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Muudatusettepanek 19
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, millega kehtestatakse 
ajavahemikuks 2014–2020 õiguste ja 
kodakondsuse programm (EMPs 
kohaldatav tekst)

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, millega kehtestatakse 
ajavahemikuks 2014–2020
võrdõiguslikkuse, õiguste ja kodakondsuse 
programm (EMPs kohaldatav tekst)

Or. en

Selgitus

Programmi pealkirjas tuleb näidata, et programmi „Progress” soolist võrdõiguslikkust ja 
diskrimineerimiskeeldu käsitlevatel osadel on suur tähtsus uues programmis. 

Muudatusettepanek 20
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liit on rajatud liikmesriikide 
ühistele põhimõtetele, milleks on 
vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja
põhivabaduste austamine ning õigusriik.
Igal liidu kodanikul on aluslepingus 
sätestatud õigused. Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta, mis Lissaboni lepingu 
jõustumisel muutus kogu ELis õiguslikult 
siduvaks, kajastab liidus isikutele antud 
põhiõigusi ja vabadusi. Nende õiguste 
võimaldamiseks tegelikkuses tuleb neid 
edendada ja kaitsta. Tuleks tagada nende 
õiguste täielik kasutamine ning kaotada 
kõik tõkked.

(1) Euroopa Liit on rajatud liikmesriikide 
ühistele põhimõtetele, milleks on 
vabaduse, demokraatia, inimõiguste, 
põhivabaduste ja naiste õiguste austamine, 
õigusriik, naiste ja meeste võrdõiguslikkus
ning diskrimineerimiskeeld. Igal liidu 
kodanikul on aluslepingus sätestatud 
õigused. Euroopa Liidu põhiõiguste harta, 
mis Lissaboni lepingu jõustumisel muutus 
kogu ELis õiguslikult siduvaks, kajastab 
liidus isikutele antud põhiõigusi ja 
vabadusi. Nende õiguste võimaldamiseks 
tegelikkuses tuleb neid edendada ja kaitsta.
Tuleks tagada nende õiguste täielik 
kasutamine ning kaotada kõik tõkked.
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Muudatusettepanek 21
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kodanikud peaksid saama täielikult 
kasutada liidu kodakondsusest tulenevaid 
õigusi. Nad peaksid saama kasutada oma 
vaba liikumise ja liidus elamise õigust, 
õigust valida ja kandideerida Euroopa 
Parlamendi ja kohalikel valimistel, õigust 
konsulaarkaitsele ja õigust pöörduda 
petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole.
Nad peaksid saama hõlpsasti elada, reisida 
ja töötada teises liikmesriigis, olles 
kindlad, et nende õigusi kaitstakse, 
olenemata sellest, kus nad Euroopa Liidus 
asuvad.

(3) Kodanikud peaksid saama täielikult 
kasutada liidu kodakondsusest ja 
rahvusvahelistest konventsioonidest, 
millega liit on ühinenud, tulenevaid 
õigusi. Nad peaksid saama kasutada oma 
vaba liikumise ja liidus elamise õigust, 
õigust valida ja kandideerida Euroopa 
Parlamendi ja kohalikel valimistel, õigust 
konsulaarkaitsele ja õigust pöörduda 
petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole.
Nad peaksid saama hõlpsasti elada, reisida 
ja töötada teises liikmesriigis, olles 
kindlad, et nende õigusi kaitstakse ning et 
puudega inimestele on tagatud teistega 
võrdne juurdepääs, olenemata sellest, kus 
nad Euroopa Liidus asuvad.

Or. en

Selgitus

Programm hõlmab ka isikute õigusi, mis on esitatud üldeesmärkides. Seega on oluline 
nimetada inimõigustega seotud kohustusi, mis tulenevad ELi ühinemisest rahvusvaheliste 
lepingutega. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist tulenevalt on puudega inimestel 
teistega võrdselt juurdepääsu õigus.

Muudatusettepanek 22
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kodanikud peaksid saama täielikult (3) Kodanikel peaksid olema kõik 
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kasutada liidu kodakondsusest tulenevaid 
õigusi. Nad peaksid saama kasutada oma 
vaba liikumise ja liidus elamise õigust, 
õigust valida ja kandideerida Euroopa 
Parlamendi ja kohalikel valimistel, õigust 
konsulaarkaitsele ja õigust pöörduda 
petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole.
Nad peaksid saama hõlpsasti elada, reisida 
ja töötada teises liikmesriigis, olles 
kindlad, et nende õigusi kaitstakse, 
olenemata sellest, kus nad Euroopa Liidus 
asuvad.

aluslepingutes sätestatud õigused ja nad 
peaksid saama neid kasutada, 
diskrimineerimiseta mis tahes põhjusel, 
sealhulgas soo, soolise identiteedi ja 
soolise väljendumise alusel. Nad peaksid 
saama kasutada oma vaba liikumise ja 
liidus elamise õigust, õigust valida ja 
kandideerida Euroopa Parlamendi ja 
kohalikel valimistel, õigust 
konsulaarkaitsele ja õigust pöörduda 
petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole.
Nad peaksid saama hõlpsasti elada, reisida 
ja töötada teises liikmesriigis, olles 
kindlad, et nende õigusi kaitstakse, 
olenemata sellest, kus nad Euroopa Liidus 
asuvad.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
toimuva diskrimineerimisega võitlemine 
ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus on 
liikmesriikide ühised väärtused. Võitlus 
igat liiki diskrimineerimise vastu on 
endiselt eesmärk, mis nõuab
kooskõlastatud tegevust, sealhulgas 
rahaliste vahendite eraldamise kaudu.

(5) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklitele 10 ja 19 peab liit 
püüdma võidelda soo, rassilise või etnilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel toimuva diskrimineerimisega ja 
süvalaiendama võrdõiguslikkust.
Diskrimineerimiskeeld on sätestatud ka 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 
21. Võitlus igat liiki diskrimineerimise 
vastu ja puudega inimeste õiguste 
kaitsmine, mis tuleneb liidu ühinemisest 
ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooniga, on endiselt eesmärgid, 
mis nõuavad kooskõlastatud tegevust, 
sealhulgas rahaliste vahendite eraldamise 
kaudu.

Or. en
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Selgitus

Combating discrimination and promoting equality between women and men should be 
complementary objectives of the Programme as women form the majority of most 
discriminated groups and are the majority of the EU population.
 Following the model of the current PROGRESS programme, the Rights and Citizenship 
Programme must give these two EU objectives an independent standing, and the recitals must 
reflect this. Since the 1995 United Nations World Conference on Women, the EU has been 
implementing a double strategy with regards to equality between women and men combining 
specific actions and gender mainstreaming. The Rights and Citizenship programme must 
provide the framework and the funding needed for this double strategy.

Muudatusettepanek 24
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Liidu lepingu artikli 2 ja 
artikli 3 lõike 3 ning ELi toimimise 
lepingu artikli 8 kohaselt on naiste ja 
meeste võrdõiguslikkus ELi oluline 
väärtus ja eesmärk ning EL peaks 
edendama soolist võrdõiguslikkust kõigi 
oma meetmete puhul. Naiste ja meeste 
võrdõiguslikkus on sätestatud ka Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklis 23. Soolist 
võrdõiguslikkust edendatakse Euroopa 
Liidus paralleelselt erimeetmete ja soolise
võrdõiguslikkuse tõhusa süvalaiendamise 
kaudu nii poliitikakujundamises kui ka 
eelarves.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Liidu toimimise lepingu
artiklite 8 ja 10 kohaselt peaks programmi 
kõik meetmed toetama naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse arvessevõtmist kõigis 
poliitikavaldkondades ning 
diskrimineerimisvastaseid eesmärke.
Korrapäraselt tuleks kontrollida ja hinnata 
seda, kuidas programmi meetmete raames 
käsitletakse soolise võrdõiguslikkuse ja 
diskrimineerimisvastase võitluse küsimusi.

