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LÜHISELGITUS

Dokumendis „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve” määratles komisjon 
rahastamisstruktuuri lihtsustamise peamised eesmärgid, milleks on vähendada ELi 
rahastamisvahendite arvu ja kehtestada ühised alussätted, mida kohaldatakse kõikidele ELi 
rahastamisvahenditele põhiõiguste valdkonnas. Keskendudes selgelt Euroopa lisaväärtusele ja 
rahastamismehhanismide ratsionaliseerimise ja lihtsustamise tagamisele, teeb komisjon 
ettepaneku luua õiguste ja kodakondsuse programm, mis on kolme kehtiva programmi 
järeltulija:

– põhiõiguste ja kodakondsuse programm,

– programm Daphne III,

– tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programmi „Progress” osad „Mittediskrimineerimine ja 
mitmekesisus” ning „Sooline võrdõiguslikkus”.

Õiguste ja kodakondsuse programm peaks edendama õigusi, mis tulenevad Euroopa 
kodakondsusest, mittediskrimineerimise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse põhimõtetest, 
õigusest isikuandmete kaitsele, lapse õigustest, liidu tarbijakaitse õigusaktidest tulenevatest 
õigustest ning ettevõtlusvabadusest siseturul.

Siiski tuleks tagada, et naiste ja meeste võrdõiguslikkuse mõõde ei kaoks üldiseid eesmärke 
täitvate programmide taha ja et see ei oleks piiratud üksnes soolise võrdõiguslikkuse üldise 
mõistega.

Soolise võrdõiguslikkusega seotud probleemide ebapiisav arvessevõtmine võib põhjustada 
naiste õigustele ning naiste ja meeste võrdõiguslikkusele pööratava tähelepanu nõrgenemist.

Seetõttu on käesoleva määruse raames oluline võrdõiguslikkuse mõõdet arvesse võtta.

Lisaks on käesoleva määruse eesmärkide hulgas vaja säilitada ka programmi „Daphne” 
eesmärke, milleks on võitlus naistevastase vägivalla vastu. 

Suurima tähelepanuga tuleks käsitleda kavatsust kehtestada paindlik rahastamine erinevate 
huvipakkuvate valdkondade tasandil. Teabe puudumisel õiguste ja kodakondsuse programmi 
konkreetsete projektide eelarveeraldiste kohta on raske kindlaks määrata, kes on toetusesaajad 
ja milline on programmi mõju soolise võrdõiguslikkuse mõõtmele.

Eeskirjad peaksid eelkõige sisaldama otseseid, saavutatavaid ja tõendatavaid eesmärke seoses 
naiste ja meeste võrdõiguslikkusega, mis saavad toetust konkreetsetest eelarvevahenditest, 
ning samal ajal tuleks säilitada eelmise programmiperioodi rahastamise tase. 

Lisaks on oluline jälgida ja hinnata eelarve rakendamise mõju naiste ja meeste 
võrdõiguslikkusele, et lihtsustada nimetatud rahastamise mõju täpset ja tõhusat hindamist.

Oluline on jälgida ja teha nähtavaks kõik naiste ja meeste võrdõiguslikkusele eraldatud 
rahalistes vahendites tehtud muudatused.
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Samuti on oluline tagada, et toetusesaajaid, ametiasutusi ja valitsusväliseid organisatsioone 
teavitatakse jätkuvalt rahastamisvõimalustest ja erinevatele programmidele juurdepääsu 
tingimustest.

Lisaks on väga oluline koguda regulaarselt võrreldavaid andmeid naiste vastu suunatud 
vägivalla eri tüüpide kohta Euroopa Liidus, kuigi see on eriti keeruline hirmu või häbi tõttu –
naised ja mehed ei taha rääkida oma kogemustest asjaomastele isikutele, et neil oleks 
võimalik hinnata naistevastase vägivallaga seotud probleemi tõelist ulatust ning rakendada 
asjakohaseid lahendusi.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse ajavahemikuks 
2014–2020 õiguste ja kodakondsuse 
programm

millega kehtestatakse ajavahemikuks 
2014–2020 õiguste, võrdõiguslikkuse ja 
kodakondsuse programm

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle 
vastuvõtmine eeldab vastavate muudatuste 
tegemist kogu tekstis.)

Or. fr
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
toimuva diskrimineerimisega võitlemine 
ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus on 
liikmesriikide ühised väärtused. Võitlus 
igat liiki diskrimineerimise vastu on 
endiselt eesmärk, mis nõuab 
kooskõlastatud tegevust, sealhulgas 
rahaliste vahendite eraldamise kaudu. 

