumeraldiste kasutamisega. Selle 
valdkonna rahastamisel peaks suurem osa 
olema suunatud naiste, sh puuetega 
naiste toetamisele arvestades, et nemad on 
suurimas vaesusriskis. Fondi antava 
toetuse puhul kasutatavate 
investeerimisprioriteetide valik ja arv 
peaks olema piiratud vastavalt toetatavate 
piirkondade arengutasemele..

Or. et

Muudatusettepanek 11
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Euroopa Sotsiaalfond (ESF) peaks 
suurendama toetust soolisele 
võrdõiguslikkusele ning investeerima sel 
eesmärgil hooldusteenustesse, naiste 
töövõimalustesse, haridusse ja pädevuse 
suurendamisse ning naistevastase 
vägivallaga võitlemisse. ESF peaks samuti 
heastama mitmekordse diskrimineerimise, 
mille all kannatavad muu hulgas 
naissoost sisserändajad, roma naised, 
puuetega naised, lesbid ja vanemad 
naised.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
tagama, et sotsiaalfondi rahastatavate 

(10) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
tagama, et sotsiaalfondi rahastatavate 
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prioriteetide elluviimine aitab edendada 
naiste ja meeste võrdõiguslikkust vastavalt 
aluslepingu artiklile 8. Hindamine on 
näidanud, kui oluline on võtta 
programmide kõigi mõõtmete juures 
arvesse soo aspekti, tagades samas, et 
soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks 
võetakse ka konkreetseid meetmeid.

prioriteetide elluviimine aitab edendada 
naiste ja meeste võrdõiguslikkust vastavalt 
aluslepingu artiklile 8. Hindamine on 
näidanud, kui oluline on võtta 
programmide kõigi mõõtmete juures 
arvesse soolise võrdõiguslikkuse alaseid 
eesmärke, tagades samas, et soolise 
võrdõiguslikkuse edendamiseks võetakse 
ka konkreetseid meetmeid. Liikmesriigid 
peaksid tagama, et kogu sotsiaalfondi 
tegevuse ja muu tegevuse osas, milleks 
kasutatakse sotsiaalfondi rahastust, oleks 
läbi viidud hindamine soolise 
võrdõiguslikkuse arvestamise kohta 
eelarve koostamisel. ESF peaks 
soodustama asjakohase ELi poliitika 
rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Liikmesriigid ja komisjon tagavad, 
et meeste ja naiste vaheline 
võrdõiguslikkus ning soolise aspekti 
integreerimine oleks siduvaks põhimõtteks 
fondide kavandamise ja rakendamise eri 
etappides (sooline põhimõte analüüsis, 
ühistes eesmärkides ja näitajates ning 
rakendamises, järelevalves ning 
hindamises), ning et põhimeetmed saaksid 
soolise võrdõiguslikkuse sotsiaalfondi 
süvalaiendamise igas faasis vajalikku 
tuge (struktuuri).

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
looma soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise nö taristu. Eelkõige 
tuleks välja arendada püsivad 
tugistruktuurid nii riiklikul (kaasa 
arvatud piirkondlikul ja kohalikul) kui ka 
ELi tasandil, eesmärgiga toetada soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
rakendamist strateegiana, lisaks tuleks 
liikmesriikides asutada soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
kontaktpunktide võrgustik, mida 
koordineeriks Euroopa Komisjon.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vastavalt aluslepingu artiklile 10 
peaks sotsiaalfondist rahastatavate 
prioriteetide rakendamine toetama võitlust 
diskrimineerimisega soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel. Sotsiaalfond 
peaks toetama ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsioonist tulenevate 
kohustuste täitmist muu hulgas seoses 
hariduse, töö ja tööhõive ning 
juurdepääsetavusega. Samuti peaks 

(11) Vastavalt aluslepingu artiklile 10 
peaks sotsiaalfondist rahastatavate 
prioriteetide rakendamine toetama võitlust 
diskrimineerimisega soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel, pöörates 
erilist tähelepanu isikutele, keda 
diskrimineeritakse mitmekordselt. 
Sotsiaalfond peaks toetama ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsioonist tulenevate 
kohustuste täitmist muu hulgas seoses 
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sotsiaalfond aitama kaasa teenuste 
viimisele hooldusasutustest 
kogukondlikule tasandile.