(6) Euroopa Liidu toimimise lepingu
artiklite 8 ja 10 kohaselt peaks käesolevas 
määruses sätestatud programmi (edaspidi 
„programm”) kõik meetmed toetama 
naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
arvessevõtmist kõigis 
poliitikavaldkondades ning 
diskrimineerimisvastaseid eesmärke ning 
programmi tuleks täide viia selliselt, et see 
oleks vastastikku toetav muude liidu või 
liikmesriikide meetmetega, millel on sama 
eesmärk, eelkõige romasid käsitlevate 
riiklike integratsioonistrateegiate ELi 
raamistikuga ja Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse paktiga 2011–2020.
Korrapäraselt tuleks kontrollida ja hinnata 
seda, kuidas programmi meetmete raames 
käsitletakse soolise võrdõiguslikkuse ja 
diskrimineerimisvastase võitluse küsimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklite 8 ja 10 kohaselt peaks programmi 
kõik meetmed toetama naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse arvessevõtmist kõigis 
poliitikavaldkondades ning 
diskrimineerimisvastaseid eesmärke.
Korrapäraselt tuleks kontrollida ja hinnata 
seda, kuidas programmi meetmete raames 
käsitletakse soolise võrdõiguslikkuse ja 
diskrimineerimisvastase võitluse küsimusi.

(6) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklite 8 ja 10 kohaselt peaks käesolevas 
määruses sätestatud programmi (edaspidi 
„programm”) kõik meetmed toetama 
naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
arvessevõtmist kõigis 
poliitikavaldkondades ning 
diskrimineerimisvastaseid eesmärke.
Korrapäraselt tuleks kontrollida ja hinnata 
seda, kuidas programmi meetmete raames 
käsitletakse naiste ja meeste võrdsete 
võimaluste ning diskrimineerimisvastase 
võitluse küsimusi.
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Or. en

Selgitus

Muudatus tuleks teha kogu tekstis ja asendada „sooline võrdõiguslikkus „naiste ja meeste 
võrdsete võimalustega”. Nagu on märgitud ELi toimimise lepingu artiklites 8 ja 10, 
nimetatakse soolist võrdõiguslikkust edendavaid meetmeid naiste ja meeste võrdseteks 
võimalusteks. Kui muudatusettepanek vastu võetakse, säilitatakse teatava ELi poliitikaga 
seotud kodifitseeritud keelekasutus.

Muudatusettepanek 27
Regina Bastos, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Oma 2. veebruari 2012. aasta 
resolutsioonis Daphne programmi 
kokkuvõtte ja arenguperspektiivide 
kohta(1) avaldas Euroopa Parlament 
kahetsust, et laste, noorukite ja naiste 
vägivaldse kohtlemise vastu võitlemist ei 
nimetata selgesõnaliselt ühe eesmärgina 
komisjoni ettepanekus võtta vastu 
käesolev määrus, pidas äärmiselt 
oluliseks, et Daphne III eesmärgid, 
eelkõige naistevastase vägivalla vastane 
võitlus, jääksid programmi eesmärkide 
hulka ning oli seisukohal, et programmi 
rahastamine peaks jääma programmiga 
Daphne III samale tasemele või olema 
suurem ning Daphne III nähtavus tuleks 
säilitada, arvestades programmi edu, 
tõhusust ja populaarsust.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Oma 2. veebruari 2012. aasta 
resolutsioonis Daphne programmi 
kokkuvõtte ja arenguperspektiivide 
kohta(1) avaldas Euroopa Parlament 
kahetsust, et laste, noorukite ja naiste 
vägivaldse kohtlemise vastu võitlemist ei 
nimetata selgesõnaliselt ühe eesmärgina 
komisjoni ettepanekus võtta vastu 
käesolev määrus, pidas äärmiselt 
oluliseks, et Daphne III eesmärgid, 
eelkõige naistevastase vägivalla vastane 
võitlus, jääksid programmi eesmärkide 
hulka ning oli seisukohal, et programmi 
rahastamist tuleks suurendada 
programmiga Daphne III võrreldes ning 
Daphne III nähtavus tuleks säilitada, 
eelkõige võttes kasutusele alajaotise, mis 
sisaldab nime „Daphne”.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Oma 2. veebruari 2012. aasta 
resolutsioonis Daphne programmi 
kokkuvõtte ja arenguperspektiivide 
kohta(1) avaldas Euroopa Parlament 
kahetsust, et laste, noorukite ja naiste 
vägivaldse kohtlemise vastu võitlemist ei 
nimetata selgesõnaliselt ühe eesmärgina 
komisjoni ettepanekus võtta vastu 
käesolev määrus, pidas äärmiselt 
oluliseks, et Daphne III eesmärgid, 
eelkõige naistevastase vägivalla vastane 
võitlus, jääksid programmi ning oli 
seisukohal, et programmi rahastamist 
tuleks suurendada programmiga Daphne 
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III võrreldes ning Daphne III nähtavus 
tuleks säilitada, eelkõige võttes kasutusele 
alajaotise, mis sisaldab nime „Daphne”.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Regina Bastos, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Igasugune naistevastane vägivald 
tähendab põhiõiguste rikkumist ning tõsist 
tervisehäirete ohtu. Sellist vägivalda 
esineb kogu liidus ning selle kaotamiseks 
on vaja kooskõlastatud tegevust. Meetmete 
võtmine naistevastase vägivallaga 
võitlemiseks aitab edendada naiste ja 
meeste võrdõiguslikkust.

(7) Igasugune naiste, laste, noorte ja teiste 
riskirühmade vastane vägivald tähendab
tõsist põhiõiguste rikkumist ning ohustab 
tõsiselt vägivallaohvrite füüsilist ja 
psühholoogilist tervist. Vägivald tuleneb 
ka kultuurilistest ja sotsiaalsetest 
asjaoludest, püsivast naiste ja meeste 
vahelisest ebavõrdusest ning võimu 
ebavõrdsest jaotumisest naiste ja meeste 
vahel meie ühiskonnas. Sellist vägivalda 
esineb kogu liidus ning selle kaotamiseks 
on vaja kooskõlastatud tegevust, mis 
põhineb Daphne programmide meetoditel 
ja tulemustel. Meetmete võtmine 
naistevastase vägivallaga võitlemiseks 
aitab edendada naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust. Kuna Daphne 
programmid on olnud äärmiselt edukad 
alates nende käivitamisest 1997. aastal, 
nagu näitavad nende populaarsus 
sidusrühmade seas (toetusesaajad, 
riiklikud ja akadeemilised ametiasutused, 
valitsusvälised organisatsioonid) ja 
programmide kaudu rahastatud projektide 
tõhusus, on äärmiselt oluline määrata 
programmis selgelt kindlaks projektid, mis 
on seotud laste, noorukite, naiste ja 
muude riskirühmade vastu suunatud 
vägivalla ennetamise ja selle vastu 
võitlemisega, nagu Daphne programmi 
puhul, et säilitada võimalikult hästi 
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Daphne programmide nähtavus.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Igasugune naistevastane vägivald
tähendab põhiõiguste rikkumist ning tõsist 
tervisehäirete ohtu. Sellist vägivalda 
esineb kogu liidus ning selle kaotamiseks
on vaja kooskõlastatud tegevust. Meetmete 
võtmine naistevastase vägivallaga 
võitlemiseks aitab edendada naiste ja 
meeste võrdõiguslikkust.

(7) Igasugune naistevastane vägivald on 
tõsine põhiõiguste rikkumine. Sellisel 
nähtusel on tõsised tagajärjed lisaks ohvri 
füüsilisele ja vaimsele tervisele ka 
ühiskonnale tervikuna, kuna see on naiste 
ja meeste ebavõrdsuse kõige julmem ja 
murettekitavam avaldumisvorm. 
Naistevastast vägivalda esineb kogu liidus 
ning selle vastu võitlemiseks on vaja
tugevat poliitilist tahet ja kõigi 
liikmesriikide kooskõlastatud tegevust, 
selle vastu võitlemine peaks olema osa
ELi üldisest poliitikast, millega 
edendatakse naiste mõjuvõimu 
suurendamist ning naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust.

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Igasugune naistevastane vägivald
tähendab põhiõiguste rikkumist ning tõsist 
tervisehäirete ohtu. Sellist vägivalda esineb 
kogu liidus ning selle kaotamiseks on vaja 
kooskõlastatud tegevust. Meetmete 

(7) Igasugune naistevastane vägivald on 
struktuurne nähtus, mis on seotud 
ühiskonnas võimu ebavõrdse jaotumisega 
naiste ja meeste vahel ning mis kujutab 
endast põhiõiguste rikkumist ning tõsist 
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võtmine naistevastase vägivallaga 
võitlemiseks aitab edendada naiste ja 
meeste võrdõiguslikkust.

tervisehäirete ohtu. Naiste, laste ja muude 
haavatavatesse elanikkonnarühmadesse 
kuuluvate inimeste vastu suunatud
vägivalda esineb kogu liidus ning selle 
kaotamiseks on vaja kooskõlastatud 
tegevust, mis põhineb Daphne 
programmide raames kasutatud 
meetoditel ja saavutatud tulemustel.
Meetmete võtmine naistevastase 
vägivallaga võitlemiseks aitab edendada 
naiste ja meeste võrdõiguslikkust.

