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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kooskõlas aluslepingu artiklitega 8 ja 
10 tagavad komisjon ja liikmesriigid, et 
ÜSRi fondidest rahastatavate prioriteetide 
rakendamine aitab kaasa meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse edendamisele ning võtab 
arvesse Euroopa soolise võrdõiguslikkuse 
pakti 2011–2020. 
Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
põhimõtte tõhus rakendamine peaks 
hõlmama andmeid ja näitajaid, mis 
põhinevad sool, soolise võrdõiguslikkuse 
eesmärkidel ja kriteeriumidel, ning see 
peaks rakendamise eri etappidel, eriti 
kavandamisel, järelevalvel ja hindamisel, 
kaasama soolise võrdõiguslikkusega 
tegelevaid asutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tihedama sideme loomine 
ühtekuuluvuspoliitika ja liidu 
majandusliku juhtimise vahel tagab, et 
ÜSRi fondide raames tehtavate kulutuste 
tulemuslikkust võimendab usaldusväärne 
majanduspoliitika ning et ÜSRi fonde 
võib vajadusel ümber suunata, et 

välja jäetud
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lahendada riigi ees seisvaid 
majandusprobleeme. See protsess peab 
olema järkjärguline, alates muudatustest, 
mis tehakse partnerluslepingutesse ja 
programmidesse, et toetada nõukogu 
soovitusi makromajandusliku 
tasakaalustamatuse korrigeerimise ning 
ühiskondlike ja majanduslike raskuste 
lahendamise kohta. Kui vaatamata ÜSRi 
fondide ulatuslikumale kasutamisele ei 
võta liikmesriik majanduse juhtimise 
protsessis tulemuslikke meetmeid, peaks 
komisjonil olema õigus peatada kõik 
maksed ja kohustused või osa neist. 
Otsused ja peatamised peaksid olema 
proportsionaalsed ja mõjusad, võttes 
arvesse individuaalsete programmide 
mõju asjaomaste liikmesriikide 
majandusliku ja sotsiaalse olukorra 
lahendamisele ning varem 
partnerluslepingus tehtud muudatusi. 
Peatamisotsust tehes peaks komisjon 
järgima ka liikmesriikide võrdse 
kohtlemise põhimõtet, võttes eelkõige 
arvesse peatamise mõju asjaomase 
liikmesriigi majandusele. Peatamine 
tuleks tühistada ja vahendid asjaomasele 
liikmesriigile uuesti kättesaadavaks teha 
niipea, kui liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed.

Or. pt

Selgitus

ÜSRi fondidest nõrga majandusega riikidele maksete ja kohustuste peatamine ainult 
süvendab tasakaalustamatust ning sotsiaalset ja territoriaalset ebavõrdsust, mis kahjustab 
eriti naisi.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Tuleb kindlaks määrata piirid, mille (57) Tuleb kindlaks määrata piirid, mille 
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ulatuses kasutatakse neid ressursse 
„majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgi raames, ning 
vastu tuleb võtta objektiivsed kriteeriumid
nende eraldamiseks piirkondadele ja 
liikmesriikidele. Et õhutada transpordi ja 
energeetika infrastruktuuri ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kiiremat 
arengut kogu liidus, tuleks luua Euroopa 
Ühendamise Rahastu. Iga-aastased 
assigneeringud fondidest ning summad, 
mis kantakse Ühtekuuluvusfondist Euroopa 
Ühendamise Rahastusse ja sealt 
liikmesriigile, peaksid olema piiratud 
ülemmääraga, mis määratakse kindlaks, 
võttes arvesse konkreetse liikmesriigi 
võimet neid assigneeringuid ära kasutada.
Lisaks on vaesuse vähendamise 
peaeesmärgi alusel vaja enim puudust 
kannatavatele isikutele mõeldud 
toidutoetuse skeem ümber orienteerida, et 
edendada sotsiaalset kaasatust ja liidu 
harmoonilist arengut.