(5) Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklis 21 sätestatud soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega võitlemine ning naiste 
ja meeste võrdõiguslikkus on 
liikmesriikide ühised väärtused. Võitlus 
igat liiki diskrimineerimise vastu on 
endiselt eesmärk, mis nõuab 
kooskõlastatud tegevust, sealhulgas 
rahaliste vahendite eraldamise kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklite 8 ja 10 kohaselt peaks programmi 
kõik meetmed toetama naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse arvessevõtmist kõigis 
poliitikavaldkondades ning 
diskrimineerimisvastaseid eesmärke. 
Korrapäraselt tuleks kontrollida ja hinnata 
seda, kuidas programmi meetmete raames 
käsitletakse soolise võrdõiguslikkuse ja 
diskrimineerimisvastase võitluse küsimusi.

(6) Euroopa Liidu lepingu artikli 2 ja 
artikli 3 lõike 3 kohaselt on naiste ja 
meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidu 
ühine eesmärk ja ühine väärtus. Naiste ja 
meeste võrdõiguslikkusele on pühendatud 
ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artikkel 23. Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklite 8 ja 10 kohaselt peaks 
programmi kõik meetmed toetama naiste ja 
meeste võrdõiguslikkuse arvessevõtmist 
kõigis poliitikavaldkondades ning 
diskrimineerimisvastaseid eesmärke. 
Korrapäraselt tuleks kontrollida ja hinnata 
seda, kuidas programmi meetmete raames 
käsitletakse soolise võrdõiguslikkuse ja 
diskrimineerimisvastase võitluse küsimusi. 
EL peaks tagama soolise võrdõiguslikkuse 
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edendamise kahetasandilise 
lähenemisviisi kaudu – soolise mõõtme 
arvessevõtmine kõikides 
poliitikavaldkondades ja eelarveeraldistes 
ning konkreetsete meetmete vastuvõtmine.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Oma 2. veebruari 2012. aasta 
resolutsioonis Daphne programmi
kokkuvõtte ja arenguperspektiivide kohta1

avaldab Euroopa Parlament kahetsust, et 
käesoleva määruse artiklis 4 
„Erieesmärgid” ei ole konkreetselt 
nimetatud laste, noorukite ja naiste 
vägivaldse kohtlemise vastu võitlemist, 
ning rõhutab, et ajavahemikuks 2014–
2020 kehtestatud õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programmis on oluline säilitada
programmi „Daphne” eesmärke, milleks 
on võitlus naistevastase vägivalla vastu, 
ning nõuab, et selle rahastamist 
säilitatakse eelmise programmiperioodiga 
võrreldaval tasemel ning et selle 
nähtavust tuleb suurendada, võttes 
arvesse selle edu, tõhusust ja 
populaarsust.
__________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0027.

Or. fr
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Igasugune naistevastane vägivald 
tähendab põhiõiguste rikkumist ning tõsist 
tervisehäirete ohtu. Sellist vägivalda 
esineb kogu liidus ning selle kaotamiseks 
on vaja kooskõlastatud tegevust. Meetmete 
võtmine naistevastase vägivallaga 
võitlemiseks aitab edendada naiste ja 
meeste võrdõiguslikkust.

(7) Igasugune naiste, laste, noorte ja teiste 
riskirühmade vastane vägivald tähendab 
tõsist põhiõiguste rikkumist ning tõsist 
ohtu nende tegude ohvrite füüsilisele ja 
vaimsele tervisele. See on püsiva naiste ja 
meestevahelise võrdõigusetuse tulemus ja 
vastab naiste ja meeste vahelise võimu 
jaotuvusega seotud struktuurilisele 
nähtusele meie ühiskondades. Sellist 
vägivalda esineb kogu liidus ning selle 
kaotamiseks on vaja kooskõlastatud 
tegevust, mis põhineb eelmiste Daphne 
programmide meetoditel ja tulemustel. 
Meetmete võtmine naistevastase 
vägivallaga võitlemiseks aitab edendada 
naiste ja meeste võrdõiguslikkust.

Or. fr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjoni teatises „Euroopa 
2020. aastal” on sätestatud aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia. Isikute õiguste toetamine ja 
edendamine liidus, diskrimineerimise ja 
ebavõrdsuse probleemiga tegelemine ning 
kodakondsuse edendamine aitavad 
saavutada erieesmärke ja viia ellu Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatusi.

(10) Komisjoni teatises „Euroopa 
2020. aastal” on sätestatud aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia. Isikute õiguste toetamine ja 
edendamine liidus, naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse edendamine,
diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 
probleemiga tegelemine ning 
kodakondsuse edendamine aitavad 
saavutada erieesmärke ja viia ellu Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatusi.

