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Muudatusettepanek 11
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liidu eesmärk on edendada, arendada 
ja tugevdada kolmandate riikidega peetava 
dialoogi ja arendatava koostöö kaudu 
selliseid väärtusi nagu vabadus, 
demokraatia, inimõigused ja 
põhivabadused ning võrdõiguslikkuse ja 
õigusriigi põhimõtteid, millel liit rajaneb.

(3) Liidu eesmärk on edendada, arendada 
ja tugevdada kolmandate riikidega peetava 
dialoogi ja arendatava koostöö kaudu 
selliseid väärtusi nagu vabadus, 
demokraatia, inimõigused ja 
põhivabadused ning võrdõiguslikkuse ja
mitmekesisuse põhimõtteid, eelkõige 
soolise võrdõiguslikkuse ja õigusriigi 
põhimõtteid, millel liit rajaneb.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Mariya Nedelcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liidu eesmärk on edendada, arendada 
ja tugevdada kolmandate riikidega peetava 
dialoogi ja arendatava koostöö kaudu 
selliseid väärtusi nagu vabadus, 
demokraatia, inimõigused ja 
põhivabadused ning võrdõiguslikkuse ja 
õigusriigi põhimõtteid, millel liit rajaneb.

(3) Liidu eesmärk on edendada, arendada 
ja tugevdada kolmandate riikidega peetava 
dialoogi ja arendatava koostöö kaudu 
selliseid väärtusi nagu vabadus, 
demokraatia, inimõigused ja 
põhivabadused, naiste õigused ning soolise
võrdõiguslikkuse, mittediskrimineerimise
ja õigusriigi põhimõtteid, millel liit 
rajaneb.

Or. fr
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Muudatusettepanek 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Partnerriikides elavad naised 
seisavad silmitsi teatavate probleemidega 
ja diskrimineerimisega nii tööturul kui ka 
era- ja avalikus elus.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liit pakub Euroopa naabruspoliitika 
raames naabruses asuvatele riikidele 
privilegeeritud suhteid, mis põhinevad 
selliste väärtuste ja põhimõtete 
vastastikusel austamisel ja edendamisel 
nagu demokraatia ja inimõigused, 
õigusriik, hea valitsemistava, 
turumajanduse põhimõtted ja jätkusuutlik 
areng.

(5) Liit pakub Euroopa naabruspoliitika 
raames naabruses asuvatele riikidele 
privilegeeritud suhteid, mis põhinevad 
selliste väärtuste ja põhimõtete 
vastastikusel austamisel ja edendamisel 
nagu demokraatia, sooline võrdõiguslikkus
ja inimõigused, õigusriik, hea 
valitsemistava, turumajanduse põhimõtted 
ja jätkusuutlik areng.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liit pakub Euroopa naabruspoliitika (5) Liit pakub Euroopa naabruspoliitika 
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raames naabruses asuvatele riikidele 
privilegeeritud suhteid, mis põhinevad 
selliste väärtuste ja põhimõtete 
vastastikusel austamisel ja edendamisel 
nagu demokraatia ja inimõigused, 
õigusriik, hea valitsemistava,
turumajanduse põhimõtted ja jätkusuutlik 
areng.

raames naabruses asuvatele riikidele 
privilegeeritud suhteid, mis põhinevad 
selliste väärtuste ja põhimõtete 
vastastikusel austamisel ja edendamisel 
nagu demokraatia, naiste ja meeste
inimõigused, õigusriik, hea valitsemistava,
soolise võrdõiguslikkuse ja jätkusuutliku 
arengu põhimõtted.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesoleva määruse alusel tuleb 
toetada konkreetseid soolise 
võrdõiguslikkuse ja 
diskrimineerimisvastase võitlusega seotud 
programmitöö eesmärke ja meetmeid. 
Lisaks tuleks sooline võrdõiguslikkus ja 
diskrimineerimisvastane võitlus lisada 
läbiva eesmärgina kõikidesse käesoleva 
määruse kohaselt võetavatesse 
meetmetesse.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) ELi ja Aafrika ühisstrateegia on
oluline suhetes Põhja-Aafrika Vahemere 
naabritega.

(14) ELi ja Aafrika ühisstrateegia ja 
Istanbuli tegevusraamistik on olulised
suhetes Põhja-Aafrika Vahemere 
naabritega.
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Or. en

Muudatusettepanek 18
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Euroopa Liidu välistoetuse 
rahastamisvajadused suurenevad, samal 
ajal kui liidu majanduslik olukord ja 
eelarve piiravad toetuseks saadaolevaid 
ressursse. Seetõttu peab komisjon leidma 
saadaolevate ressursside kasutamiseks 
kõige tõhusama viisi, kasutades 
finantsvõimendusega rahastamisvahendeid.
Nimetatud mõju saaks suurendada 
rahastamisvahendite investeeritud ja 
saadud vahendite kasutamise ja 
taaskasutamise võimaldamise kaudu.

