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MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Juurdepääsu puudumine krediidile on 
üks peamisi takistusi ettevõtete loomisele, 
eelkõige tööturult enim tõrjutud inimeste 
hulgas. ELi ja liikmesriikide jõupingutusi 
selles valdkonnas on vaja tõhustada, et 
suurendada mikrorahastamist ja viia see 
vastavusse seda kõige enam vajavate 
isikute, s.o eelkõige töötutute ja haavatavas 
olukorras inimeste vajadustele, kes 
soovivad alustada või arendada 
mikroettevõtlust, sealhulgas füüsilisest 
isikust ettevõtjana, kuid kellel ei ole 
juurdepääsu krediidile. Esimese sammuna 
moodustasid Euroopa Parlament ja 
nõukogu 2010. aastal rahastu.

(14) Juurdepääsu puudumine krediidile on 
üks peamisi takistusi ettevõtete loomisele, 
eelkõige tööturult enim tõrjutud inimeste 
hulgas. ELi ja liikmesriikide jõupingutusi 
selles valdkonnas on vaja tõhustada, et 
suurendada mikrorahastamist ja viia see 
vastavusse seda kõige enam vajavate 
isikute, s.o eelkõige töötute, naiste ja 
haavatavas olukorras inimeste vajadustele, 
kes soovivad alustada või arendada 
mikroettevõtlust, sealhulgas füüsilisest 
isikust ettevõtjana, kuid kellel ei ole 
juurdepääsu krediidile, pöörates erilist 
tähelepanu ettevõtluse edendamisele 
naiste hulgas, arvestades et ELis on ainult 
üks naine kümnest ettevõtja, kuid meeste 
hulgas on see näitaja üks neljast. Esimese 
sammuna moodustasid Euroopa Parlament 
ja nõukogu 2010. aastal rahastu.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Aluslepingu artiklite 8 ja 10 kohaselt (18) Aluslepingu artiklite 8 ja 10 kohaselt
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peab programm toetama soolise võrdsuse 
ja mittediskrimineerimise eesmärkide 
peavoolustamist kõikides oma tegevustes.
Tagada tuleb regulaarne järelevalve ja 
hindamine, et anda hinnang soolise 
võrdsuse ja mittediskrimineerimise 
küsimuste käsitlemisele programmi 
tegevustes.

tuleb soolise võrdsuse ja 
mittediskrimineerimise eesmärkide 
peavoolustamist toetada programmi
kõikides tegevussuundades ja tegevustes.
Tagada tuleb regulaarne järelevalve ja 
hindamine, et anda hinnang soolise 
võrdsuse ja mittediskrimineerimise 
küsimuste käsitlemisele programmi 
tegevustes.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Ühenduse tööhõive ja sotsiaalse 
solidaarsuse programmi „Progress” 
soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise osad on lisatud 
õiguste ja kodakondsuse programmi. Kuid 
Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programmi tegevuses tuleks 
püüda parandada naiste tööturul 
osalemist ja töötingimusi ning tasakaalu 
töö- ja eraelu vahel. 

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Liidu sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programm (edaspidi
„programm”), mille eesmärk on aidata 
kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia, selle 

1. Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Liidu sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programm (edaspidi
„programm”), mille eesmärk on aidata 
kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia, selle 
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peamiste eesmärkide ja koondsuuniste 
rakendamisele, andes rahalist toetust 
Euroopa Liidu eesmärkidele tööhõive 
kõrge taseme edendamisel, piisava 
sotsiaalkaitse tagamisel, sotsiaalse 
tõrjutuse ja vaesuse vastu võitlemisel ja
töötingimuste parandamisel.