Or. en

Selgitus

Õiguste ja kodakondsuse programm peab tuginema programmide Daphne I, II ja III 
tulemustele ning võtma üle nende töömeetodid, mis hõlmavad kohaliku tasandi projektide 
toetamist. Daphne programmidel on olnud oluline osa heade tavade ja teabe vahetamise 
hõlbustamisel eri liikmesriikide osaliste vahel. Järgmise Daphne programmi raames tuleks 
kasutada eelmiste Daphne projektide käigus saavutatud tulemusi liidu seadusandluse ja 
meetmete väljatöötamiseks naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks.

Muudatusettepanek 33
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Igasugune naistevastane vägivald
tähendab põhiõiguste rikkumist ning tõsist 
tervisehäirete ohtu. Sellist vägivalda esineb 
kogu liidus ning selle kaotamiseks on vaja 
kooskõlastatud tegevust. Meetmete 
võtmine naistevastase vägivallaga 
võitlemiseks aitab edendada naiste ja 
meeste võrdõiguslikkust.

(7) Igasugune naistevastane vägivald on 
struktuurne nähtus, mis on seotud 
ühiskonnas võimu ebavõrdse jaotumisega 
naiste ja meeste vahel ning mis kujutab 
endast põhiõiguste rikkumist ning tõsist 
tervisehäirete ohtu. Naiste, laste ja muude 
haavatavatesse elanikkonnarühmadesse 
kuuluvate inimeste vastu suunatud
vägivalda esineb kogu liidus ning selle 
kaotamiseks on vaja kooskõlastatud 
tegevust, mis põhineb Daphne 
programmide raames kasutatud 
meetoditel ja saavutatud tulemustel.
Meetmete võtmine naistevastase 
vägivallaga võitlemiseks aitab edendada 
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naiste ja meeste võrdõiguslikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Igasugune naistevastane vägivald 
tähendab põhiõiguste rikkumist ning tõsist 
tervisehäirete ohtu. Sellist vägivalda esineb 
kogu liidus ning selle kaotamiseks on vaja 
kooskõlastatud tegevust. Meetmete 
võtmine naistevastase vägivallaga 
võitlemiseks aitab edendada naiste ja 
meeste võrdõiguslikkust.

(7) Igasugune naiste, laste, noorukite ja 
muude riskirühmade vastu suunatud
vägivald tähendab põhiõiguste rikkumist 
ning tõsist tervisehäirete ohtu. Sellist 
vägivalda esineb kogu liidus ning selle 
kaotamiseks on vaja kooskõlastatud 
tegevust. Meetmete võtmine naistevastase 
vägivallaga võitlemiseks aitab edendada 
naiste ja meeste võrdõiguslikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Mõned naiste, laste, noorukite ja 
muude riskirühmade vastu suunatud 
vägivalla vormid, nagu eelkõige  
inimkaubandus, koduvägivald, 
kupeldamine, orjastamine, kerjamine, 
rassism ja diskrimineerimine etnilise 
päritolu või usutunnistuse alusel, 
nõuavad konkreetseid ja sihipäraseid 
meetmeid. 

Or. it
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Muudatusettepanek 36
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Aluslepinguga nõutakse, et liit 
edendaks lapse õiguste kaitset Euroopa 
Liidu lepingu artikli 3 lõike 3 kohaselt, 
võideldes samal ajal diskrimineerimisega.
Lapsed on haavatavad, eelkõige vaesuse, 
sotsiaalse tõrjutuse, invaliidsuse või muus 
neid ohustavas eriolukorras. Tuleb võtta 
meetmeid, et edendada lapse õigusi ning 
toetada laste kaitsmist kahju ja vägivalla 
eest, mis ohustavad nende füüsilist või 
vaimset tervist.

(8) Aluslepinguga nõutakse, et liit 
edendaks lapse õiguste kaitset Euroopa 
Liidu lepingu artikli 3 lõike 3 kohaselt, 
võideldes samal ajal diskrimineerimisega.
Lapsed on haavatavad, eelkõige vaesuse, 
sotsiaalse tõrjutuse, invaliidsuse või muus 
neid ohustavas eriolukorras. Tuleb võtta 
meetmeid, et edendada lapse õigusi ning 
toetada laste kaitsmist kahju ja vägivalla 
eest, mis ohustavad nende füüsilist või 
vaimset tervist. Liit ja liikmesriigid 
peaksid võtma arvesse lapsevanemate, 
hooldajate ja muude lapse eest õiguslikult 
vastutavate isikute õigusi ja kohustusi. 
Liikmesriigid peaksid arvestama 
lapsevanemate ja vajaduse korral 
laiendatud perekonna või kohalikest 
traditsioonidest tulenevalt kogukonna, 
hooldajate ja muude lapse eest õiguslikult 
vastutavate isikute vastutuse, õiguste ja 
kohustustega vastavalt lapse arenevatele 
võimetele.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Aluslepinguga nõutakse, et liit 
edendaks lapse õiguste kaitset Euroopa 
Liidu lepingu artikli 3 lõike 3 kohaselt, 

(8) Aluslepinguga nõutakse, et liit 
edendaks lapse õiguste kaitset Euroopa 
Liidu lepingu artikli 3 lõike 3 kohaselt, 
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võideldes samal ajal diskrimineerimisega. 
Lapsed on haavatavad, eelkõige vaesuse, 
sotsiaalse tõrjutuse, invaliidsuse või muus 
neid ohustavas eriolukorras. Tuleb võtta 
meetmeid, et edendada lapse õigusi ning 
toetada laste kaitsmist kahju ja vägivalla 
eest, mis ohustavad nende füüsilist või 
vaimset tervist.

võideldes samal ajal diskrimineerimisega. 
Lapsed on haavatavad, eelkõige vaesuse, 
sotsiaalse tõrjutuse, invaliidsuse või muus 
neid ohustavas eriolukorras. Tuleb võtta 
meetmeid, et edendada lapse õigusi ning 
toetada laste kaitsmist kahju ja vägivalla 
eest, mis ohustavad nende füüsilist või 
vaimset tervist. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata tütarlaste kui äärmiselt haavatava 
elanikkonnarühma olukorrale ja 
elutingimustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Paljud eri tasanditel tegutsevad 
vabaühendused võivad anda Euroopa 
tasandil tähtsa panuse õiguste omanike 
esindusvõrgustike kaudu, mis aitavad 
välja töötada tegutsemissuuniseid 
programmi üldistele eesmärkidele 
tuginedes. 

Or. en

Selgitus

Uues programmis tuleb tunnustada VVOde rolli poliitikakujundamisel programmide 
„Progress” ja Daphne eeskujul.

Muudatusettepanek 39
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Paljud eri tasanditel tegutsevad 
vabaühendused võivad anda Euroopa 
tasandil tähtsa panuse õiguste omanike 
esindusvõrgustike kaudu, mis aitavad 
välja töötada tegutsemissuuniseid 
programmi üldistele eesmärkidele 
tuginedes. 

Or. en

Muudatusettepanek 40
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) ELi toimimise lepingu artiklis 9 
edendatakse nõuet soodustada kõrge 
tööhõive taseme saavutamist, tagada 
piisav sotsiaalne kaitse ja võidelda 
sotsiaalse tõrjutuse vastu. Käesoleva 
programmi raames võetavad meetmed 
peaksid suurendama koostoimet vaesuse-, 
sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise 
vastase võitluse ja soolise 
võrdõiguslikkuse ja kõigi 
võrdõiguslikkuse edendamise vahel.

