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Muudatusettepanek 1
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
1. jagu – põhjendus A

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A. arvestades, et tuleb teha suuremaid 
jõupingutusi, et saavutada strateegias 
„Euroopa 2020” seatud eesmärk 
suurendada naiste osalust tööturul 75 %-
ni, kuna see võimaldaks leida hulgaliselt 
seniavastamata andeid, eriti teaduse ja 
tehnika valdkonnas, ning aitaks kaasa 
majandusliku tasuvuse ja tootlikkuse 
suurendamisele;

A. arvestades, et tuleb teha suuremaid 
jõupingutusi, et ergutada rohkem naisi 
tööturule sisenema, kuna see võimaldaks 
leida hulgaliselt seniavastamata andeid, 
eriti teaduse ja tehnika valdkonnas, ning 
aitaks kaasa majandusliku tasuvuse ja 
tootlikkuse suurendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
1. jagu – põhjendus A

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A. arvestades, et tuleb teha suuremaid 
jõupingutusi, et saavutada strateegias 
„Euroopa 2020” seatud eesmärk 
suurendada naiste osalust tööturul 75 %-ni, 
kuna see võimaldaks leida hulgaliselt 
seniavastamata andeid, eriti teaduse ja 
tehnika valdkonnas, ning aitaks kaasa 
majandusliku tasuvuse ja tootlikkuse 
suurendamisele;

A. arvestades, et majanduskriisi ajal on 
tööturul naiste positsiooni ja nende 
majandusliku sõltumatuse tugevdamine 
mitte üksnes moraalne kohustus, vaid ka 
majanduslikult vajalik; arvestades, et tuleb 
teha suuremaid jõupingutusi, et saavutada 
strateegias „Euroopa 2020” seatud eesmärk 
suurendada naiste osalust tööturul 75%-ni, 
kuna see võimaldaks leida hulgaliselt 
seniavastamata andeid, eriti teaduse ja 
tehnika valdkonnas, ning aitaks kaasa 
majandusliku tasuvuse ja tootlikkuse 
suurendamisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
1. jagu – põhjendus A

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A. arvestades, et tuleb teha suuremaid 
jõupingutusi, et saavutada strateegias
„Euroopa 2020” seatud eesmärk 
suurendada naiste osalust tööturul 75 %-ni, 
kuna see võimaldaks leida hulgaliselt 
seniavastamata andeid, eriti teaduse ja 
tehnika valdkonnas, ning aitaks kaasa 
majandusliku tasuvuse ja tootlikkuse 
suurendamisele;

A. arvestades, et tuleb teha suuremaid 
jõupingutusi, et kaotada tõkked, mis 
takistavad naiste ja meeste võrdset 
osalemist tööturul, selleks et saavutada 
strateegias „Euroopa 2020” seatud eesmärk 
suurendada naiste osalust tööturul 75%-ni, 
kuna see võimaldaks leida hulgaliselt 
seniavastamata andeid, eriti teaduse ja 
tehnika valdkonnas, ning aitaks kaasa 
majandusliku tasuvuse ja tootlikkuse 
suurendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
1. jagu – põhjendus A

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A. arvestades, et tuleb teha suuremaid 
jõupingutusi, et saavutada strateegias
„Euroopa 2020” seatud eesmärk
suurendada naiste osalust tööturul 75 %-ni, 
kuna see võimaldaks leida hulgaliselt 
seniavastamata andeid, eriti teaduse ja 
tehnika valdkonnas, ning aitaks kaasa 
majandusliku tasuvuse ja tootlikkuse 
suurendamisele;

A. arvestades, et tuleb teha suuremaid 
jõupingutusi, et saavutada strateegias
„Euroopa 2020” seatud eesmärgid
suurendada naiste osalust tööturul 75%-ni, 
kuna see võimaldaks leida hulgaliselt 
seniavastamata andeid, eriti teaduse ja 
tehnika valdkonnas, ning aitaks kaasa 
majandusliku tasuvuse ja tootlikkuse 
suurendamisele, ning tuua vähemalt 20 
miljonit vaesuses või sotsiaalses tõrjutuses 
või nende ohus elavat inimest kõnealusest 
seisundist välja, pöörates tähelepanu 
naiste ja meeste olukorrale;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
1. jagu – põhjendus A