ulatuses kasutatakse neid ressursse 
„majanduskasvu ja tööhõive 
investeeringute” eesmärgi raames, ning 
vastu tuleb võtta objektiivsed kriteeriumid 
nende eraldamiseks piirkondadele ja 
liikmesriikidele. Et õhutada transpordi ja 
energeetika infrastruktuuri ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kiiremat 
arengut kogu liidus, tuleks luua Euroopa 
Ühendamise Rahastu. Iga-aastased 
assigneeringud fondidest ning summad, 
mis kantakse Ühtekuuluvusfondist Euroopa 
Ühendamise Rahastusse ja sealt 
liikmesriigile, peaksid olema piiratud 
ülemmääraga, mis määratakse kindlaks, 
võttes arvesse konkreetse liikmesriigi 
võimet neid assigneeringuid ära kasutada.
Lisaks on vaesuse vähendamise 
peaeesmärgi alusel vaja enim puudust 
kannatavatele isikutele mõeldud 
toidutoetuse skeem ümber orienteerida, et 
edendada sotsiaalset kaasatust ja liidu 
harmoonilist arengut. Arvestades paljudes 
riikides majanduskriisi tagajärjel
suurenevat vaesust ja toidupuudust, milles 
naised on eriti haavatav elanikerühm, on 
vaja suurendada assigneeringuid 
Euroopa Sotsiaalfondist eelmise 
finantsraamistikuga võrreldes, et need 
vastaksid toiduabi vajadustele.

Or. pt

Selgitus

Arvestades vaesuse ja viletsuse jätkuvat suurenemist Euroopa Liidus, ei piisa toetuste 
protsendi muutmisest, vaid tuleb tagada fondide summade suurenemine.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Et tagada programmi käsitleva olulise 
ja ajakohase teabe kättesaadavus, on vaja, 

(67) Et tagada programmi käsitleva olulise 
ja ajakohase teabe kättesaadavus, on vaja, 
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et liikmesriigid esitaksid komisjonile 
regulaarselt olulisemaid andmeid. Et 
vältida liikmesriikidele tekkivat täiendavat 
halduskoormust, peaks see piirduma 
pidevalt kogutavate andmetega ning 
andmeedastus peaks toimuma 
elektroonilise andmevahetuse kaudu.

et liikmesriigid esitaksid komisjonile 
regulaarselt olulisemaid andmeid. Et 
vältida liikmesriikidele tekkivat täiendavat 
halduskoormust, peaks see piirduma 
pidevalt kogutavate andmetega ning 
andmeedastus peaks toimuma 
elektroonilise andmevahetuse kaudu. 
Andmed peavad võimaluse korral olema 
alati soo alusel eristatud.

Or. pt

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

c) kodanikuühiskonda esindavad organid, 
sealhulgas keskkonnapartnerid, 
valitsusvälised organisatsioonid ning 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid, 
eelkõige naiste õiguste eest võitlevad 
organisatsioonid.

Or. pt

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
programmide ettevalmistamisel ja 
elluviimisel toetatakse meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning edendatakse 
sooküsimuste lõimimist.

1. Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
programmide ettevalmistamisel ja 
elluviimisel toetatakse meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning edendatakse 
sooküsimuste lõimimist. Programmid 
peavad olema suunatud sellele, et kaotada 
sooline diskrimineerimine, eelkõige pere-
ja tööelus.
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Or. pt

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Ülemkogu 17. juuni 2010. aasta 
järeldused, millega võeti vastu liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia, näevad ette, et liit ja 
liikmesriigid peaksid viima ellu arukat, 
jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, 
edendades samal ajal liidu harmoonilist 
arengut ja vähendades piirkondade 
ebavõrdsust.