Or. en

Selgitus

Suurema võrdsuse saavutamiseks ja diskrimineerimise vastu võitlemiseks võetavate meetmete 
kooskõlastamine sotsiaalse kaasatuse edendamise ja vaesusevastase võitluse meetmetega oli 
üks praeguse programmi „Progress” lisaväärtusi. Seda lisaväärtust tuleb kasutada ka 
järgmisel programmiperioodil, isegi kui sotsiaalse kaasatuse ja võrdõiguslikkuse poliitikat 
rahastatakse eri programmide kaudu.
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Muudatusettepanek 41
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjoni teatises „Euroopa
2020. aastal7” on sätestatud aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia. Isikute õiguste toetamine ja 
edendamine liidus, diskrimineerimise ja 
ebavõrdsuse probleemiga tegelemine ning 
kodakondsuse edendamine aitavad 
saavutada erieesmärke ja viia ellu Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatusi.

(10) Komisjoni teatises „Euroopa 
2020. aastal” on sätestatud aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia. Isikute õiguste toetamine ja 
edendamine liidus, naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse edendamine,
diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
probleemiga tegelemine, puudega inimeste 
õiguste kaitsmine ning kodakondsuse 
edendamine aitavad saavutada erieesmärke 
ja viia ellu Euroopa 2020. aasta strateegia 
juhtalgatusi.

Or. en

Selgitus

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on äärmiselt oluline strateegia „Euroopa 2020” 
õnnestumiseks. Strateegia „Euroopa 2020” teatavad erisätted tulenevad ÜRO 
konventsioonist.

Muudatusettepanek 42
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjoni teatises „Euroopa
2020. aastal7 ” on sätestatud aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia. Isikute õiguste toetamine ja 
edendamine liidus, diskrimineerimise ja 
ebavõrdsuse probleemiga tegelemine ning 
kodakondsuse edendamine aitavad 
saavutada erieesmärke ja viia ellu Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatusi.

(10) Komisjoni teatises „Euroopa
2020. aastal” on sätestatud aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia. Isikute õiguste toetamine ja 
edendamine liidus, naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse edendamine,
diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
probleemiga tegelemine, puudega inimeste 
õiguste kaitsmine ning kodakondsuse 
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edendamine aitavad saavutada erieesmärke 
ja viia ellu Euroopa 2020. aasta strateegia 
juhtalgatusi.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjoni teatises „Euroopa 
2020. aastal” on sätestatud aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia. Isikute õiguste toetamine ja 
edendamine liidus, diskrimineerimise ja 
ebavõrdsuse probleemiga tegelemine ning 
kodakondsuse edendamine aitavad 
saavutada erieesmärke ja viia ellu Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatusi.

(10) Komisjoni teatises „Euroopa 
2020. aastal” on sätestatud aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia. Isikute õiguste toetamine ja 
edendamine liidus, naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse edendamine, naiste 
mõjuvõimu suurendamine,
diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
probleemiga tegelemine ning 
kodakondsuse edendamine aitavad 
saavutada erieesmärke ja viia ellu Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Soolise võrdõiguslikkuse 
üldprioriteedi saavutamine ja igasuguse 
naistevastase vägivalla vastu võitlemine 
eeldab piisavat ja ennustataval tasemel 
rahastamist. Seega peaks rahaliste 
vahendite lihtsama ja tõhusama 
haldamisega kindlustama, et liidu rahalisi 
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vahendeid eraldatakse püsivalt soolise 
võrdõiguslikkuse edendamiseks ja 
igasuguse naistevastase vägivalla vastu 
võitlemiseks, et selle prioriteetse 
valdkonna rahastamist ei vähendata 
Daphne III programmiga võrreldes ning 
et rahalisi vahendeid saavate 
organisatsioonide vahel on geograafiline 
tasakaal.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Komisjoni teatistes „ELi eelarve 
läbivaatamine”12 ja „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve” rõhutatakse 
seda, kui oluline on keskenduda 
rahastamisel meetmetele, millel on selge 
Euroopa lisaväärtus, s.t mille puhul liidu 
sekkumine võib luua lisaväärtust võrreldes 
üksikute liikmesriikide tegevusega. Selle 
määrusega hõlmatud toimingud peaksid 
aitama arendada vastastikust usaldust 
liikmesriikide vahel, suurendada piiriülest 
koostööd ja võrgustikke ning saavutada 
liidu õiguse õige, sidusa ja järjepideva 
kohaldamise. Rahastamine peaks aitama ka 
kõikidel asjaomastel isikutel saada 
tõhusaid ja paremaid teadmisi liidu 
õigusest ja poliitikast ning tagama 
nõuetekohase analüütilise aluse liidu 
seadusandluse ja poliitika toetamiseks ja 
arendamiseks. Liidu sekkumine võimaldab 
neid toiminguid ellu viia järjepidevalt kogu 
liidus ning tekitab mastaabisäästu. Peale 
selle suudab Euroopa Liit liikmesriikidest 
paremini lahendada piiriüleseid olukordi 
ning pakkuda vastastikuse õppe Euroopa 

(13) Komisjoni teatistes „ELi eelarve 
läbivaatamine”12 ja „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve” rõhutatakse 
seda, kui oluline on keskenduda 
rahastamisel meetmetele, millel on selge 
Euroopa lisaväärtus, s.t mille puhul liidu 
sekkumine võib luua lisaväärtust võrreldes 
üksikute liikmesriikide tegevusega. Selle 
määrusega hõlmatud toimingud peaksid 
aitama arendada vastastikust usaldust 
liikmesriikide vahel, suurendada piiriülest 
koostööd ja võrgustikke ning saavutada 
liidu õiguse õige, sidusa ja järjepideva 
kohaldamise. Rahastamine peaks aitama ka 
kõikidel asjaomastel isikutel saada 
tõhusaid ja paremaid teadmisi liidu 
õigusest ja poliitikast ning tagama 
nõuetekohase analüütilise aluse liidu 
seadusandluse ja poliitika toetamiseks ja 
arendamiseks. Liidu sekkumine võimaldab 
neid toiminguid ellu viia järjepidevalt kogu 
liidus ning tekitab mastaabisäästu. Peale 
selle suudab Euroopa Liit liikmesriikidest 
paremini lahendada piiriüleseid olukordi 
ning pakkuda vastastikuse õppe Euroopa 
platvormi. Kaasrahasamine on oluline 
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platvormi. vahend, mis innustab toetusesaajaid 
rohkem vastutama ja panustama 
tõhususse ning parandab kõigi 
sidusrühmade koostööd. Seetõttu ei tohiks 
ELi eelarvest tegevustoetustena antav 
rahaline toetus ühele toetusesaajale ühe 
kalendriaasta jooksul ületada 50% 
kõnealuse toetusesaaja aastaeelarvest1.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Naiste õigusi ja soolist 
võrdõiguslikkust edendavate 
programmide ja meetmete rahastamine on 
äärmiselt oluline, et tagada ELi toimimise 
lepingus võetud soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisega seotud kohustuste 
kajastamine ELi eelarves. Seetõttu peaks 
komisjon valima rahastatavad 
programmid ja meetmed, hinnates 
ettepanekuid kindlate kriteeriumide 
alusel, milles võetakse eriti arvesse nende 
Euroopa lisaväärtust soolise 
võrdõiguslikkuse ja igasuguse 
naistevastase vägivalla vastu võitlemise 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklitele 8, 9 ja 10 peab liit edendama 
kõigi oma meetmete puhul soolist 
võrdõiguslikkust, võitlema sotsiaalse 
tõrjutuse vastu ning diskrimineerimisega 
rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel. 