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A. arvestades, et tuleb teha suuremaid 
jõupingutusi, et saavutada strateegias
„Euroopa 2020” seatud eesmärk 
suurendada naiste osalust tööturul 75 %-
ni, kuna see võimaldaks leida hulgaliselt 
seniavastamata andeid, eriti teaduse ja 
tehnika valdkonnas, ning aitaks kaasa 
majandusliku tasuvuse ja tootlikkuse 
suurendamisele;

A. arvestades, et tuleb teha suuremaid 
jõupingutusi, et saavutada strateegias
„Euroopa 2020” seatud eesmärk 
suurendada (20–64-aastaste) meeste ja
naiste tööhõivet 75%-ni, kuna see 
võimaldaks: a) leida hulgaliselt 
seniavastamata andeid, eriti teaduse ja 
tehnika valdkonnas, b) vältida naiste 
sotsiaalset tõrjutust ning c) suurendada 
majanduslikku tasuvust ja tootlikkust 
ning maksubaasi, kui naiste ja meeste 
palgaerinevus väheneb;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
1. jagu – põhjendus A a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A a. arvestades, et Euroopa tulevane 
majanduslik konkurentsivõime ja jõukus 
sõltub olulisel määral võimest oma 
tööjõudu täiel määral ära kasutada, mis 
hõlmab ka naiste suuremat osalemist 
tööturul ning nende paremat juurdepääsu 
kõrget kvalifikatsiooni nõudvatele 
töökohtadele; arvestades, et üks strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärke on suurendada 
naiste tööhõivet, et saavutada 2020. 
aastaks naiste 75%-line tööhõive määr; 
arvestades, et suhteliselt rohkem naisi kui 
mehi töötab osalise tööajaga või ajutise 



PE494.805v01-00 6/19 AM\911748ET.doc

ET

lepingu alusel ja neid saab seetõttu kriisi 
ajal hõlpsamini koondada ning valitseb 
oht, et praegune majanduslangus võib 
naiste ja meeste võrdõiguslikkuse suunas 
tehtavaid edusamme pidurdada või neile 
isegi tagasikäigu anda;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
1. jagu – põhjendus A b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A b. arvestades, et panganduskriis on 
oluliselt piiranud kapitalile juurdepääsu 
ning sellel probleemil on tõenäoliselt 
naisettevõtjatele ebaproportsionaalne 
mõju, kuna järjest rohkem naisi töötab 
füüsilisest isikust ettevõtjana, et paremini 
ühitada töö- ja pereelu;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kordab liikmesriikidele suunatud 
üleskutset integreerida Euroopa poolaasta 
protsessi soolise võrdõiguslikkuse mõõde, 
võttes iga-aastases majanduskasvu 
analüüsis esitatud poliitiliste suuniste 
rakendamisel arvesse naiste vajadusi ja 
olukorda; tunnustab liikmesriike, kes 
süvalaiendasid soolise mõõtme riiklikesse 
reformikavadesse, kuid peab 

1. kordab liikmesriikidele suunatud 
üleskutset integreerida Euroopa poolaasta 
protsessi soolise võrdõiguslikkuse mõõde
ning keskenduda tööturupoliitikas 
rohkem koolitusele, võttes iga-aastases 
majanduskasvu analüüsis esitatud 
poliitiliste suuniste rakendamisel arvesse 
naiste vajadusi ja olukorda; tunnustab 
liikmesriike, kes süvalaiendasid soolise 
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kahetsusväärseks, et paljud liikmesriigid ei 
ole soolist mõõdet riiklikes reformikavades 
üldse maininud;

mõõtme riiklikesse reformikavadesse, kuid 
peab kahetsusväärseks, et paljud 
liikmesriigid ei ole soolist mõõdet riiklikes 
reformikavades üldse maininud;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kordab liikmesriikidele suunatud 
üleskutset integreerida Euroopa poolaasta 
protsessi soolise võrdõiguslikkuse mõõde, 
võttes iga-aastases majanduskasvu 
analüüsis esitatud poliitiliste suuniste 
rakendamisel arvesse naiste vajadusi ja 
olukorda; tunnustab liikmesriike, kes 
süvalaiendasid soolise mõõtme riiklikesse 
reformikavadesse, kuid peab 
kahetsusväärseks, et paljud liikmesriigid ei 
ole soolist mõõdet riiklikes reformikavades 
üldse maininud;