(19) Euroopa Liidu välistoetuse 
rahastamisvajadused suurenevad, samal 
ajal kui kestev liidu majanduse ja eelarve
kärpimisega seotud kriis piiravad 
toetuseks saadaolevaid ressursse. Seetõttu 
peab komisjon leidma saadaolevate 
ressursside kasutamiseks kõige tõhusama
ja praktilisema viisi, kasutades 
finantsvõimendusega rahastamisvahendeid.
Nimetatud mõju saaks suurendada 
rahastamisvahendite investeeritud ja 
saadud vahendite kasutamise ja 
taaskasutamise võimaldamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Sooline võrdõiguslikkus ja 
mittediskrimineerimine peaksid olema 
käesoleva määruse kohaste kõigi meetmete 
võtmisel läbivad eesmärgid.

(21) Sooline võrdõiguslikkus ja 
mittediskrimineerimine peaksid olema 
käesoleva määruse kohaste kõigi meetmete 
võtmisel ja poliitikas läbivad eesmärgid.
Naiste kohta ja rolli tuleks edendada ka 
erimeetmete ja -programmide abil.

Or. en
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Muudatusettepanek 20
Mariya Nedelcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Sooline võrdõiguslikkus ja 
mittediskrimineerimine peaksid olema 
käesoleva määruse kohaste kõigi meetmete 
võtmisel läbivad eesmärgid.

(21) Sooline võrdõiguslikkus peaks olema 
käesoleva määruse kohaste kõigi meetmete 
võtmisel läbiv eesmärk, mille kohaselt 
edendatakse naiste õigusi ja võideldakse 
naistevastase vägivalla ja soolise 
diskrimineerimise vastu. Naiste staatuse 
parandamiseks partnerriikides peaksid 
Euroopa Liit ja liikmesriigid pöörama 
erilist tähelepanu kõigile meetmetele, 
millega parandatakse ja edendatakse 
naiste rolli poliitiliselt ja majanduslikult 
juhtivatel ametikohtadel ja 
kodanikuühiskonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Sooline võrdõiguslikkus ja 
mittediskrimineerimine peaksid olema 
käesoleva määruse kohaste kõigi meetmete 
võtmisel läbivad eesmärgid.

(21) Sooline võrdõiguslikkus ja 
mittediskrimineerimine peaksid olema 
käesoleva määruse kohaste kõigi meetmete 
võtmisel läbivad eesmärgid, pöörates 
tähelepanu demokraatiale ülemineku 
protsessidele partnerriikides, eelkõige 
eesmärgiga suurendada naiste kaasatust 
poliitilistesse protsessidesse riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil, et 
suurendada naiste rolli naabruspoliitika 
riikide poliitilistes protsessides ja võtta 
vastu meetmed naiste suhtes kohaldatava 
ebavõrdsuse kaotamiseks.
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Or. it

Muudatusettepanek 22
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Euroopa naabruses Põhja-Aafrikas 
ja Lähis-Idas toimuvad muutused peavad 
aitama kaasa naiste diskrimineerimise 
lõpetamisele ja nende täielikule ja 
meestega võrdsele kaasamisele 
ühiskonnaellu. Liit on kindlalt vastu 
seksuaalvägivalla kasutamisele ja naiste 
vastu suunatud hirmutamisele, eelkõige 
seoses teatavate inimkaubanduse ja naiste 
suguelundite moonutamisega seotud 
probleemidega.
Liit seab oma tegevuskavas esikohale 
vajaduse lõpetada homo-, bi- ja 
transseksuaalide diskrimineerimine ja 
tagakiusamine Euroopa naaberriikides 
ning on seisukohal, riikidele, kus homo-, 
bi- ja transseksuaale diskrimineeritakse, 
ja eelkõige riikidele, kus homoseksuaalsus 
on kriminaalselt karistatav ja kes saavad 
liidult rahalist toetust, tuleks vahendite 
andmine peatada või lõpetada.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Euroopa naabruspoliitika 
partnerriikides tuleks edendada koolitusi, 
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mis on suunatud eelkõige kõige 
haavatavamatele ja kõige rohkem 
vaesusohus olevatele inimkonna 
rühmadele, nagu eakad naised ja 
üksikemad, et suurendada nende 
kaasatust ühiskonna kõigisse 
tegevusvaldkondadesse ning sellega 
tugevdada naiste rolli poliitiliste ja 
majandusalaste otsuste vastuvõtmises, 
hariduses ja tööturul, aidates sellega 
kaasa nende täielikule iseseisvumisele, 
mis on kasulik ühiskonnale tervikuna, ja 
suhetes peamiste partnerriikidega.