Or. en

Muudatusettepanek 48
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Soolist võrdõiguslikkust arvestav 
eelarvestamine tähendab soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamist 
eelarvemenetluses. See hõlmab eelarve 
hindamist soolise mõõtme seisukohast, 
soolise mõõtme arvessevõtmist 
eelarvemenetluse kõigil tasanditel ning 
tulude ja kulude ümberkorraldamist 
soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Tulemuslikkuse kindlustamiseks 
tuleks tagada suurem sihtotstarbeline 
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rahastamine projektidele, millega 
kaitstakse naiste õigusi ning edendatakse 
naiste ja meeste võrdõiguslikkust, 
sealhulgas meetmetele naistevastase 
vägivallaga võitlemiseks. 
Rahastamisvahendeid tuleks eraldada iga-
aastaselt tasakaalustatud viisil, et tagada 
eesmärkide ja meetmete järjepidevus.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Tulemuslikkuse kindlustamiseks 
tuleks tagada suurem sihtotstarbeline 
rahastamine projektidele, millega 
kaitstakse naiste õigusi ning edendatakse 
naiste ja meeste võrdõiguslikkust, 
sealhulgas meetmetele naistevastase 
vägivallaga võitlemiseks. 
Rahastamisvahendeid tuleks eraldada iga-
aastaselt tasakaalustatud viisil, et tagada 
eesmärkide ja meetmete järjepidevus.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmiga rahastatakse meetmeid, 
millel on Euroopa lisaväärtus. Seepärast 
tagab komisjon, et rahastamiseks valitud 
meetmete eesmärk on pakkuda Euroopa 

Programmiga rahastatakse meetmeid, 
millel on Euroopa lisaväärtus, kooskõlas 
soolist võrdõiguslikkust arvestava 
eelarvestamise põhimõttega. Seepärast 



AM\909593ET.doc 23/48 PE494.499v01-00

ET

lisaväärtusega tulemusi ning jälgida, kas 
Euroopa lisaväärtus saavutati programmiga 
rahastatud meetmete lõpptulemuste kaudu 
ka tegelikult.

tagab komisjon, et rahastamiseks valitud 
meetmete eesmärk on pakkuda Euroopa 
lisaväärtusega tulemusi ning jälgida, kas 
Euroopa lisaväärtus saavutati programmiga 
rahastatud meetmete lõpptulemuste kaudu 
ka tegelikult. Euroopa lisaväärtust 
hinnatakse selle alusel, millisel määral 
meede aitaks saavutada üldprioriteedid, 
milleks on sooline võrdõiguslikkus ja 
võitlus naistevastase vägivalla vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi üldine eesmärk on aidata luua 
piirkond, kus edendatakse ja kaitstakse 
isikute õigusi, nagu on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingus ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas.

Programmi üldine eesmärk on aidata luua 
piirkond, kus edendatakse ja kaitstakse 
isikute õigusi, naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust ja diskrimineerimiskeelu 
põhimõtet, nagu on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingus, Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas ja ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsioonis.

Or. en

Selgitus

The proposal for the general objective of the Programme is too individual. Equality, equality 
between women and men and non-discrimination are fundamental rights, they require action 
that goes beyond promoting “rights of persons” and imply changing the structures of the 
society through various policy initiatives to progress towards de facto equality for all and 
equality between women and men. Further, all EU policies having to comply with the terms of 
the Fundamental Rights Charter, the remit of actions supported by the Rights and Citizenship 
Programme should not be limited to the Union area but expand potentially to the actual remit 
of EU competencies.
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Muudatusettepanek 53
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi üldine eesmärk on aidata luua 
piirkond, kus edendatakse ja kaitstakse 
isikute õigusi, nagu on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingus ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas.

Programmi üldine eesmärk on aidata luua 
piirkond, kus edendatakse, kaitstakse ja
rakendatakse tõhusalt isikute õigusi,
naiste ja meeste võrdõiguslikkuse, 
võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimiskeelu 
põhimõtet, nagu on sätestatud ELi
toimimise lepingus, Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas ja rahvusvahelistes 
inimõigustealastes konventsioonides, 
millega liit on ühinenud.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edendada võitlust soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega ning naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse ning puuetega inimeste ja 
eakate õiguste tõhusat kohaldamist;

b) edendada võitlust soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega ning naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse tõhusat kohaldamist, 
võttes arvesse soolist mõõdet, soolise 
võrdõiguslikkuse teadvustamist ja 
võrdõiguslikkust, ning hoida ära laste, 
noorukite ja naiste vastu suunatud 
vägivalda ja koduvägivalda ning võidelda 
selle vastu, võttes arvesse ka puuetega 
inimeste ja eakate õigusi;

Or. en



AM\909593ET.doc 25/48 PE494.499v01-00

ET

Muudatusettepanek 55
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edendada võitlust soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega ning naiste ja meeste
võrdõiguslikkuse ning puuetega inimeste 
ja eakate õiguste tõhusat kohaldamist;

b) edendada kõikide võrdõiguslikkust ja
võitlust soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
toimuva diskrimineerimisega ning
puudega inimeste, eakate, rassiliste või 
etniliste vähemuste, usu- ja 
veendumusvähemuste, lesbide, homo-, bi-, 
interseksuaalide ja transseksuaalide 
õigusi, sealhulgas võrdõiguslikkuse
süvalaiendamise abil;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edendada võitlust soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega ning naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse ning puuetega inimeste ja 
eakate õiguste tõhusat kohaldamist;

b) edendada võitlust soo, soolise 
identiteedi, soolise väljendumise, rassilise 
või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega ning naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse ning puuetega inimeste ja 
eakate õiguste tõhusat kohaldamist;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Elisabeth Morin-Chartier
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edendada võitlust soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega ning naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse ning puuetega inimeste ja 
eakate õiguste tõhusat kohaldamist;

b) edendada võitlust soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse, pereolude alusel või 
raseduse pärast toimuva 
diskrimineerimisega ning naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse ning puuetega inimeste ja 
eakate õiguste tõhusat kohaldamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) hõlbustada kiire ja lihtsa menetluse 
abil vaidluste lahendamist 
diskrimineerimiskeelu põhimõtte 
rikkumise korral;

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Nessa Childers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) edendada naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust, sealhulgas võidelda 
naiste, laste ja teiste vähekaitstud isikute 
vastase vägivallaga, ning tagada, et 
soolise võrdõiguslikkuse mõõdet võetakse 
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arvesse liidu kõikide meetmete ja 
tegevuste väljatöötamisel ja rakendamisel;

Or. en

Selgitus

The future programme’s objectives must be formulated so as to go beyond non-discrimination 
and include promotion of equality and fundamental rights, including the rights the rights of 
LGBTI people and racial and ethnic minorities. The promotion of equality between women 
and men has to be considered as an independent policy priority of the programme, and 
combating violence must be mentioned in its objectives. Women are not a discriminated group 
but half of European citizens. Promoting equality for all and promoting equality between 
women and men are complementary goals that are backed up by different sets of EU 
legislation and policy responses. Promoting gender equality and combating violence will also 
benefit the many persons living in the EU that face multiple forms of discrimination.

Muudatusettepanek 60
Minodora Cliveti

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) edendada naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust, sealhulgas võidelda 
naiste, laste, noorukite ja teiste 
vähekaitstud isikute vastase vägivallaga, 
ning tagada, et soolise võrdõiguslikkuse 
mõõdet võetakse arvesse liidu kõikide 
meetmete ja tegevuste väljatöötamisel ja 
rakendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) ennetada igasugust naistevastast 
vägivalda ja võidelda selle vastu ning 
kaitsta sellise vägivalla ohvriks 
langenuid;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Regina Bastos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) ennetada laste-, noorte-, naiste- ja 
teiste riskirühmade, nagu vanurite vastast 
vägivalda, võidelda selle vastu ning 
pakkuda abi ja kaitset seda tüüpi 
vägivalla ohvritele ja riskirühmadele;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Silvia Costa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) toetada ja edendada võrdset 
väärikust; 

Or. it

Muudatusettepanek 64
Regina Bastos, Silvia Costa
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) ennetada laste, noorte, naiste ja teiste 
riskirühmade vastu suunatud vägivalda, 
võidelda selle vastu ning pakkuda abi ja 
kaitset seda tüüpi vägivalla ohvritele ja 
riskirühmadele ning määratleda 
käesolevas punktis viidatud meetmed 
erieesmärkide saavutamiseks Daphne 
programmina;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) edendada naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust ning naiste mõjujõu 
suurendamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 66
Silvia Costa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) hoida ära vägivalda ja vihkamist, mis 
põhineb eelkõige sool, rassil, etnilisel 
päritolul, usutunnistusel, isiklikel 
veendumustel, puudel, vanusel ja soolisel 
identiteedil, võidelda selle vastu ja 
edendada sallivust ja inimväärikuse 
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austamist; 

Or. it

Muudatusettepanek 67
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) edendada naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust tööturul ja võidelda 
diskrimineerimise vastu selles 
valdkonnas;

Or. it

Muudatusettepanek 68
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) edendada lapse õiguste austamist; d) tagada lapse õiguste austamine, võttes 
arvesse, et tüdrukud on eriti haavatavad;

Or. fr

Muudatusettepanek 69
Mikael Gustafsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) edendada naiste õigusi ja soolist 
võrdõiguslikkust;
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Or. en

Muudatusettepanek 70
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) edendada naiste õigusi ja soolist 
võrdõiguslikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Minodora Cliveti

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) tagada korrapärane järelvalve selle 
kohta, millist mõju avaldab programm 
laste õigustele, laste heaolule ja 
lastekaitsele, kasutades selleks komisjoni 
näitajaid;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) hoida ära naiste, laste ja noorte vastu 
suunatud vägivalda ja võidelda selle 
vastu;
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Or. en

Muudatusettepanek 73
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) hoida ära naiste, laste ja noorte vastu 
suunatud vägivalda, soolist ja lähisuhete 
vägivalda ning võidelda selle vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevas määruses sätestatud 
eesmärkide saavutamise hindamiseks 
kasutatavad näitajad ja kvantitatiivsed 
andmed on eristatud sugude kaupa.