1. kordab liikmesriikidele suunatud 
üleskutset integreerida Euroopa poolaasta 
protsessi soolise võrdõiguslikkuse mõõde,
võttes iga-aastases majanduskasvu 
analüüsis esitatud poliitiliste suuniste 
rakendamisel arvesse naiste vajadusi ja 
olukorda; tunnustab liikmesriike, kes 
süvalaiendasid soolise mõõtme riiklikesse 
reformikavadesse, kuid peab 
kahetsusväärseks, et paljud liikmesriigid ei 
ole soolist mõõdet riiklikes reformikavades 
üldse maininud; palub komisjonil teha 
ettepaneku ühtse vormi ja kriteeriumide 
kohta, mille alusel liikmesriigid 
integreeriksid soolise võrdõiguslikkuse 
perspektiivi oma riiklikesse 
reformikavadesse;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. palub komisjonil süsteemselt hinnata 
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riiklike reformikavade ning riiklike 
stabiilsus- ja lähenemiskavade mõju 
soolisele võrdõiguslikkusele, naiste 
olukorrale tööturul ning naiste vaesusele;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. palub liikmesriikidel seada oma 
riiklikes reformikavades konkreetsed 
kvantitatiivsed eesmärgid seoses naiste 
tööhõivega, aga samuti võtta konkreetseid 
meetmeid, mis on suunatud naiste 
haavatavatele rühmadele (nt noored 
naised, migrandid, puuetega naised ja 
üksikemad);

Or. en

Muudatusettepanek 12
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. palub liikmesriikidel võtta kasutusele 
soolisest võrdõiguslikkusest lähtuv 
eelarvestamine ning mitte analüüsida 
ainult konkreetselt naistele suunatud 
programme, vaid uurida kõiki valitsuse 
kavasid ja meetmeid, nende mõju 
ressursside eraldamisele ning nende 
panust naiste ja meeste 
võrdõiguslikkusesse;
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Or. en

Muudatusettepanek 13
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab vajadust tagada selliste 
programmide jätkuv rahastamine, mis 
edendavad soolist võrdõiguslikkust ning 
võitlust naiste-, laste- ja noortevastase 
vägivalla vastu, et võidelda meie 
ühiskonnas sügavalt juurdunud 
stereotüüpide vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. palub komisjonil hinnata finantsabi 
saavate liikmesriikide majanduse 
kohandamise programmide mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele, naiste olukorrale 
tööturul ning naiste vaesusele;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles töötama välja 
sootundlikud näitajad, võimaldama 
järelevalvet edusammude üle strateegia
„Euroopa 2020” eesmärkide täitmisel ning 
jaotama strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärgid ja näitajad nii palju kui võimalik 
soo alusel;

2. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles
hindama soolise mõju hinnangute abil 
majandus- ja finantskriisi soolist mõju 
ning võtma seejärel soolist 
võrdõiguslikkust arvesse eelarve 
koostamisel; kutsub komisjoni üles 
kohaldama sootundlikke näitajaid, 
jälgides edusamme strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide täitmisel, ning jaotama 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid ja 
näitajad nii palju kui võimalik soo alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles töötama välja 
sootundlikud näitajad, võimaldama 
järelevalvet edusammude üle strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkide täitmisel ning 
jaotama strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärgid ja näitajad nii palju kui võimalik 
soo alusel;