hariduse, töö ja tööhõive ning 
juurdepääsetavusega. Samuti peaks 
sotsiaalfond aitama kaasa asjaomase ELi 
poliitika rakendamisele ja teenuste 
viimisele hooldusasutustest 
kogukondlikule tasandile.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Vastavalt aluslepingu artiklile 10 
peaks sotsiaalfondist rahastatavate 
prioriteetide rakendamine toetama võitlust 
diskrimineerimisega soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel, pöörates 
erilist tähelepanu isikutele, keda 
diskrimineeritakse mitmekordselt. 
Sotsiaalfond peaks toetama ELi poolset 
ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsioonist tulenevate kohustuste 
täitmist muu hulgas seoses hariduse, töö 
ja tööhõive ning juurdepääsetavusega. 
Samuti peaks sotsiaalfond aitama kaasa 
asjaomase ELi poliitika rakendamisele ja 
teenuste viimisele hooldusasutustest 
kogukondlikule tasandile.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et kohandada poliitikat 
vastavalt sotsiaalsetele muutustele ning 
julgustada ja toetada innovatiivset 
sotsiaalset ettevõtlust, on oluline toetada 
sotsiaalset innovatsiooni. Poliitika 
tulemuslikkuse parandamiseks on väga 
oluline, et innovaatilisi lahendusi 
katsetataks ja hinnataks enne nende 
ulatuslikumat kasutuselevõttu, ja seetõttu 
on sel puhul õigustatud eritoetuste andmine 
sotsiaalfondist.

(12) Selleks et kohandada poliitikat 
vastavalt sotsiaalsetele muutustele ning 
julgustada ja toetada innovatiivset 
sotsiaalset ettevõtlust, on oluline toetada 
sotsiaalset innovatsiooni. Poliitika 
tulemuslikkuse parandamiseks on väga 
oluline, et innovaatilisi lahendusi 
katsetataks ja hinnataks enne nende 
ulatuslikumat kasutuselevõttu, võttes 
arvesse asjaolu, et sotsiaalasutustest 
saadud tulemused vajavad tihti pika-
ajalist perspektiivi, ja seetõttu on sel puhul 
õigustatud eritoetuste andmine 
sotsiaalfondist.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) naiste ja meeste võrdõiguslikkus ning
töö- ja eraelu ühitamine;

iv) naiste ja meeste võrdõiguslikkus, naiste 
ja meeste majanduslik sõltumatus ning
naiste ja meeste ameti- ja eraelu 
ühitamine;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) sooliste stereotüüpide vastu 
võitlemine kutsevalikus ja ametites, ning 
elukestva õppe edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse soodustamine järgmiste 
vahenditega:
i) igas vanuses naiste jaoks tööhõive ja 
hariduse kättesaadavuse parandamine;
ii) hooldusteenuste, muu hulgas 
kvaliteetse ja taskukohase laste- ja eakate 
inimeste ning muude ülalpeetavate 
hooldusteenuse kättesaadavuse 
parandamine;
iii) meetmete võtmine igasuguse naiste 
vastu suunatud vägivalla kaotamiseks:
iv) meetmete võtmine reageerimiseks 
mitmekordse diskrimineerimise 
probleemile, mille all kannatavad muu 
hulgas naissoost sisserändajad, puuetega 
naised, roma naised, lesbid ja vanemad 
naised, ning see probleem kaotada; 
v) naiste jaoks taskukohaste 
tervishoiuteenuste, kaasa arvatud 
seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiuteenuste 
kättesaadavuse soodustamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Investeerimine haridusse, oskustesse ja 
elukestvasse õppesse järgmiste 
vahenditega:

b) Investeerimine haridusse, oskustesse, 
koolitusse ja elukestvasse õppesse 
järgmiste vahenditega:

Or. en

Muudatusettepanek 22
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Sotsiaalse kaasatuse edendamine ning 
vaesuse vastu võitlemine järgmiste 
vahenditega:

c) Sotsiaalse kaasatuse edendamine ning 
vaesuse ja diskrimineerimise vastu 
võitlemine järgmiste vahenditega:

Or. en

Muudatusettepanek 23
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
toimuva diskrimineerimise tõkestamine;

iii) soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
toimuva diskrimineerimise kõikide 
vormide tõkestamine;
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Or. en

Muudatusettepanek 24
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) täiendavate meetmete võtmine ning 
asjakohaste tugi-, ühiskondlike ja 
hooldusteenuste pakkumine, mis 
parandavad töö leidmise võimalust;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vähemalt 20 % kõigist sotsiaalfondi 
vahenditest igas liikmesriigis eraldatakse 
määruse (EL) nr [...] artikli 9 lõikes 9 
sätestatud temaatilise eesmärgi „sotsiaalse 
kaasatuse edendamine ning vaesuse vastu 
võitlemine” saavutamiseks.