Or. fr

Muudatusettepanek 75
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) üldsuse teadlikkuse ja teadmiste 
edendamine liidu õiguse ja poliitika 
valdkonnas;

a) üldsuse teadlikkuse ja teadmiste 
edendamine liidu õiguse ja poliitika 
valdkonnas, pöörates erilist tähelepanu 
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kodanike teadlikkuse parandamisele oma 
õigustest ja andes neile võimaluse neid 
kasutada, eelkõige naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimiskeelu 
valdkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 76
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) selliste ühenduste ja valitsusväliste 
organisatsioonide aitamine ja toetamine, 
kes tegelevad eelkõige inimkaubanduse 
ennetamisega ning inimkaubanduse 
ohvrite tuvastamise, kaitsmise ja 
abistamisega;

Or. it

Muudatusettepanek 77
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) koostöö valdkonnas, sealhulgas 
piiriüleselt, tegutsevate ühenduste ja 
ühenduste võrgustike toetamine; teabe, 
parimate tavade, tegevusmudelite 
vahetamise edendamine psühholoogilise 
ja õigusabi ning/või rahalise või sotsiaalse 
toetuse valdkonnas;  vägivallaohvrite 
sotsiaalse reintegratsiooni toetamine; 

Or. it
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Muudatusettepanek 78
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) ühenduste ja valitsusväliste 
organisatsioonide toetamine teabe, 
parimate tavade ja tegevusmudelite 
vahetamisel vägivallatsejate 
rehabiliteerimise ja sotsiaalse 
reintegratsiooni valdkonnas koostoimes 
õigusprogrammiga;

Or. it

Muudatusettepanek 79
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b d) selliste ühenduste toetamine, kes 
pakuvad abi naistele, kes on langenud 
tööalase või sotsiaalse diskrimineerimise 
ohvriks;

Or. it

Muudatusettepanek 80
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) analüüsitegevus, nt andmete ja statistika a) analüüsitegevus, nt andmete ja statistika 
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kogumine; ühtsete metoodikate ning 
vajaduse korral näitajate või 
võrdlusnäitajate väljatöötamine; uuringud, 
teadusuuringud, analüüsid ja küsitlused;
hindamised ja mõjuhindamised; suuniste, 
aruannete ja õppematerjalide 
väljatöötamine ja avaldamine; liidu 
õigusnormide ülevõtmise ja kohaldamise 
ning liidu poliitika rakendamise järelevalve 
ja hindamine; õpitoad, seminarid, 
ekspertide kohtumised, konverentsid;

kogumine väärkohtlemise paljude eri 
vormide kohta alates füüsilistest 
rünnakutest laste, noorte ja naiste vastu 
kuni nende emotsionaalse 
väärkohtlemiseni; ühtsete metoodikate 
ning vajaduse korral näitajate või 
võrdlusnäitajate väljatöötamine; uuringud, 
teadusuuringud, analüüsid ja küsitlused;
hindamised ja mõjuhindamised; suuniste, 
aruannete ja õppematerjalide 
väljatöötamine ja avaldamine; liidu 
õigusnormide ülevõtmise ja kohaldamise 
ning liidu poliitika rakendamise järelevalve 
ja hindamine; õpitoad, seminarid, 
ekspertide kohtumised, konverentsid;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) analüüsitegevus, nt andmete ja statistika 
kogumine; ühtsete metoodikate ning 
vajaduse korral näitajate või 
võrdlusnäitajate väljatöötamine; uuringud, 
teadusuuringud, analüüsid ja küsitlused;
hindamised ja mõjuhindamised; suuniste, 
aruannete ja õppematerjalide 
väljatöötamine ja avaldamine; liidu 
õigusnormide ülevõtmise ja kohaldamise 
ning liidu poliitika rakendamise järelevalve 
ja hindamine; õpitoad, seminarid, 
ekspertide kohtumised, konverentsid;

a) analüüsitegevus, nt andmete ja statistika 
kogumine; ühtsete metoodikate ning 
vajaduse korral näitajate või 
võrdlusnäitajate väljatöötamine, mille 
puhul andmed ja teave on liigendatud 
sugude kaupa; uuringud, teadusuuringud, 
analüüsid ja küsitlused; hindamised ja 
mõjuhindamised; suuniste, aruannete ja 
õppematerjalide väljatöötamine ja 
avaldamine; liidu õigusnormide ülevõtmise 
ja kohaldamise ning liidu poliitika 
rakendamise järelevalve ja hindamine;
õpitoad, seminarid, ekspertide kohtumised, 
konverentsid, milles kasutatakse üldist 
läbivat soopõhist lähenemisviisi;

Or. fr
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Muudatusettepanek 82
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) analüüsitegevus, nt andmete ja statistika 
kogumine; ühtsete metoodikate ning 
vajaduse korral näitajate või 
võrdlusnäitajate väljatöötamine; uuringud, 
teadusuuringud, analüüsid ja küsitlused;
hindamised ja mõjuhindamised; suuniste, 
aruannete ja õppematerjalide 
väljatöötamine ja avaldamine; liidu 
õigusnormide ülevõtmise ja kohaldamise 
ning liidu poliitika rakendamise järelevalve 
ja hindamine; õpitoad, seminarid, 
ekspertide kohtumised, konverentsid;

a) analüüsitegevus, nt liigendatud andmete 
ja statistika kogumine; ühtsete metoodikate 
ning vajaduse korral näitajate või 
võrdlusnäitajate väljatöötamine; uuringud, 
teadusuuringud, analüüsid ja küsitlused;
hindamised ja mõjuhindamised; suuniste, 
aruannete ja õppematerjalide 
väljatöötamine ja avaldamine; liidu 
õigusnormide ülevõtmise ja kohaldamise 
ning liidu poliitika rakendamise järelevalve 
ja hindamine; õpitoad, seminarid, 
ekspertide kohtumised, konverentsid;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) koolitustegevus, näiteks töötajate 
vahetus, õpikojad, seminarid, koolitajate 
väljaõpe, internetipõhiste või muude 
koolitusmoodulite arendamine;

b) koolitustegevus, näiteks töötajate 
vahetus, õpikojad, seminarid, koolitajate 
väljaõpe, internetipõhiste või muude 
koolitusmoodulite arendamine, tagades, et 
need sisaldavad üldist läbivat soolist 
mõõdet, et pakkuda naistele ja meestele 
diskrimineerimata võrdset koolitust; tuleb 
ka püüda tagada, et koolitused ja oskusi 
arendavad tegevused aitavad suurendada 
naiste mõjuvõimu, pakkudes neile 
võimalust osaleda koolitustel, õpikodades, 
seminaridel, infotundides, 
koolitusmoodulites ja muudes naistele 
suunatud teavitusmeetodites;
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Or. fr

Muudatusettepanek 84
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) koolitustegevus, näiteks töötajate 
vahetus, õpikojad, seminarid, koolitajate 
väljaõpe, internetipõhiste või muude 
koolitusmoodulite arendamine;

b) koolitustegevus, näiteks töötajate 
vahetus, õpikojad, seminarid, koolitajate 
väljaõpe, internetipõhiste või muude 
koolitusmoodulite arendamine, mis on 
välja töötatud tihedas koostöös 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
ekspertidega ning keskenduvad eelkõige 
soolise võrdõiguslikkuse, naiste õiguste ja 
naistevastase vägivalla küsimustele ning 
annavad erialaasjatundjatele vahendid 
liidu õiguste ja meetmete tõhusaks 
rakendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) koolitustegevus, näiteks töötajate 
vahetus, õpikojad, seminarid, koolitajate 
väljaõpe, internetipõhiste või muude 
koolitusmoodulite arendamine;

b) koolitustegevus, näiteks töötajate 
vahetus, õpikojad, seminarid, koolitajate 
väljaõpe, internetipõhiste või muude 
koolitusmoodulite arendamine; kui see on 
asjakohane, sisaldavad need tegevused 
soolist ja diskrimineerimiskeelu mõõdet; 