2. kutsub komisjoni üles töötama välja 
sootundlikud näitajad, võimaldama 
järelevalvet edusammude üle strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkide täitmisel ning 
jaotama strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärgid ja näitajad nii palju kui võimalik 
soo alusel; palub komisjonil järgida 
parlamendi poliitikaosakonna uuringu 
„Andmed Euroopa poolaasta protsessi 
hindamiseks soolise võrdõiguslikkuse 
vaatenurgast” soovitusi;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles töötama välja 
sootundlikud näitajad, võimaldama 
järelevalvet edusammude üle strateegia
„Euroopa 2020” eesmärkide täitmisel ning
jaotama strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärgid ja näitajad nii palju kui võimalik 
soo alusel;

2. kutsub komisjoni üles töötama välja 
sootundlikud näitajad, võimaldama 
järelevalvet edusammude üle strateegia
„Euroopa 2020” eesmärkide täitmisel,
jaotama strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärgid ja näitajad nii palju kui võimalik 
soo alusel ning hindama 
kokkuhoiumeetmete mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele, naiste vaesusele ja 
tööhõivele;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. palub komisjonil aktiivselt edendada 
konsulteerimist soolise 
võrdõiguslikkusega tegelevate 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega 
enne iga-aastase majanduskasvu analüüsi 
koostamist ja enne liikmesriikidele 
riigipõhiste soovituste edastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Marina Yannakoudakis

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et sooline palgalõhe on 
ELis endiselt probleem ning sellel on mõju 

3. tuletab meelde, et sooline palgalõhe on 
ELis endiselt probleem ning sellel on mõju 
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ka naiste pensioni suurusele; seepärast 
kutsub ta liikmesriike üles kehtestama 
riiklikes reformikavades kvalitatiivseid 
eesmärke seoses soolise palgalõhe 
kõrvaldamisega;

ka naiste pensioni suurusele;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Mojca Kleva

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et sooline palgalõhe on 
ELis endiselt probleem ning sellel on mõju 
ka naiste pensioni suurusele; seepärast 
kutsub ta liikmesriike üles kehtestama 
riiklikes reformikavades kvalitatiivseid 
eesmärke seoses soolise palgalõhe 
kõrvaldamisega;

3. tuletab meelde, et sooline palgalõhe on 
ELis endiselt probleem ning sellel on mõju 
ka naiste pensioni suurusele, mille 
tagajärjel võivad naised leida end allpool 
vaesuspiiri; seepärast kutsub ta 
liikmesriike üles kehtestama riiklikes 
reformikavades kvalitatiivseid eesmärke 
seoses soolise palgalõhe kõrvaldamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et sooline palgalõhe on 
ELis endiselt probleem ning sellel on mõju 
ka naiste pensioni suurusele; seepärast 
kutsub ta liikmesriike üles kehtestama 
riiklikes reformikavades kvalitatiivseid 
eesmärke seoses soolise palgalõhe 
kõrvaldamisega;

3. tuletab meelde, et sooline palgalõhe on 
ELis endiselt probleem ning sellel on mõju 
ka naiste pensioni suurusele; seepärast 
kutsub ta liikmesriike üles kehtestama 
riiklikes reformikavades kvalitatiivseid 
eesmärke seoses soolise palgalõhe 
kõrvaldamisega, et vähendada naiste 
ebaõiglast kohtlemist ning eakate naiste 
ohtu vaesusse sattuda;
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Or. en

Muudatusettepanek 22
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et eelarve konsolideerimine 
ilma soolise võrdõiguslikkusega 
arvestamata võib põhjustada tööturul 
soolise segregatsiooni suurenemise, 
juhutöö osakaalu suurenemise naiste 
hulgas, suurema soolise palgalõhe, 
suurema vaesuse femineerumise ning 
võib põhjustada raskusi hooldamise ja 
töötamise ühitamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Joanna Senyszyn

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et enamik osalise 
tööajaga töötavatest inimestest on naised, 
mis seab valikuvabaduse puudumise korral 
piirid nende majanduslikule sõltumatusele 
ja mõjutab tugevalt kaitsetus olukorras 
olevaid naisi, nt üksikemasid; seepärast 
kutsub ta komisjoni ja liikmesriike üles 
teostama naiste tööhõive üle järelevalvet 
nii kvantiteedi kui ka kvaliteedi 
seisukohast, st nädalas töötatud tundide 
arvu ja lepinguliigi alusel ning sellest 
tuleneva suutlikkuse põhjal kindlustada 
oma majanduslik sõltumatus; kutsub 
liikmesriike üles viima sisse tugevat soolist 