Or. it

Muudatusettepanek 24
Mariya Nedelcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liit peab suhetes oma partneritega 
soodustama inimväärse töö tagamist kogu 
maailmas, samuti soodustama suhetes oma 
partneritega rahvusvaheliselt tunnustatud 
tööstandardite ja mitmepoolsete 
keskkonnalepingute ratifitseerimist ja 
tõhusat rakendamist kõikjal maailmas.

(22) Liit peab suhetes oma partneritega 
soodustama inimväärse töö tagamist kogu 
maailmas, samuti soodustama suhetes oma 
partneritega rahvusvaheliselt tunnustatud 
tööstandardite ja mitmepoolsete 
keskkonnalepingute ratifitseerimist ja 
tõhusat rakendamist kõikjal maailmas.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata teenuste 
sektorile ja mitteametlikule sektorile, kus 
naised enamasti töötavad, et tagada nende 
õiguste tunnustamine ja edendada nende 
osalemist tööturul ja riikide majanduses.

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kodanikuühiskonna 
organisatsioonidel on koos riikide 
parlamentidega põhiroll juhtimise 
parandamisel ja tulevikus heanaaberluse 
kujundamisel. Naised ja noored tuleks 
tõhusalt kaasata ja nad peaksid aitama 
kaasa selliste tulemuste saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimõiguste ja põhivabaduste, õigusriigi 
ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete 
edendamine, tõelise ja jätkusuutliku 
demokraatia rajamine, hea valitsemistava 
edendamine ja sotsiaalpartnereid hõlmava 
jõudsalt edeneva kodanikuühiskonna 
arendamine;

(a) inimõiguste ja eelkõige naiste õiguste 
ja põhivabaduste, õigusriigi ja võrdsuse, 
mitmekesisuse, soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtete edendamine, tõelise ja 
jätkusuutliku demokraatia rajamine, hea 
valitsemistava edendamine ja 
sotsiaalpartnereid hõlmava jõudsalt 
edeneva kodanikuühiskonna arendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Mariya Nedelcheva

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimõiguste ja põhivabaduste, õigusriigi 
ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete
edendamine, tõelise ja jätkusuutliku 
demokraatia rajamine, hea valitsemistava 

(a) inimõiguste ja põhivabaduste, naiste 
õiguste, õigusriigi ja soolise 
võrdõiguslikkuse, mittediskrimineerimise
põhimõtete austamine, hea valitsemistava 



AM\901290ET.doc 11/17 PE489.392v01-00

ET

edendamine ja sotsiaalpartnereid hõlmava
jõudsalt edeneva kodanikuühiskonna 
arendamine;

juurutamine, tõelise ja jätkusuutliku 
demokraatia rajamine ning vaba,
sõltumatu, jõudsalt edeneva ja aktiivse
kodanikuühiskonna arendamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Barbara Matera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimõiguste ja põhivabaduste, õigusriigi 
ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete 
edendamine, tõelise ja jätkusuutliku 
demokraatia rajamine, hea valitsemistava 
edendamine ja sotsiaalpartnereid hõlmava
jõudsalt edeneva kodanikuühiskonna 
arendamine;

(a) inimõiguste ja põhivabaduste, õigusriigi 
ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete 
edendamine, tõelise ja jätkusuutliku 
demokraatia rajamine, hea valitsemistava 
edendamine ja jõudsalt edeneva 
kodanikuühiskonna arendamine, mis 
hõlmab tihedat koostööd
sotsiaalpartnerite ja 
naisteorganisatsioonidega, et selgitada 
välja toetuse andmise ja koostöö 
valdkonnad, kus rakendada soolise 
võrdõiguslikkuse poliitikat 
partnerriikides;

Or. it

Muudatusettepanek 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kõiki aspekte hõlmav jätkusuutlik ja 
kaasav areng, vaesuse vähendamine, sh 
erasektori arendamine; edendada nii 
majanduslikku, sotsiaalset kui ka 
territoriaalset sisemist ühtekuuluvust, 