Or. fr
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Väga oluline on koguda 
regulaarselt võrreldavaid andmeid laste, 
noorte, naiste ja teiste riskirühmade vastu 
suunatud eri tüüpi vägivalla kohta 
Euroopa Liidus, et oleks võimalik hinnata 
vägivallaga seotud probleemi tõelist 
ulatust ning rakendada asjakohaseid 
lahendusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Käesoleva määruse iga eesmärgi 
jaoks tuleb tagada piisav ja asjakohane 
rahastamine, et edukalt ellu viia eelkõige 
projekte, millega kaitstakse naiste õigusi 
ning naiste ja meeste võrdõiguslikkust, sh 
laste-, noorte- ja naistevastase vägivalla 
vastu võitlemise meetmeteid. 
Rahastamisvahendeid tuleb eraldada iga-
aastaselt tasakaalustatud viisil, et tagada 
eesmärkide ja meetmete järjepidevus.

Or. fr
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Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edendada võitlust soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega ning aidata tõhusalt 
kohaldada naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse põhimõtet ning puuetega 
inimeste ja eakate õigusi;

b) edendada võitlust soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimisega ning aidata tõhusalt 
kohaldada puuetega inimeste ja eakate 
õigusi;

Or. fr

 Vt muudatusettepanekuid 10 ja 11, milles kehtestatakse erieesmärgid naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse ning laste-, noorte-, naiste- ja teiste riskirühmade vastase vägivalla 

ennetamise ja selle vastu võitlemise kohta.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) edendada naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust ja toetada soolise 
mõõtme integreerimist;

Or. fr

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) ennetada laste-, noorte-, naiste- ja 
teiste riskirühmade vastast vägivalda ja 
võidelda selle vastu ning pakkuda abi ja 
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kaitset seda tüüpi vägivalla ohvritele ja 
riskirühmadele;

Or. fr

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) valitsusväliste organisatsioonide ja 
teiste vägivalla ennetamise ja selle vastu 
võitlemise valdkonnas tegutsevate 
organisatsioonide aitamine ja toetamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) analüüsitegevus, nt andmete ja statistika 
kogumine; ühtsete metoodikate ning 
vajaduse korral näitajate või 
võrdlusnäitajate väljatöötamine; uuringud, 
teadusuuringud, analüüsid ja küsitlused; 
hindamised ja mõjuhindamised; suuniste, 
aruannete ja õppematerjalide 
väljatöötamine ja avaldamine; liidu 
õigusnormide ülevõtmise ja kohaldamise 
ning liidu poliitika rakendamise järelevalve 
ja hindamine; õpitoad, seminarid, 
ekspertide kohtumised, konverentsid;

a) analüüsitegevus, nt võrreldavate
andmete ja statistika regulaarne kogumine, 
sealhulgas laste-, noorte-, naiste- ja teiste 
riskirühmade vastase eri tüüpi vägivalla 
kohta; ühtsete metoodikate ning vajaduse 
korral näitajate või võrdlusnäitajate 
väljatöötamine; uuringud, teadusuuringud, 
analüüsid ja küsitlused; hindamised ja 
mõjuhindamised; suuniste, aruannete ja 
õppematerjalide väljatöötamine ja 
avaldamine; liidu õigusnormide ülevõtmise 
ja kohaldamise ning liidu poliitika 
rakendamise järelevalve ja hindamine; 
õpitoad, seminarid, ekspertide kohtumised, 
konverentsid;

Or. fr
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) koolitustegevus, näiteks töötajate 
vahetus, õpikojad, seminarid, koolitajate 
väljaõpe, internetipõhiste või muude 
koolitusmoodulite arendamine;

b) koolitustegevus, näiteks töötajate 
vahetus, õpikojad, seminarid, koolitajate 
väljaõpe, internetipõhiste või muude 
koolitusmoodulite arendamine, ning 
vajaduse korral peavad need tegevused 
hõlmama ka soolist mõõdet;