4. tuletab meelde, et enamik osalise 
tööajaga töötavatest inimestest on naised, 
mis seab valikuvabaduse puudumise korral 
piirid nende majanduslikule sõltumatusele 
ja mõjutab tugevalt kaitsetus olukorras 
olevaid naisi, nt üksikemasid; seepärast 
kutsub ta komisjoni ja liikmesriike üles 
teostama naiste tööhõive üle järelevalvet 
nii kvantiteedi kui ka kvaliteedi 
seisukohast, st nädalas töötatud tundide 
arvu ja lepinguliigi alusel ning sellest 
tuleneva suutlikkuse põhjal kindlustada 
oma majanduslik sõltumatus; palub 
liikmesriikidel võtta kasutusele 
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mõõdet kõikidesse meetmetesse ja 
tegevustesse, mille eesmärk on edendada 
äritegevust ja füüsilisest isikust ettevõtjana 
töötamist;

peresõbralikud meetmed, nagu paindlik 
tööaeg ja kaugtöö, ning laiendama 
taskukohaseid lapsehoiuvõimalusi ja 
koolijärgseid lastehoiuasutusi; kutsub 
liikmesriike üles viima sisse tugevat soolist 
mõõdet kõikidesse meetmetesse ja 
tegevustesse, mille eesmärk on edendada 
äritegevust ja füüsilisest isikust ettevõtjana 
töötamist;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et enamik osalise 
tööajaga töötavatest inimestest on naised, 
mis seab valikuvabaduse puudumise korral 
piirid nende majanduslikule sõltumatusele 
ja mõjutab tugevalt kaitsetus olukorras 
olevaid naisi, nt üksikemasid; seepärast 
kutsub ta komisjoni ja liikmesriike üles 
teostama naiste tööhõive üle järelevalvet 
nii kvantiteedi kui ka kvaliteedi 
seisukohast, st nädalas töötatud tundide 
arvu ja lepinguliigi alusel ning sellest 
tuleneva suutlikkuse põhjal kindlustada 
oma majanduslik sõltumatus; kutsub 
liikmesriike üles viima sisse tugevat soolist 
mõõdet kõikidesse meetmetesse ja 
tegevustesse, mille eesmärk on edendada 
äritegevust ja füüsilisest isikust ettevõtjana 
töötamist;

4. rõhutab, et naiste sissetulekud ning 
tasustatud ja kvaliteetne töö on naiste 
majandusliku iseseisvuse ning meeste ja 
naiste suurema võrdõiguslikkuse 
põhieeldus kogu ühiskonnas; tuletab 
meelde, et enamik osalise tööajaga 
töötavatest inimestest on naised, mis seab 
valikuvabaduse puudumise korral piirid 
nende majanduslikule sõltumatusele ja 
mõjutab tugevalt kaitsetus olukorras 
olevaid naisi, nt üksikemasid; seepärast 
kutsub ta komisjoni ja liikmesriike üles 
teostama naiste tööhõive üle järelevalvet 
nii kvantiteedi kui ka kvaliteedi 
seisukohast, st nädalas töötatud tundide 
arvu ja lepinguliigi alusel ning sellest 
tuleneva suutlikkuse põhjal kindlustada 
oma majanduslik sõltumatus; kutsub 
liikmesriike üles viima sisse tugevat soolist 
mõõdet kõikidesse meetmetesse ja 
tegevustesse, mille eesmärk on edendada 
äritegevust ja füüsilisest isikust ettevõtjana 
töötamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et enamik osalise 
tööajaga töötavatest inimestest on naised, 
mis seab valikuvabaduse puudumise korral 
piirid nende majanduslikule sõltumatusele 
ja mõjutab tugevalt kaitsetus olukorras 
olevaid naisi, nt üksikemasid; seepärast 
kutsub ta komisjoni ja liikmesriike üles 
teostama naiste tööhõive üle järelevalvet 
nii kvantiteedi kui ka kvaliteedi 
seisukohast, st nädalas töötatud tundide 
arvu ja lepinguliigi alusel ning sellest 
tuleneva suutlikkuse põhjal kindlustada 
oma majanduslik sõltumatus; kutsub 
liikmesriike üles viima sisse tugevat soolist 
mõõdet kõikidesse meetmetesse ja 
tegevustesse, mille eesmärk on edendada 
äritegevust ja füüsilisest isikust ettevõtjana 
töötamist;