Or. it
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Muudatusettepanek 86
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) koolitustegevus, näiteks töötajate 
vahetus, õpikojad, seminarid, koolitajate 
väljaõpe, internetipõhiste või muude 
koolitusmoodulite arendamine;

b) koolitustegevus, näiteks töötajate 
vahetus, õpikojad, seminarid, koolitajate 
väljaõpe, internetipõhiste või muude 
koolitusmoodulite arendamine, millega 
edendada soolist võrdõiguslikkust, 
diskrimineerimiskeeldu, mitmekesisust ja 
sotsiaalset solidaarsust;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) koolitustegevus, mille eesmärk on 
ennetada soolist vägivalda, võidelda selle 
vastu ja tunnistada seda;

Or. it

Muudatusettepanek 88
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) kampaaniad, mille eesmärk on 
võidelda sooliste stereotüüpide ja naiste 
kaubaks muutmise vastu meedias;
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Or. it

Muudatusettepanek 89
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vastastikune õpe, koostöö, teadlikkuse 
suurendamine ja teabe levitamine, heade 
tavade, uuenduslike käsituste ja kogemuste 
kindlakstegemine ja vahetus ning 
vastastikuse hindamise ja õppe 
korraldamine; konverentside ja seminaride 
korraldamine; teadlikkuse suurendamise ja 
teabekampaaniate, meediakampaaniate ja 
ürituste korraldamine, sealhulgas 
ettevõtjate teavitamine Euroopa Liidu 
poliitilistest prioriteetidest; materjalide 
koostamine ja avaldamine nii teabe kui ka 
programmi tulemuste levitamiseks;
süsteemide ja töövahendite väljatöötamine, 
käitamine ja hooldus, kasutades info- ja 
sidetehnoloogiat;

c) vastastikune õpe, koostöö, teadlikkuse 
suurendamine ja teabe levitamine, heade 
tavade, uuenduslike käsituste ja kogemuste 
kindlakstegemine ja vahetus ning 
vastastikuse hindamise ja õppe 
korraldamine; konverentside ja seminaride 
korraldamine; teadlikkuse suurendamise ja 
teabekampaaniate, meediakampaaniate ja 
ürituste korraldamine, sealhulgas 
ettevõtjate teavitamine Euroopa Liidu 
poliitilistest prioriteetidest; materjalide 
koostamine ja avaldamine nii teabe kui ka 
programmi tulemuste levitamiseks;
süsteemide ja töövahendite väljatöötamine, 
käitamine ja hooldus, kasutades info- ja 
sidetehnoloogiat; kõnealused tegevused 
peaksid sisaldama üldist läbivat soolist 
lähenemist, milles keskendutakse naiste ja 
meeste võrdõiguslikkuse ja 
diskrimineerimiskeelu edendamisele ning 
naiste mõjuvõimu suurendamisele;

Or. fr

Muudatusettepanek 90
Regina Bastos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) põhiliste osaliste toetamine, näiteks 
liikmesriikide toetamine liidu õiguse ja 

d) põhiliste osaliste toetamine, näiteks 
liikmesriikide toetamine liidu õiguse ja 
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poliitika rakendamisel; selliste oluliste 
Euroopa tasandi võrgustike toetamine, 
mille tegevus on seotud käesoleva 
programmi eesmärkide rakendamisega;
Euroopa tasandil võrgustike loomine 
erialaasutuste ja -organisatsioonide, 
riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste vahel; ekspertide võrgustike 
rahastamine; Euroopa tasandi 
vaatluskeskuste rahastamine.

poliitika rakendamisel; selliste oluliste 
Euroopa tasandi võrgustike toetamine, 
mille tegevus on seotud käesoleva 
programmi eesmärkide rakendamisega;
VVOdele ja muudele organisatsioonidele 
meetme- või tegevustoetuste andmine 
kooskõlas programmi eesmärkidega; 
Euroopa tasandil võrgustike loomine 
erialaasutuste ja -organisatsioonide, 
riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste vahel; ekspertide võrgustike 
rahastamine; ohvritele ja riskirühmadele 
tugiprogrammide loomine ja nende 
rakendamine vägivalla ennetamise ja selle 
vastu võitlemise valdkonnas; Euroopa 
tasandi vaatluskeskuste rahastamine.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Silvia Costa, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) põhiliste osaliste toetamine, näiteks 
liikmesriikide toetamine liidu õiguse ja 
poliitika rakendamisel; selliste oluliste 
Euroopa tasandi võrgustike toetamine, 
mille tegevus on seotud käesoleva 
programmi eesmärkide rakendamisega;
Euroopa tasandil võrgustike loomine 
erialaasutuste ja -organisatsioonide, 
riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste vahel; ekspertide võrgustike 
rahastamine; Euroopa tasandi 
vaatluskeskuste rahastamine.

d) põhiliste osaliste toetamine, näiteks 
liikmesriikide toetamine liidu õiguse ja 
poliitika rakendamisel; selliste oluliste 
Euroopa tasandi võrgustike toetamine, 
mille tegevus on seotud käesoleva 
programmi eesmärkide rakendamisega;
VVOdele ja muudele organisatsioonidele 
meetme- või tegevustoetuste andmine 
kooskõlas programmi eesmärkidega; 
Euroopa tasandil võrgustike loomine 
erialaasutuste ja -organisatsioonide, 
riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste vahel; ekspertide võrgustike 
rahastamine; Euroopa tasandi 
vaatluskeskuste rahastamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 92
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) põhiliste osaliste toetamine, näiteks 
liikmesriikide toetamine liidu õiguse ja 
poliitika rakendamisel; selliste oluliste 
Euroopa tasandi võrgustike toetamine, 
mille tegevus on seotud käesoleva 
programmi eesmärkide rakendamisega;
Euroopa tasandil võrgustike loomine 
erialaasutuste ja -organisatsioonide, 
riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste vahel; ekspertide võrgustike 
rahastamine; Euroopa tasandi 
vaatluskeskuste rahastamine.

d) põhiliste osaliste toetamine, näiteks 
liikmesriikide toetamine liidu õiguse ja 
poliitika rakendamisel; toetuse andmine
selliste oluliste Euroopa tasandi õiguste 
omanike esindusvõrgustike jooksvate 
kulude jaoks, kelle tegevus aitab 
programmi eesmärke täita, ja programmi 
eesmärke järgivate VVOde tegevuse
toetamine; Euroopa tasandil võrgustike 
loomine erialaasutuste ja -
organisatsioonide, riiklike, piirkondlike ja 
kohalike ametiasutuste vahel; ekspertide 
võrgustike rahastamine; Euroopa tasandi 
vaatluskeskuste rahastamine.

Or. en

Selgitus

Euroopa tasandi õiguste omanike esindusvõrgustikud on tõestanud oma tõhusust aastate 
jooksul diskrimineerimisvastase võitluse valdkonnas, mis on osa programmist „Progress”. 
Neil on oluline osa Euroopa poliitikakujunduses, ELi meetmete tõhususe ja rakendamise 
järelvalves, heade tavade vahetamises ning teabe ja teadmiste levitamises.