Or. fr

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vastastikune õpe, koostöö, teadlikkuse 
suurendamine ja teabe levitamine, heade 
tavade, uuenduslike käsituste ja kogemuste 
kindlakstegemine ja vahetus ning 
vastastikuse hindamise ja õppe 
korraldamine; konverentside ja seminaride 
korraldamine; teadlikkuse suurendamise ja 
teabekampaaniate, meediakampaaniate ja 
ürituste korraldamine, sealhulgas 
ettevõtjate teavitamine Euroopa Liidu 
poliitilistest prioriteetidest; materjalide 
koostamine ja avaldamine nii teabe kui ka 
programmi tulemuste levitamiseks; 
süsteemide ja töövahendite väljatöötamine, 
käitamine ja hooldus, kasutades info- ja 
sidetehnoloogiat;

c) vastastikune õpe, koostöö, teadlikkuse 
suurendamine ja teabe levitamine, heade 
tavade, uuenduslike käsituste ja kogemuste 
kindlakstegemine ja vahetus ning 
vastastikuse hindamise ja õppe 
korraldamine; konverentside ja seminaride 
korraldamine; teadlikkuse suurendamise ja 
teabekampaaniate, konkreetsetele 
sihtrühmadele suunatud
meediakampaaniate ja ürituste 
korraldamine, sealhulgas kampaaniate 
korraldamine vägivalla ennetamise ja 
selle vastu võitlemise valdkonnas, ning
ettevõtjate teavitamine Euroopa Liidu 
poliitilistest prioriteetidest; materjalide 
koostamine ja avaldamine nii teabe kui ka 
programmi tulemuste levitamiseks; 
süsteemide ja töövahendite väljatöötamine, 
käitamine ja hooldus, kasutades info- ja 
sidetehnoloogiat;
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) põhiliste osaliste toetamine, näiteks 
liikmesriikide toetamine liidu õiguse ja 
poliitika rakendamisel; selliste oluliste 
Euroopa tasandi võrgustike toetamine, 
mille tegevus on seotud käesoleva 
programmi eesmärkide rakendamisega; 
Euroopa tasandil võrgustike loomine 
erialaasutuste ja -organisatsioonide, 
riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste vahel; ekspertide võrgustike 
rahastamine; Euroopa tasandi 
vaatluskeskuste rahastamine.

d) põhiliste osaliste toetamine, näiteks 
liikmesriikide toetamine liidu õiguse ja 
poliitika rakendamisel; selliste oluliste 
Euroopa tasandi võrgustike toetamine, 
mille tegevus on seotud käesoleva 
programmi eesmärkide rakendamisega; 
valitsusväliste organisatsioonide ja teiste 
programmi eesmärkide täitmisele 
suunatud organisatsioonide tegevuse 
toetamine; Euroopa tasandil võrgustike 
loomine erialaasutuste ja -
organisatsioonide, riiklike, piirkondlike ja 
kohalike ametiasutuste vahel; ekspertide 
võrgustike rahastamine; ohvrite ja 
riskirühmade abiprogrammi koostamine 
ja rakendamine vägivalla ennetamise ja 
selle vastu võitlemise valdkonnas;
Euroopa tasandi vaatluskeskuste 
rahastamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva määruse igale eesmärgile 
tuleb tagada piisav ja asjakohane rahalise 
abi eraldamine, võttes arvesse artiklis 13 
nimetatud eelmiste, ajavahemikuks 2007–
2013 kehtestatud programmide 
raamistikus sätestatud rahastamise taset. 
Nendele valdkondadele iga-aastastes 
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tööprogrammides rahaliste vahendite 
eraldamisel peab komisjon arvesse võtma 
liidu prioriteete ning samuti vajadust 
säilitada artikli 4 lõikes 1 sätestatud 
piisavat rahastamise taset kõikide 
valdkondade jaoks.

Or. fr

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab korrapäraselt 
programmi järelevalvet, et jälgida selle 
alusel ellu viidud meetmete rakendamist 
artikli 5 lõikes 1 osutatud meetmete 
valdkondades ning artiklis 4 osutatud 
erieesmärkide saavutamist. Järelevalve 
kujutab endast ka vahendit, mille abil 
hinnata, kuidas programmi meetmete 
raames on käsitletud soolise 
võrdõiguslikkuse ning 
mittediskrimineerimise küsimusi. Kui see 
on asjakohane, tuleks näitajaid eristada 
soo, vanuse ja puude alusel. 

1. Komisjon teostab korrapäraselt 
programmi järelevalvet, et jälgida selle 
alusel ellu viidud meetmete rakendamist 
artikli 5 lõikes 1 osutatud meetmete 
valdkondades ning artiklis 4 osutatud 
erieesmärkide saavutamist. Järelevalve 
kujutab endast ka vahendit, mille abil 
hinnata, kuidas programmi meetmete 
raames on käsitletud soolise 
võrdõiguslikkuse, vägivalla vastu 
võitlemise ja selle eest kaitsmise ning 
mittediskrimineerimise küsimusi. Näitajaid
tuleks eristada soo, vanuse ja puude alusel. 

Or. fr