4. tuletab meelde, et enamik osalise 
tööajaga töötavatest inimestest on naised, 
mis seab valikuvabaduse puudumise korral 
piirid nende majanduslikule sõltumatusele 
ja mõjutab tugevalt kaitsetus olukorras 
olevaid naisi, nt üksikemasid; seepärast 
kutsub ta komisjoni ja liikmesriike üles 
teostama naiste tööhõive üle järelevalvet 
nii kvantiteedi kui ka kvaliteedi 
seisukohast, st nädalas töötatud tundide 
arvu ja lepinguliigi alusel ning sellest 
tuleneva suutlikkuse põhjal kindlustada 
oma majanduslik sõltumatus; kutsub 
liikmesriike üles viima sisse tugevat soolist 
mõõdet kõikidesse meetmetesse ja 
tegevustesse, mille eesmärk on edendada 
äritegevust, füüsilisest isikust ettevõtjana 
töötamist ja naiste ettevõtlust;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et naisi tuleb julgustada ja 
paremini ette valmistada sisenemiseks 
suurima tööhõivepotentsiaaliga 
sektoritesse, nt vähese CO2-heitega ja 
ressursitõhusa majanduse (nn rohelised 
töökohad) või digitaalmajanduse 
sektoritesse; rõhutab, et tervishoiu- ja 

5. rõhutab, et naisi tuleb julgustada ja 
paremini ette valmistada sisenemiseks 
suurima tööhõivepotentsiaaliga 
sektoritesse, nt vähese CO2-heitega ja 
ressursitõhusa majanduse (nn rohelised 
töökohad) või digitaalmajanduse 
sektoritesse; rõhutab, et tervishoiu- ja 
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sotsiaalsektoris (nn valged töökohad), kus 
töötab palju naisi, tuleks töötajate panust 
soodsamate lepingute ja kõrgemate palkade 
näol rohkem tunnustada;

sotsiaalsektoris (nn valged töökohad), kus 
töötab palju naisi, tuleks töötajate panust 
soodsamate lepingute ja kõrgemate palkade 
näol rohkem tunnustada; palub komisjonil 
seda küsimust tulevases iga-aastases 
majanduskasvu analüüsis käsitleda;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Astrid Lulling

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et naisi tuleb julgustada ja 
paremini ette valmistada sisenemiseks
suurima tööhõivepotentsiaaliga 
sektoritesse, nt vähese CO2-heitega ja 
ressursitõhusa majanduse (nn rohelised 
töökohad) või digitaalmajanduse 
sektoritesse; rõhutab, et tervishoiu- ja 
sotsiaalsektoris (nn valged töökohad), kus 
töötab palju naisi, tuleks töötajate panust 
soodsamate lepingute ja kõrgemate palkade 
näol rohkem tunnustada;

5. rõhutab, et naisi tuleb julgustada
mitmekesistama oma erialavalikut, et 
siseneda suurima tööhõivepotentsiaaliga 
sektoritesse, nt vähese CO2-heitega ja 
ressursitõhusa majanduse (nn rohelised 
töökohad) või digitaalmajanduse 
sektoritesse; rõhutab, et tervishoiu- ja 
sotsiaalsektoris (nn valged töökohad), kus 
töötab palju naisi, tuleks töötajate panust 
soodsamate lepingute ja kõrgemate palkade 
näol rohkem tunnustada;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et naisi tuleb julgustada ja 
paremini ette valmistada sisenemiseks 
suurima tööhõivepotentsiaaliga 
sektoritesse, nt vähese CO2-heitega ja 
ressursitõhusa majanduse (nn rohelised 