peamiste eesmärkide ja koondsuuniste 
rakendamisele, andes rahalist toetust 
Euroopa Liidu eesmärkidele tööhõive 
kõrge taseme edendamisel, piisava 
sotsiaalkaitse tagamisel, sotsiaalse 
tõrjutuse ja vaesuse vastu võitlemisel,
töötingimuste parandamisel ning töö- ja 
eraelu parema tasakaalu edendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) edendada töökohti, mis pakuvad 
töötajatele mitmesuguseid võimalusi 
sobiva tasakaalu saavutamiseks töö- ja 
eraelu vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) edendada tööhõivet ja sotsiaalset 
kaasatust, parandades haavatavate rühmade 
ja mikroettevõtete juurdepääsu 
mikrorahastamisele ja selle kättesaadavust 
nende jaoks ning parandades sotsiaalsete 
ettevõtete juurdepääsu 
rahastamisvahenditele.

e) edendada tööhõivet ja sotsiaalset 
kaasatust, parandades haavatavate rühmade 
ja mikroettevõtete juurdepääsu 
mikrorahastamisele ja selle kättesaadavust 
nende jaoks, pöörates erilist tähelepanu 
ettevõtluse edendamisele naiste hulgas,
ning parandades sotsiaalsete ettevõtete 
juurdepääsu rahastamisvahenditele.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edendada naiste ja meeste vahelist 
võrdsust ning võidelda soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega;

a) edendada naiste ja meeste vahelist 
võrdsust soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise abil programmi kõikides 
tegevussuundades ja tegevustes ning 
võidelda soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
toimuva diskrimineerimisega;

Or. en

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vajaduse korral kasutatakse 
vahendite eraldamisel sootundlikku 
lähenemisviisi. 

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) andmete ja statistika kogumine, ühiste
metoodikate, liigituste, näitajate ja 
võrdlusaluste väljatöötamine;

a) andmete ja statistika kogumine, ühiste 
metoodikate, liigituste, näitajate ja 
võrdlusaluste väljatöötamine, vajaduse 
korral soo ja vanuserühmade kaupa;

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Meetmed edendamaks üksikisikute 
liikuvust ELis, eelkõige mitmekeelse 
digitaalse platvormi väljatöötamine vabade 
töökohtade ja töötaotluste vahendamiseks 
ning eesmärgipärased liikuvuskavad, et 
täita vabad töökohad seal, kus tööturul on 
tuvastatud puudujääke, ja/või aidata 
konkreetseid töötajate rühmi, näiteks noori.

4. Meetmed edendamaks üksikisikute 
liikuvust ELis, eelkõige mitmekeelse 
digitaalse platvormi väljatöötamine vabade 
töökohtade ja töötaotluste vahendamiseks 
ning eesmärgipärased liikuvuskavad, et 
täita vabad töökohad seal, kus tööturul on 
tuvastatud puudujääke, ja/või aidata 
konkreetseid töötajate rühmi, näiteks noori, 
üksikvanemaid ning naisi ja mehi, kes 
hooldamiskohustuste tõttu töötavad 
osalise tööajaga.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon tagab koostöös 
liikmesriikidega, et programmi kohaselt 
elluviidavad meetmed on järjepidevad ja 
vastastikku täiendavad muude liidu 
meetmetega, eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) kohaste meetmetega 
ning meetmetega sellistes valdkondades 
nagu sotsiaalne dialoog, õiglus ja 
põhiõigused, haridus, kutseõpe ja 
noorsoopoliitika, teadusuuringud ja 
innovatsioon, ettevõtlus, tervishoid, liidu 
laienemine ja välissuhted ning üldine 
majanduspoliitika.

1. Komisjon tagab koostöös 
liikmesriikidega, et programmi kohaselt 
elluviidavad meetmed on järjepidevad ja 
vastastikku täiendavad muude liidu 
meetmetega, eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) kohaste meetmetega 
ning meetmetega sellistes valdkondades 
nagu sotsiaalne dialoog, õiglus ja 
põhiõigused, sooline võrdõiguslikkus, 
haridus, kutseõpe ja noorsoopoliitika, 
teadusuuringud ja innovatsioon, ettevõtlus, 
tervishoid, liidu laienemine ja välissuhted 
ning üldine majanduspoliitika.

