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MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liit on andnud 
arengukoostööabi alates 1957. aastast ning 
on maailma suurim ametliku arenguabi 
andja.

(2) Euroopa Liit on andnud 
arengukoostööabi alates 1957. aastast ning 
on maailma suurim ametliku arenguabi 
andja. Kolmandate riikide naiste ja 
tütarlaste rolli ja nende mõjuvõimu 
suurendamisega seotud ELi välistegevus 
peab olema nähtav ja selge.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa arengukonsensuses 
loetakse sooline võrdõiguslikkus omaette 
eesmärgiks ja üheks arengukoostöö viiest 
põhiprintsiibist.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Arvestades ELi õigusraamistikku ja 
asjaolu, et Euroopa arenguaasta 2015 
võib tõsta üldsuse teadlikkust ning 
tõmmata tähelepanu ELi kui 
rahvusvahelise arengu edendaja rollile, 
tuleks soomõõtmele pöörata tõsist 
tähelepanu.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Sooline vägivald on maailmas 
endiselt laialt levinud ning sellel on 
olulised sotsiaalmajanduslikud tagajärjed 
ja ränk mõju naiste ja tütarlaste tervisele. 
Vägistamine ja muu seksuaalne vägivald 
leiab aset väga mitmel kujul ning üha 
enam ka sõjalise taktikana alandamise ja 
domineerimise eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) 2015. aastast peaks kujunema 
sümboolne ja pöördeline aasta – olles
viimane aasta, mil saab täita kollektiivselt 
kokkulepitud aastatuhande 

(11) 2015. aastast peaks kujunema 
sümboolne ja pöördeline aasta – see on
viimane aasta, mil saab täita kollektiivselt 
kokkulepitud aastatuhande 
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arengueesmärke, ja seetõttu pakub see 
unikaalse võimaluse hinnata alates 
2000. aastat võetud rahvusvaheliste 
kohustuste täitmist. 2015. aasta saab olema 
aasta, kui tuleks teha olulise tähtsusega 
rahvusvahelised otsused arenguraamistiku 
kohta, mis hakkab asendama aastatuhande 
arengueesmärkide raamistikku järgmistel 
aastakümnetel.

arengueesmärke, ja pakub seetõttu 
unikaalse võimaluse hinnata alates 
2000. aastast võetud rahvusvaheliste 
kohustuste, sealhulgas jõuliselt soolisele 
võrdõiguslikkusele ja naiste mõjuvõimu 
suurendamisele suunatud ning 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamisel oluliste kohustuste täitmist. 
2015. aasta saab olema aasta, mil tuleks 
teha olulise tähtsusega rahvusvahelised 
otsused arenguraamistiku kohta, mis 
hakkab järgmistel aastakümnetel 
asendama aastatuhande arengueesmärkide 
raamistikku.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Komisjoni 2007. aasta teatises 
soolise võrdõiguslikkuse ja naiste 
mõjuvõimu suurendamise kohta 
arengukoostöös ning sellega seotud 
nõukogu järeldustes nõuti soolise 
võrdõiguslikkuse eesmärkide ja näidikute 
edendamist nii, et kõigis valdkondades 
antaks tähtsamatele abiandjatele vastavad 
selged ülesanded ja kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – taane 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ärgitada ELi kodanike aktiivset huvi 
ning tugevdada ELi juhtrolli soolise 
võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu 
suurendamise edendamisel 
arengukoostöös, tõsta teadlikkust ja 
intensiivistada arutelusid järgmistel 
teemadel: koostöö ja võitlus naistevastase 
vägivalla vastu, naiste kaitsmine sõdade ja 
relvakonfliktide ajal, naiste osalemine 
rahuprotsessis, konfliktidejärgne 
ülesehitustöö ning naiste mõjuvõimu 
suurendamine maaomandi, 
väikeettevõtluse ja poliitilise tegevuse läbi;

Or. en