2. Vähemalt 20 % kõigist sotsiaalfondi 
vahenditest igas liikmesriigis eraldatakse 
määruse (EL) nr [...] artikli 9 lõikes 9 
sätestatud temaatilise eesmärgi „sotsiaalse 
kaasatuse edendamine ning vaesuse ja 
diskrimineerimise vastu võitlemine” 
saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühised ja programmispetsiifilised 
väljundinäitajad viitavad osaliselt või 
täielikult elluviidud tegevusele. Kui see on 
toetatud tegevuse laadist johtuvalt 
otstarbekas, kehtestatakse aastaks 2022 
kumulatiivsed koguselised sihtnäitajad. 
Baasnäitajaks võetakse null.

Ühised ja programmispetsiifilised ja 
soopõhiselt liigendatud väljundinäitajad 
viitavad osaliselt või täielikult elluviidud 
tegevusele. Kui see on toetatud tegevuse 
laadist johtuvalt otstarbekas, kehtestatakse 
aastaks 2022 kumulatiivsed koguselised 
sihtnäitajad. Baasnäitajaks võetakse null.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon edendavad 
naiste ja meeste vahelist võrdõiguslikkust 
määruse (EL) nr [...] artiklis 7 osutatud 
peavoolustamise kaudu ja toetudes 
konkreetsetele artikli 3 lõike 1 punkti a 
alapunktis iv osutatud sihipärastele 
meetmetele, et seeläbi eelkõige suurendada 
naiste püsivat osalust ja edu tööhõives, 
vähendada tööturul esinevat soopõhist 
segregatsiooni, võidelda sooliste 
stereotüüpidega hariduses ja koolituses 
ning toetada meeste ja naiste töö- ja eraelu 
ühitamist.

Liikmesriigid ja komisjon edendavad 
naiste ja meeste vahelist võrdõiguslikkust 
määruse (EL) nr [...] artiklis 7 osutatud 
peavoolustamise kaudu ja toetudes 
konkreetsetele artikli 3 lõike 1 punkti a 
alapunktis iv osutatud sihipärastele 
meetmetele, et seeläbi eelkõige suurendada 
naiste püsivat osalust ja edu tööhõives, 
vähendada tööturul esinevat soopõhist 
segregatsiooni, võidelda sooliste 
stereotüüpidega hariduses ja koolituses 
ning toetada meeste ja naiste töö- ja eraelu 
ühitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon edendavad 
kõikide inimeste võrdseid võimalusi, sh 
puuetega inimeste juurdepääsu 
mittediskrimineerimise põhimõtte 
peavoolustamise kaudu, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr [...] artiklis 7, ja kasutades 
selleks artiklis 3 (eelkõige artikli 3 lõike 1 
punkti c alapunktis iii) osutatud 
investeerimisprioriteetide raames toimuvat 
konkreetset tegevust. Selline tegevus on 
suunatud inimestele, keda ähvardab 
diskrimineerimisoht, ja puuetega 
inimestele, et suurendada nende osalust 
tööturul, parandada nende sotsiaalset 
kaasatust, vähendada haridustaseme ja 
tervisliku seisundi ebavõrdsust ja 
hõlbustada pakutavate teenuste viimist 
hooldusasutustest kogukondlikule 
tasandile.

Liikmesriigid ja komisjon edendavad 
kõikide inimeste võrdseid võimalusi, sh 
puuetega inimeste juurdepääsu 
mittediskrimineerimise põhimõtte 
peavoolustamise kaudu, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr [...] artiklis 7, ja kasutades 
selleks artiklis 3 osutatud kõikide 
asjakohaste investeerimisprioriteetide 
raames toimuvat konkreetset tegevust, 
pöörates eelkõige tähelepanu isikutele, kes 
kannatavad mitmekordse 
diskrimineerimise all. Selline tegevus on 
suunatud inimestele, keda ähvardab 
diskrimineerimisoht, ja puuetega 
inimestele, et suurendada nende osalust 
tööturul, parandada nende sotsiaalset 
kaasatust, vähendada haridustaseme ja 
tervisliku seisundi ebavõrdsust ja 
hõlbustada pakutavate teenuste viimist 
hooldusasutustest kogukondlikule 
tasandile.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– projektide arv, mis suurendavad naiste 
jätkusuutlikku osalust ja edu tööelus

Or. en

Muudatusettepanek 30
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 4 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– statistilised andmed, mis näitavad 
tööturul esineva soopõhise segregatsiooni 
vähenemist

Or. en

Muudatusettepanek 31
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 4 – taane 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– statistilised andmed, mis näitavad 
edukat võitlust sooliste stereotüüpidega 
hariduses ja koolituses 

Or. en

Muudatusettepanek 32
Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 4 – taane 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tõendid selle kohta, et naiste ja meeste 
töö- (ameti-) ja eraelu ühitamist 
soodustatakse

Or. en