Muudatusettepanek 93
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) põhiliste osaliste toetamine, näiteks 
liikmesriikide toetamine liidu õiguse ja 
poliitika rakendamisel; selliste oluliste 
Euroopa tasandi võrgustike toetamine, 
mille tegevus on seotud käesoleva 
programmi eesmärkide rakendamisega;

d) põhiliste osaliste toetamine, näiteks 
liikmesriikide toetamine liidu õiguse ja 
poliitika rakendamisel; selliste oluliste 
Euroopa tasandi võrgustike toetamine, 
mille tegevus on seotud käesoleva 
programmi eesmärkide rakendamisega, 
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Euroopa tasandil võrgustike loomine 
erialaasutuste ja -organisatsioonide, 
riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste vahel; ekspertide võrgustike 
rahastamine; Euroopa tasandi 
vaatluskeskuste rahastamine.

eelkõige nende, kes tegelevad laste- ja 
naistevastase vägivallaga võitlemisega;
Euroopa tasandil võrgustike loomine 
erialaasutuste ja -organisatsioonide, 
riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste vahel; ekspertide võrgustike 
rahastamine; Euroopa tasandi 
vaatluskeskuste rahastamine.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) meetmed, mis on välja töötatud 
otseselt soolise võrdõiguslikkuse ja 
diskrimineerimiskeelu põhimõtete 
edendamiseks, ja tõhusad meetmed 
igasuguse naistevastase vägivalla vastu 
võitlemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Finantsraamistik programmi täitmiseks 
on 439 miljonit eurot.

1. Finantsraamistik programmi täitmiseks 
on 530 miljonit eurot.

Or. en

Selgitus

The Rights and Citizenship programme should receive at least the same share of the overall 
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funding available in the field of Justice than the three programmes integrated into it currently 
receive, namely 58,2%, that is €530 million. Given that the overall budget allocated to the 
field of Justice is foreseen to increase by €120 million (from €791 million to € 911 million), it 
is deplorable that funding for fundamental rights, equality and combating violence is foreseen 
to decrease from the current level (€460 million).The proposed cut is not justifiable, given 
that promotion of equality between women and men is crucial for attaining the targets of the 
EU 2020 Strategy and tackling the demographic challenges and that the recent entry into 
force of the Charter of Fundamental Rights that enhances the EU’s responsibilities to 
promote equality of all. The proposed cut also neglects the results of the EC public 
consultation on Justice funding: most stakeholders considered gender equality, non-
discrimination, combating violence and fundamental rights asked funding for these objectives 
to be increased.

Muudatusettepanek 96
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Igale artikli 4 lõikes 1 käsitletud 
erieesmärgile tagatakse suurem rahaline 
toetus võrreldes artiklis 13 nimetatud 
programmide raames 2007.–2013. aastaks 
ette nähtud toetusega. Programmi 
eesmärkide ja meetmete järjepidevuse 
tagamiseks ei erine iga valdkonna 
rahastamise iga-aastane tase olulisel 
määral, kui selleks ei ole objektiivseid 
põhjusi, mis on nõuetekohaselt 
dokumenteeritud ja millest on teatatud 
piisavalt varakult.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Igale artikli 4 lõikes 1 käsitletud 
erieesmärgile tagatakse suurem rahaline 
toetus võrreldes artiklis 13 nimetatud 
programmide raames 2007.–2013. aastaks 
ette nähtud toetusega. Programmi 
eesmärkide ja meetmete järjepidevuse 
tagamiseks ei erine iga valdkonna 
rahastamise iga-aastane tase olulisel 
määral, kui selleks ei ole objektiivseid 
põhjusi, mis on nõuetekohaselt 
dokumenteeritud ja millest on teatatud 
piisavalt varakult.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Regina Bastos, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Igale käesolevas määruses esitatud 
eesmärgile tagatakse samaväärne või 
suurem rahaline toetus võrreldes artiklis 
13 nimetatud programmide raames 2007.–
2013. aastaks ette nähtud toetuste 
tasemega. Otsuse tegemisel vahendite 
eraldamiseks nimetatud valdkondadele 
iga-aastastes tööprogrammides võtab 
komisjon arvesse liidu prioriteete ja 
vajadust säilitada asjakohane ja piisav 
rahastamise tase kõigis artikli 4 lõikes 1 
viidatud valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Marina Yannakoudakis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Nähakse ette piisav rahastamise tase 
ja võimaluse korral tagatakse kulude 
vähendamine ja kulutuste otstarbekuse 
suurendamine määruse iga eesmärgi 
puhul, võttes arvesse artiklis 13 nimetatud 
programmide raames 2007.–2013. aastaks 
ette nähtud toetuste taset. 

Or. en

Muudatusettepanek 100
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kaasrahastamine suurendab 
toetusesaajate vastutust, aitab muuta 
rahastamise tõhusamaks ning parandab 
sidusrühmade koostööd. ELi eelarvest 
tegevustoetustena antav rahaline toetus 
ühele toetusesaajale ühe kalendriaasta 
jooksul ei tohi ületada 50% kõnealuse 
toetusesaaja aastaeelarvest1.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi rakendamiseks võtab 
komisjon vastu aastased tööprogrammid

2. Programmi rakendamiseks võtab 
komisjon rakendusaktide kujul vastu 
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rakendusaktide kujul. Need rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 9 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusega.

aastased tööprogrammid, mis on seotud 
artikli 4 lõikes 1 viidatud erieesmärkidega 
ja artiklis 5 viidatud meetmetega. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 9 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Or. en

Selgitus

The proposed regulation does not include information on how the funding will be allocated to 
the different priorities and actions across the year and it does not provide guarantees that the 
levels of funding for the specific objectives of the programme will be predictable each year. 
Promoting equality of all, implementing the principle of non-discrimination, promoting 
equality between women and men and combating violence against women, children and other 
vulnerable persons require sustainable and predictable funding every year. In addition, 
European Networks working on those topics require sustainable and predictable funding to 
be able to continue their work with their members in an effective manner. The legal text of the 
Programme must provide some indication that funding for activities in these fields will be 
available every year.

Muudatusettepanek 102
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tagatakse asjakohane ja õiglane 
rahalise toetuse jaotamine käesoleva 
määrusega hõlmatud eri valdkondade 
vahel, võttes arvesse artiklis 13 osutatud 
ajavahemiku 2007–2013 programmidele 
juba eraldatud rahastamise taset. Otsuse 
tegemisel vahendite eraldamiseks 
nimetatud valdkondadele iga-aastastes 
tööprogrammides võtab komisjon arvesse 
vajadust suurendada kõigi artikli 4 lõike 1 
punktides d a ja d b viidatud 
erieesmärkide rahastamise taset.

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Anna Záborská

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vahehindamise aruandes käsitletakse 
programmi eesmärkide saavutamist, 
vahendite kasutamise tõhusust ning 
programmi Euroopa lisaväärtust 
eesmärgiga määrata kindlaks, kas 
rahastamist programmiga hõlmatud 
valdkondades pikendatakse, muudetakse 
või see peatatakse pärast 2020. aastat. 
Peale selle uuritakse aruandes programmi 
mis tahes lihtsustamise võimalust, selle 
sisemist ja välist ühtsust ning kõikide 
eesmärkide ja meetmete jätkuvat 
asjakohasust. Selles võetakse arvesse 
artiklis 13 nimetatud programmide eel- ja 
järelhindamiste tulemusi.

3. Vahehindamise aruandes käsitletakse 
programmi eesmärkide saavutamist, 
vahendite kasutamise tõhusust ning 
programmi Euroopa lisaväärtust 
eesmärgiga määrata kindlaks, kas 
rahastamist programmiga hõlmatud 
valdkondades pikendatakse, muudetakse 
või see peatatakse pärast 2020. aastat. 
Peale selle uuritakse aruandes programmi 
mis tahes lihtsustamise võimalust, selle 
sisemist ja välist ühtsust ning kõikide 
eesmärkide ja meetmete jätkuvat 
asjakohasust. Selles võetakse arvesse 
artiklis 13 nimetatud programmide eel- ja 
järelhindamiste tulemusi. Vahehindamise 
aruandes käsitleb komisjon eelkõige 
tegevuskulude toetusi, mis on antud 
põhiliste osaliste, Euroopa tasandi 
võrgustike, ekspertide võrgustike või 
Euroopa tasandi vaatluskeskuste 
rahastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artiklis 3 ja artikli 4 lõikes 1 
nimetatud üld- ja erieesmärkide 
saavutamist hinnatakse mõõdetavate, 
sooliselt eristatud tulemusnäitajate alusel. 
Peamine võrdlusnäitaja on Euroopa 
lisaväärtus soolise võrdõiguslikkuse ning 
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naistevastase vägivalla vastu võitlemise 
üldeesmärgi saavutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vahehindamise aruandesse ja 
järelhindamise aruandesse lisatakse 
üldine, läbiv sooline mõõde ning 
hindamise järeldused põhinevad näitajatel 
ja andmetel, mis on sooliselt eristatud ja 
soospetsiifilised.

Or. fr