2. Euroopa Ülemkogu 17. juuni 2010. aasta 
järeldused, millega võeti vastu liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia, näevad ette, et liit ja 
liikmesriigid peaksid viima ellu arukat, 
jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, 
edendades samal ajal liidu harmoonilist 
arengut ja vähendades piirkondade 
ebavõrdsust, seda eelkõige kriteeriumite ja 
näitajate kehtestamisel ning 
toetusesaajate valimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et aidata kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiale, toetab iga ÜSRi fond vastavalt 
oma missioonile järgmisi temaatilisi 
eesmärke:

Selleks et aidata kaasa liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiale ning edendada meeste ja 
naiste võrdõiguslikkust ja sooperspektiivi 
integreerimist, toetab iga ÜSRi fond 
vastavalt oma missioonile järgmisi 
temaatilisi eesmärke:

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) naiste õiguste kaitsmine ja soolise 
võrdõiguslikkuse tugevdamine;

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ja
vaesuse vastu võitlemine;

(9) sotsiaalse kaasatuse edendamine ning
vaesuse ja sotsiaalse ebavõrdsuse vastu 
võitlemine;

Or. pt

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Partnerlusleping sätestab järgmise: Partnerlusleping sätestab järgmise:
(a) meetmed, millega tagatakse vastavus 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiale, sealhulgas:

(a) meetmed, millega tagatakse vastavus 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiale ning 
edendatakse meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ja sooperspektiivi 
integreerimist, sealhulgas:

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kõik andmed partnerluslepingus 
tuleks võimaluse korral esitada soo alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud 

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igas programmis sätestatakse strateegia 
programmi panuse jaoks liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiasse, mis on kooskõlas ühise 
strateegilise raamistiku ja 
partnerluslepinguga. Iga programm 
sisaldab ÜSRi fondide tulemusliku, tõhusa 
ja koordineeritud rakendamise tagamise 
korda ning toetusesaajate halduskoormuse 
vähendamise meetmeid.

1. Igas programmis sätestatakse strateegia 
programmi panuse kohta liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiasse ning meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse edendamiseks ja 
sooperspektiivi integreerimiseks, mis on 
kooskõlas ühise strateegilise raamistiku ja 
partnerluslepinguga. Iga programm 
sisaldab ÜSRi fondide tulemusliku, tõhusa 
ja koordineeritud rakendamise tagamise 
korda ning toetusesaajate halduskoormuse 
vähendamise meetmeid. Kõik andmed 
tuleks võimaluse korral esitada soo alusel.
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Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) keskendatud eesmärkidele, mille abil 
võideldakse sotsiaalse ebavõrdsuse ja 
vaesusega ja mis edendavad soolist 
võrdõiguslikkust.

Or. pt

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) strateegiaga hõlmatud piirkonna ja 
rahvastiku piiritlemine; 

(a) strateegiaga hõlmatud piirkonna ja 
rahvastiku piiritlemine soo alusel;

Or. pt

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalvekomisjon tuleb kokku 
vähemalt üks kord aastas ning vaatab läbi 
programmi elluviimise ja edusammud selle 
eesmärkide saavutamisel. Seda tehes võtab 
ta arvesse finantsandmeid, üldisi ja 
programmi eriomaseid näitajaid, sealhulgas 
muutusi tulemusnäitajates ja edusamme 
kvantifitseeritud sihtväärtuste saavutamisel 

1. Järelevalvekomisjon tuleb kokku 
vähemalt üks kord aastas ning vaatab läbi 
programmi elluviimise ja edusammud selle 
eesmärkide saavutamisel. Seda tehes võtab 
ta arvesse finantsandmeid, üldisi ja 
programmi eriomaseid, eelkõige 
sooküsimusega seotud näitajaid, 
sealhulgas muutusi tulemusnäitajates ja 
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ning tulemusraamistikus määratletud vahe-
eesmärke.

edusamme kvantifitseeritud sihtväärtuste 
saavutamisel ning tulemusraamistikus 
määratletud vahe-eesmärke.

Or. pt

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga-aastastes rakendusaruannetes 
esitatakse teave programmi ja selle 
prioriteetide rakendamise kohta 
finantsandmete, üldiste ja programmi 
eriomaste näitajate ning kvantifitseeritud 
sihtväärtuste, sealhulgas tulemusnäitajate 
muutuste ja tulemusraamistikus 
määratletud vahe-eesmärkide alusel. 
Edastatud andmed on seotud täielikult 
teostatud toimingute ja samuti valitud 
toimingute näitajate väärtustega. Nendes 
esitatakse samuti eeltingimuste täitmiseks 
rakendatud meetmed ja probleemid, mis 
võivad programmi täitmist mõjutada, ning 
võetud parandusmeetmed. 

