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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(21) Sooline võrdõiguslikkus ja 
mittediskrimineerimine peaksid olema 
käesoleva määruse kohaste kõigi meetmete 
võtmisel läbivad eesmärgid, võttes arvesse 
naiste rolli üleminekul demokraatiale. 
Naiste positsiooni tugevdamiseks 
partnerriikides tuleb erilist tähelepanu 
pöörata sellele, et toetada naiste 
organisatsioone ja kodanikuühiskonda, 
suutlikkuse suurendamist, et arendada 
koostööd ELi naiste organisatsioonide ja 
partnerriikides olevate samalaadsete 
organisatsioonide vahel ning jagada 
parimaid tavasid ja koolitust. 

Or. en

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse edendamine, naiste 
osaluse suurendamine poliitiliste ja 
majanduslike otsuste tegemisel, hariduses 
ja tööturul, et aidata kaasa naiste rolli 
suurendamisele, nulltolerantsuse 
tagamine naistevastase vägivalla suhtes ja 
naiste kaitse, kes on vägivallaohvrid, 
karistamatuse, inimkaubanduse ja 
sundabielude vastu võitlemine, seksuaal-
ja reproduktiivtervise ning õiguste 
austamine ja kodanikuühiskonna 
kaasamise edendamine nii nende 
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eesmärkide saavutamisel kui ka soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamisel, et 
saavutada tõeline demokraatia;

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nimetatud eesmärkide saavutamist 
hinnatakse eeskätt poliitika rakendamist 
kajastavate asjakohaste ELi perioodiliste 
aruannete alusel; lõike 2 punktide a, d ja e 
puhul rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
muude asjaomaste asutuste määratud 
vastavate näitajate alusel; lõike 2 punktide 
b, c ja d puhul vajaduse korral selle alusel, 
mil määral on partnerriigid ELi 
õigusraamistiku üle võtnud ning lõike 2 
punktide c ja f puhul asjakohaste lepingute 
ja koostöömeetmete arvu alusel. Näitajad 
hõlmavad muu hulgas piisava järelevalve 
all korraldatud demokraatlikke valimisi, 
korruptsioonitaset, kaubavooge, näitajad, 
mille abil on võimalik mõõta riigisiseseid 
majanduslikke erinevusi, sealhulgas 
tööhõive tase.

3. Nimetatud eesmärkide saavutamist 
hinnatakse eeskätt poliitika rakendamist 
kajastavate asjakohaste ELi perioodiliste 
aruannete alusel; lõike 2 punktide a, a a, d 
ja e puhul rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja muude asjaomaste 
asutuste määratud vastavate näitajate 
alusel; lõike 2 punktide b, c ja d puhul 
vajaduse korral selle alusel, mil määral on 
partnerriigid ELi õigusraamistiku üle 
võtnud ning lõike 2 punktide c ja f puhul 
asjakohaste lepingute ja koostöömeetmete 
arvu alusel. Näitajad hõlmavad muu hulgas 
piisava järelevalve all korraldatud 
demokraatlikke valimisi, 
korruptsioonitaset, kaubavooge, näitajad, 
mille abil on võimalik mõõta riigisiseseid 
majanduslikke erinevusi, sealhulgas 
tööhõive tase.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu poolt käesoleva määruse kohaselt 
igale partnerriigile antava toetuse vorm ja 

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

summa on diferentseeritud vastavalt 
sellele, mil määral on partnerriik 
pühendunud reformide elluviimisele ja 
milliseid edusamme on tehtud reformide 
korraldamisel. Selline diferentseerimine 
näitab taset, edusamme sügava ja 
jätkusuutliku demokraatia tagamisel ning 
naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
saavutamisel, edusamme kokku lepitud 
reformi eesmärkide täitmisel, riigi vajadusi 
ja suutlikkust ning liidu toetuse võimalikku 
mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse kohane liidu toetus 
määratakse partnerluses toetusesaajatega.
Partnerlused hõlmavad vajaduse korral 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
ametiasutusi, muid sidusrühmi, 
kodanikuühiskonda, sotsiaalpartnereid ja 
muid valitsusväliseid organisatsioone, kes 
osalevad liidu toetuse ettevalmistamises, 
rakendamises ja järelevalves.

2. Käesoleva määruse kohane liidu toetus 
määratakse partnerluses toetusesaajatega.
Partnerlused hõlmavad vajaduse korral 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 
ametiasutusi, muid sidusrühmi, 
kodanikuühiskonda, sotsiaalpartnereid ja 
muid valitsusväliseid organisatsioone, 
sealhulgas naiste- ja 
noorteorganisatsioonide esindajaid, kes 
osalevad liidu toetuse ettevalmistamises, 
rakendamises ja järelevalves.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Kavandamisel tuleb erilist tähelepanu 
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pöörata kodanikuühiskonna suutlikkuse 
suurendamisele, eriti partnerriikides 
tegutsevate naiste- ja 
noorteorganisatsioonide puhul, 
sealhulgas suhtlemine ja koostöö 
lihtsustamine teiste samalaadsete 
organisatsioonidega ELis ja parimate 
tavade jagamine.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kriisiolukordades või olukordades, mis 
kujutavad endast ohtu demokraatiale, 
õigusriigile, inimõigustele ja 
põhivabadustele, või looduõnnestuste või 
inimtegevusest tingitud katastroofide korral 
võib programmdokumendid erakorraliselt 
läbi vaadata. Selline hädaolukorras 
läbivaatamine tagab käesoleva määruse 
kohase liidu toetuse ja muude liidu 
rahastamisvahendite kohase toetuse 
vahelise sidususe säilimise. Hädaolukorras 
korraldatav läbivaatamine võib viia 
muudetud programmdokumentide 
vastuvõtmiseni. Sellisel juhul saadab 
komisjon muudetud programmdokumendid 
teavitamise eesmärgil Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ühe kuu jooksul 
nende vastuvõtmisest.

9. Kriisiolukordades või olukordades, mis 
kujutavad endast ohtu demokraatiale, 
õigusriigile, inimõigustele ja 
põhivabadustele, sealhulgas naiste 
õigustele või looduõnnestuste või 
inimtegevusest tingitud katastroofide korral 
võib programmdokumendid erakorraliselt 
läbi vaadata. Selline hädaolukorras 
läbivaatamine tagab käesoleva määruse 
kohase liidu toetuse ja muude liidu 
rahastamisvahendite kohase toetuse 
vahelise sidususe säilimise. Hädaolukorras 
korraldatav läbivaatamine võib viia 
muudetud programmdokumentide 
vastuvõtmiseni. Sellisel juhul saadab 
komisjon muudetud programmdokumendid 
teavitamise eesmärgil Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ühe kuu jooksul 
nende vastuvõtmisest.

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en