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi regulaarseks järelevalveks ning 
selle poliitika ja rahastamisprioriteetide 
vajalikuks kohandamiseks koostab 
komisjon igal kahe aasta järel 
seirearuanded ning edastab need Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Sellised 
aruanded hõlmavad programmi tulemusi 
ning seda, kuivõrd on programmi tegevuste 
raames käsitletud soolise võrdõiguslikkuse 
ja mittediskrimineerimise küsimusi, sh 
juurdepääsetavust.

Programmi regulaarseks järelevalveks ning 
selle poliitika ja rahastamisprioriteetide 
vajalikuks kohandamiseks koostab 
komisjon igal kahe aasta järel 
seirearuanded ning edastab need Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Sellised 
aruanded hõlmavad programmi tulemusi 
ning seda, kuivõrd on programmi tegevuste 
raames järgitud soolise võrdõiguslikkuse 
ja selle süvalaiendamise põhimõtet ning 
käsitletud mittediskrimineerimise 
küsimusi, sh juurdepääsetavust.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab komitee. Komitee 
tähendab komiteed määruse (EL) nr 
182/2011 tähenduses.

1. Komisjoni abistab komitee. Komitee on 
komitee määruse (EL) nr 182/2011 
tähenduses ning komitee koosseisus 
püütakse saavutada soolist tasakaalu.

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Töötada välja teenuseid töötajate 
värbamiseks ja nende ametisse 
nimetamiseks vabade töökohtade ja 
töötaotlejate vahenduse kaudu Euroopa 
tasandil; See peab hõlmama kõiki ametisse 
nimetamise etappe alates värbamiseelsest 
ettevalmistusest kuni ametisse nimetamise 
järgse abini eesmärgiga tagada taotleja 
edukas integreerumine tööturul; sellised 
teenused hõlmavad eesmärgipäraseid 
liikuvuskavasid, et täita vabu töökohti seal, 
kus tööturul on tuvastatud puudujääke, 
ja/või aidata teatud töötajate rühmi, näiteks 
noori.

b) Töötada välja teenuseid töötajate 
värbamiseks ja nende ametisse 
nimetamiseks vabade töökohtade ja 
töötaotlejate vahenduse kaudu Euroopa 
tasandil; See peab hõlmama kõiki ametisse 
nimetamise etappe alates värbamiseelsest 
ettevalmistusest kuni ametisse nimetamise 
järgse abini eesmärgiga tagada taotleja 
edukas integreerumine tööturul; sellised 
teenused hõlmavad eesmärgipäraseid 
liikuvuskavasid, et täita vabu töökohti seal, 
kus tööturul on tuvastatud puudujääke, 
ja/või aidata teatud töötajate rühmi, näiteks 
noori, üksikvanemaid ning naisi ja mehi, 
kes hooldamiskohustuste tõttu töötavad 
osalise tööajaga.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) oma töökoha kaotanud või selle 
kaotamise ohus olevatele inimeste või 
tööturule sisenemise või taassisenemise 
raskustega inimeste jaoks; isikute jaoks, 
keda ohustab sotsiaalne tõrjutus, ja 
haavatavate inimeste jaoks, kes on 
ebasoodsas olukorras tavapärasele 
krediiditurule juurdepääsu saamisel ning 
kes soovivad käivitada või arendada oma 
mikroettevõtteid;

a) oma töökoha kaotanud või selle 
kaotamise ohus olevatele inimeste või 
tööturule sisenemise või taassisenemise 
raskustega inimeste jaoks; isikute jaoks, 
keda ohustab sotsiaalne tõrjutus, ja 
haavatavate inimeste jaoks, kes on 
ebasoodsas olukorras tavapärasele 
krediiditurule juurdepääsu saamisel ning 
kes soovivad käivitada või arendada oma 
mikroettevõtteid, pöörates erilist 
tähelepanu ettevõtluse edendamisele 
naiste hulgas;
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