2. Iga-aastastes rakendusaruannetes 
esitatakse teave programmi ja selle 
prioriteetide rakendamise kohta 
finantsandmete, üldiste ja programmi 
eriomaste näitajate ning kvantifitseeritud 
sihtväärtuste, eelkõige sooküsimuste 
valdkonnas, sealhulgas tulemusnäitajate 
muutuste ja tulemusraamistikus 
määratletud vahe-eesmärkide alusel. 
Edastatud andmed on seotud täielikult 
teostatud toimingute ja samuti valitud 
toimingute näitajate väärtustega. Nendes 
esitatakse samuti eeltingimuste täitmiseks 
rakendatud meetmed ja probleemid, mis 
võivad programmi täitmist mõjutada, ning 
võetud parandusmeetmed. Need andmed 
peavad olema võimaluse korral alati soo 
alusel eristatud.

Or. pt

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. 2019. aastal esitatavas iga-aastases 
rakendusaruandes ja ÜSRi fondide lõplikus 
rakendusaruandes esitatakse ja hinnatakse 

4. 2019. aastal esitatavas iga-aastases 
rakendusaruandes ja ÜSRi fondide lõplikus 
rakendusaruandes esitatakse ja hinnatakse 
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lisaks lõigetes 2 ja 3 sätestatud teabele ka 
teavet edusammude kohta programmi 
eesmärkide saavutamisel ning selle panuse 
kohta liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia eesmärkidesse.

lisaks lõigetes 2 ja 3 sätestatud teabele ka 
teavet edusammude kohta programmi 
eesmärkide saavutamisel ning selle panuse 
kohta liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia eesmärkidesse
ning soolise võrdõiguslikkuse ja 
sooperspektiivi integreerimise kohta 
muudesse valdkondadesse.

Or. pt

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edusammud liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisel, eeskätt seoses iga programmi 
jaoks tulemusraamistikus sätestatud vahe-
eesmärkidega ning kliimamuutuste 
eesmärgi raames kasutatud toetusega;

(b) edusammud liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia 
saavutamisel, samuti soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisel ja 
sooperspektiivi integreerimisel muudesse 
valdkondadesse, eeskätt seoses iga 
programmi jaoks tulemusraamistikus 
sätestatud vahe-eesmärkidega ning 
kliimamuutuste eesmärgi raames kasutatud 
toetusega;

Or. pt

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Aastatel 2018 ja 2020 lisab komisjon 
kevadisele Euroopa Ülemkogu kohtumisele 
esitatavasse iga-aastasesse eduaruandesse 
jao, milles tehakse strateegilisest aruandest 
kokkuvõte, käsitledes eelkõige liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

5. Aastatel 2018 ja 2020 lisab komisjon 
kevadisele Euroopa Ülemkogu kohtumisele 
esitatavasse iga-aastasesse eduaruandesse 
jao, milles tehakse strateegilisest aruandest 
kokkuvõte, käsitledes eelkõige liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
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strateegia eesmärkide saavutamise suunas 
tehtud edusamme.

strateegia eesmärkide saavutamise suunas, 
samuti soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisel ja sooperspektiivi muudesse 
valdkondadesse integreerimisel tehtud 
edusamme.

Or. pt

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hindamisi viiakse läbi selleks, et 
parandada programmide väljatöötamise ja 
elluviimise kvaliteeti ning hinnata nende 
tulemuslikkust, tõhusust ja mõju. 
Programmide mõju hinnatakse asjaomaste 
ÜSRi fondide missiooni alusel seoses liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiaga ning vajaduse 
korral ka seoses SKP ja töötusega seotud 
eesmärkide saavutamisega.