(d) kõiki aspekte hõlmav jätkusuutlik ja 
kaasav areng, vaesuse vähendamine, sh 
erasektori arendamine; edendada nii 
majanduslikku, sotsiaalset kui ka 
territoriaalset sisemist ühtekuuluvust, 
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maaelu arengut, kliimameetmete võtmist ja 
katastroofidele vastupanu võimet;

maaelu arengut, kliimameetmete võtmist, 
soolist võrdõiguslikkust ja katastroofidele 
vastupanu võimet;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kõiki aspekte hõlmav jätkusuutlik ja 
kaasav areng, vaesuse vähendamine, sh 
erasektori arendamine; edendada nii 
majanduslikku, sotsiaalset kui ka 
territoriaalset sisemist ühtekuuluvust, 
maaelu arengut, kliimameetmete võtmist ja 
katastroofidele vastupanu võimet;

(d) kõiki aspekte hõlmav jätkusuutlik ja 
kaasav areng, vaesuse vähendamine, sh 
erasektori arendamine; edendada nii 
majanduslikku, sotsiaalset kui ka 
territoriaalset sisemist ühtekuuluvust, 
maaelu arengut, kliimameetmete võtmist ja 
katastroofidele vastupanu võimet;
kasutada ka aastatuhande 
arengueesmärkide näitajaid ja 
suutlikkuse suurendamisega seotud 
näitajaid;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Mariya Nedelcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kõiki aspekte hõlmav jätkusuutlik ja 
kaasav areng, vaesuse vähendamine, sh 
erasektori arendamine; edendada nii 
majanduslikku, sotsiaalset kui ka 
territoriaalset sisemist ühtekuuluvust, 
maaelu arengut, kliimameetmete võtmist ja 
katastroofidele vastupanu võimet;

(d) kõiki aspekte hõlmav jätkusuutlik ja 
kaasav areng, vaesuse vähendamine, sh 
erasektori arendamine; edendada nii 
majanduslikku, sotsiaalset kui ka 
territoriaalset sisemist ühtekuuluvust, 
maaelu arengut, kliimameetmete võtmist ja 
katastroofidele vastupanu võimet, pöörates 
erilist tähelepanu naiste rolli 
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edendamisele nendes valdkondades 
tõhusate muutuste ja arengu 
edendajatena;

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Sooline võrdõiguslikkus ja 
diskrimineerimisvastane võitlus on 
käesoleva määruse kohaste kõigi 
meetmete võtmisel ja poliitikas läbivad 
eesmärgid. Sellel põhjusel ja selleks, et 
täita neid ülesandeid, tuleb edendada 
naiste õigusi ja rolli erimeetmete ja -
programmide abil.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Franziska Katharina Brantner
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrumendi kavandamise, 
rakendamise ja hindamise etappides tuleb 
pidevalt tegeleda soolise ebavõrdsuse 
küsimusega, eelkõige erimeetmete kaudu 
ja võttes seda arvesse kõigis muudes 
meetmetes.

Or. en
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Muudatusettepanek 34
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu poolt käesoleva määruse kohaselt 
igale partnerriigile antava toetuse vorm ja 
summa on diferentseeritud vastavalt 
sellele, mil määral on partnerriik 
pühendunud reformide elluviimisele ja 
milliseid edusamme on tehtud reformide 
korraldamisel. Selline diferentseerimine 
näitab riigi ja liidu vahelise partnerluse 
taset, edusamme kokku lepitud reformi 
eesmärkide täitmisel, riigi vajadusi ja 
suutlikkust ning liidu toetuse võimalikku 
mõju.

1. Liidu poolt käesoleva määruse kohaselt 
igale partnerriigile antava toetuse vorm ja 
summa on diferentseeritud vastavalt 
sellele, mil määral on partnerriik 
pühendunud reformide elluviimisele ja 
milliseid edusamme on tehtud reformide 
korraldamisel. Selline diferentseerimine 
näitab riigi ja liidu vahelise partnerluse 
taset, edusamme sügava ja jätkusuutliku 
demokraatia tagamisel, mis põhineb 
meeste ja naiste põhivabaduste ning 
inimõiguste austamisel, edusamme kokku 
lepitud reformi eesmärkide täitmisel, riigi 
vajadusi ja suutlikkust ning liidu toetuse 
võimalikku mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Mariya Nedelcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu poolt käesoleva määruse kohaselt 
igale partnerriigile antava toetuse vorm ja 
summa on diferentseeritud vastavalt 
sellele, mil määral on partnerriik 
pühendunud reformide elluviimisele ja 
milliseid edusamme on tehtud reformide 
korraldamisel. Selline diferentseerimine 
näitab riigi ja liidu vahelise partnerluse 
taset, edusamme kokku lepitud reformi 
eesmärkide täitmisel, riigi vajadusi ja 