5. rõhutab, et naisi tuleb julgustada ja 
paremini ette valmistada sisenemiseks 
suurima tööhõivepotentsiaaliga 
sektoritesse, kus praegu annavad tooni 
peamiselt mehed, nt vähese CO2-heitega ja 
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töökohad) või digitaalmajanduse 
sektoritesse; rõhutab, et tervishoiu- ja 
sotsiaalsektoris (nn valged töökohad), kus 
töötab palju naisi, tuleks töötajate panust 
soodsamate lepingute ja kõrgemate palkade 
näol rohkem tunnustada;

ressursitõhusa majanduse (nn rohelised 
töökohad) või digitaalmajanduse 
sektoritesse; rõhutab, et tervishoiu- ja 
sotsiaalsektoris (nn valged töökohad), kus 
töötab palju naisi, tuleks töötajate panust 
soodsamate lepingute ja kõrgemate palkade 
näol rohkem tunnustada;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Joanna Senyszyn

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et naisi tuleb julgustada ja 
paremini ette valmistada sisenemiseks 
suurima tööhõivepotentsiaaliga 
sektoritesse, nt vähese CO2-heitega ja 
ressursitõhusa majanduse (nn rohelised 
töökohad) või digitaalmajanduse 
sektoritesse; rõhutab, et tervishoiu- ja 
sotsiaalsektoris (nn valged töökohad), kus 
töötab palju naisi, tuleks töötajate panust 
soodsamate lepingute ja kõrgemate palkade 
näol rohkem tunnustada;

5. rõhutab, et naisi tuleb julgustada ja 
paremini ette valmistada sisenemiseks 
suurima tööhõivepotentsiaaliga 
sektoritesse, nt vähese CO2-heitega ja 
ressursitõhusa majanduse (nn rohelised 
töökohad) või digitaalmajanduse 
sektoritesse; seetõttu ja kooskõlas 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidega 
nõuab, et parandataks naiste juurdepääsu 
kutseõppele ja tööturule; rõhutab, et 
tervishoiu- ja sotsiaalsektoris (nn valged 
töökohad), kus töötab palju naisi, tuleks 
töötajate panust soodsamate lepingute ja 
kõrgemate palkade näol rohkem 
tunnustada;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Astrid Lulling

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. märgib, et naiste jaoks tuleb hõlbustada
juurdepääsu kõrgemat kvalifikatsiooni 
nõudvatele töökohtadele, selleks et 
vähendada tootlikkuse taseme erinevust 
ELis ja tõsta seeläbi ELi 
konkurentsivõimet ülemaailmsetel 
turgudel.

6. märgib, et naiste jaoks tuleb edendada
juurdepääsu kõrgemat kvalifikatsiooni 
nõudvatele töökohtadele, selleks et 
vähendada tootlikkuse taseme erinevust 
ELis ja tõsta seeläbi ELi 
konkurentsivõimet ülemaailmsetel 
turgudel.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. märgib, et naiste jaoks tuleb hõlbustada 
juurdepääsu kõrgemat kvalifikatsiooni 
nõudvatele töökohtadele, selleks et 
vähendada tootlikkuse taseme erinevust 
ELis ja tõsta seeläbi ELi 
konkurentsivõimet ülemaailmsetel 
turgudel.

6. märgib, et naiste jaoks tuleb hõlbustada 
juurdepääsu kõrgemat kvalifikatsiooni 
nõudvatele töökohtadele, ilma sool 
põhinevate stereotüüpide, eelarvamuste ja 
diskrimineerimiseta, selleks et vähendada 
tootlikkuse taseme erinevust ELis ja tõsta 
seeläbi ELi konkurentsivõimet 
ülemaailmsetel turgudel.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
1. jagu – lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. väljendab heameelt riigipõhiste 
soovituste üle, mille eesmärk on nihutada 
maksukoormus töötajatelt keskkonda 
kahjustavatele tegevustele; palub 
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liikmesriikidel need soovitused ellu viia, 
pöörates erilist tähelepanu deklareerimata 
töö seaduspäraseks muutmisele, nt 
koduhooldussektoris.

Or. en