1. Hindamisi viiakse läbi selleks, et 
parandada programmide väljatöötamise ja 
elluviimise kvaliteeti ning hinnata nende 
tulemuslikkust, tõhusust ja mõju. 
Programmide mõju hinnatakse asjaomaste 
ÜSRi fondide missiooni alusel seoses liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiaga, soolise 
võrdõiguslikkusega ja sooperspektiivi 
muudesse valdkondadesse 
integreerimisega ning vajaduse korral ka 
seoses SKP ja töötusega seotud eesmärkide 
saavutamisega. 

Or. pt

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad eraldama vajalikud 
vahendid hindamiste läbiviimiseks ja 
tagama menetlused hindamisteks vajalike 
andmete esitamiseks ning kogumiseks, 
sealhulgas üldiste ja vajaduse korral 
programmile eriomaste näitajatega seotud 

2. Liikmesriigid peavad eraldama vajalikud 
vahendid hindamiste läbiviimiseks ja 
tagama menetlused hindamisteks vajalike 
andmete esitamiseks ning kogumiseks, 
sealhulgas üldiste ja vajaduse korral 
programmile eriomaste näitajatega seotud 
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andmed. andmed. Andmed peavad olema võimaluse 
korral alati soo alusel eristatud.

Or. pt

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) strateegia, mis käsitleb rakenduskava 
panust liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiasse, sealhulgas:

(a) strateegia, mis käsitleb rakenduskava 
panust liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiasse, samuti 
soolisesse võrdõiguslikkusesse ja 
sooperspektiivi muudesse valdkondadesse 
integreerimisel, sealhulgas:

Or. pt

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) panus partnerluslepingus sätestatud 
integreeritud lähenemisviisi vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
alade või kõige kõrgema diskrimineerimise 
või tõrjutuse riskiga sihtrühmade 
erivajaduste rahuldamiseks, mille puhul
pööratakse eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele, ja 
rahaeraldiste soovituslik jaotus;

(d) panus partnerluslepingus sätestatud 
integreeritud lähenemisviisi vaesusest 
kõige rohkem mõjutatud geograafiliste 
alade või kõige kõrgema diskrimineerimise 
või tõrjutuse riskiga sihtrühmade 
erivajaduste rahuldamiseks, mille puhul 
pööratakse eriti tähelepanu 
marginaliseerunud kogukondadele ja 
naistele, kes on kriisi ajal veelgi 
haavatavam elanikerühm, ja rahaeraldiste 
soovituslik jaotus;

Or. pt
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 3 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) konkreetsete meetmete kirjeldus, 
millega edendatakse võrdseid võimalusi ja 
ennetatakse igasugust diskrimineerimist 
soo, rassi või rahvuse, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel rakenduskava 
ettevalmistuse, kavandamise ja elluviimise 
ajal ning eriti seoses rahastamisele 
juurdepääsuga, võttes arvesse 
mitmesuguste diskrimineerimisohus 
olevate sihtrühmade vajadusi ja eriti 
puuetega inimestele juurdepääsu tagamise 
nõudeid;

(ii) konkreetsete meetmete kirjeldus, 
millega edendatakse võrdseid võimalusi ja 
ennetatakse igasugust diskrimineerimist 
soo, rassi või rahvuse, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel rakenduskava 
ettevalmistuse, kavandamise ja elluviimise 
ajal, samuti toetusesaajate valimise 
kriteeriumide ja näitajate kehtestamisel 
ning eriti seoses rahastamisele 
juurdepääsuga, võttes arvesse 
mitmesuguste diskrimineerimisohus 
olevate sihtrühmade vajadusi ja eriti 
puuetega inimestele juurdepääsu tagamise 
nõudeid; 

Or. pt

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) prioriteetse suuna olulisus liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimises, arvestades 
konkreetseid puudusi, millega tuleb 
tegeleda;

(1) prioriteetse suuna olulisus liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimises, arvestades 
konkreetseid puudusi, millega tuleb 
tegeleda, samuti soolise võrdõiguslikkuse 
ja sooperspektiivi muudesse 
valdkondadesse integreerimise jaoks,
arvestades konkreetseid puudusi, millega 
tuleb tegeleda;

Or. pt