1. Liidu poolt käesoleva määruse kohaselt 
igale partnerriigile antava toetuse vorm ja 
summa on diferentseeritud vastavalt 
sellele, mil määral on partnerriik 
pühendunud reformide elluviimisele ja 
milliseid edusamme on tehtud reformide 
korraldamisel. Selline diferentseerimine 
näitab riigi ja liidu vahelise partnerluse 
taset, edusamme sügava ja jätkusuutliku 
demokraatia tagamisel, hea valitsemistava 
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suutlikkust ning liidu toetuse võimalikku 
mõju.

juurutamisel, inimõiguste ja 
põhivabaduste, naiste õiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise ja õigusriigi 
põhimõtte austamisel, edusamme kokku 
lepitud reformi eesmärkide täitmisel, riigi 
vajadusi ja suutlikkust ning liidu toetuse 
võimalikku mõju.

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Võttes arvesse Araabia kevadega 
kaasnenud suuri muutusi Vahemere 
lõunakaldal asuvates partnerriikides ja 
rolli, mida naised saaksid täita 
demokraatlikes püüdlustes, on vaja 
eriprogramme ja rahalisi vahendeid 
naiste osaluse soodustamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ühte riiki ja mitut riiki hõlmavatele 
programmidele eraldatavad rahalised 
vahendid määratakse kindlaks läbipaistvate 
ja objektiivsete kriteeriumide alusel, 
lähtudes artikli 4 lõikes 1 osutatud 
diferentseerimise põhimõttest.

5. Ühte riiki ja mitut riiki hõlmavatele 
programmidele eraldatavad rahalised 
vahendid määratakse kindlaks läbipaistvate 
ja objektiivsete kriteeriumide alusel, 
lähtudes artikli 4 lõikes 1 osutatud 
diferentseerimise põhimõttest ja võttes 
nõuetekohaselt arvesse edusamme soolise 
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võrdõiguslikkuse valdkonnas.

Or. it

Muudatusettepanek 38
Franziska Katharina Brantner
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Riikide jaoks, kes käesoleva määruse 
kohaselt võivad rahalist toetust saada, 
loob komisjon soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise nö taristu; eelkõige 
tuleks välja arendada püsivad 
tugistruktuurid nii riiklikul kui ka ELi 
tasandil eesmärgiga toetada soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Franziska Katharina Brantner
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Kui poliitilises, õiguslikus, 
maanduslikus või sotsiaalses kontekstis 
toimuvad muutused, hindab komisjon 
projekti ja otsustab, kas muutused 
mõjutavad oletusi soorollide ja suhete 
kohta, mis tehti projekti alguses ja mis 
võivad tingida projektis muudatuste 
tegemise. 

Or. en
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Muudatusettepanek 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks partnerriikide ja -
piirkondadega sõlmitud partnerlus- ja 
koostöölepingutes ning 
assotsieerimislepingutes sisalduva toetuse 
peatamist käsitlevate sätete kohaldamist, 
kutsub liit, juhul kui partnerriik ei järgi 
demokraatia ega õigusriigi põhimõtteid ega 
austa inimõigusi ega põhivabadusi, vastava 
riigi konsultatsioonile, et leida mõlemaid 
pooli rahuldav lahendus, välja arvatud eriti 
pakilistel juhtudel. Kui konsultatsioonid 
vastava riigiga ei vii mõlemaid pooli 
rahuldava lahenduseni, kui 
konsultatsioonidest keeldutakse või eriti 
pakilistel juhtudel, võib nõukogu võtta 
asjakohased meetmed kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 215 lõikega 
1, mis võivad sisaldada toetuse täielikku 
või osalist peatamist.

Ilma et see piiraks partnerriikide ja -
piirkondadega sõlmitud partnerlus- ja 
koostöölepingutes ning 
assotsieerimislepingutes sisalduva toetuse 
peatamist käsitlevate sätete kohaldamist, 
kutsub liit, juhul kui partnerriik ei järgi 
demokraatia ega õigusriigi põhimõtteid ega 
austa inimõigusi, soolist võrdõiguslikkust
ega põhivabadusi, vastava riigi 
konsultatsioonile, et leida mõlemaid pooli 
rahuldav lahendus, välja arvatud eriti 
pakilistel juhtudel. Kui konsultatsioonid 
vastava riigiga ei vii mõlemaid pooli 
rahuldava lahenduseni, kui 
konsultatsioonidest keeldutakse või eriti 
pakilistel juhtudel, võib nõukogu võtta 
asjakohased meetmed kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 215 lõikega 
1, mis võivad sisaldada toetuse täielikku 
või osalist peatamist.

Or. en


