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Muudatusettepanek 1
Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt –1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

–1 a. on seisukohal, et soolise 
võrdõiguslikkuse tagamine sotsiaalse ja 
majandusliku heaolu suurendamise 
kaudu ei ole kasulik mitte ainult naistele, 
vaid kogu ühiskonnale; tuletab meelde, et 
sooliste stereotüüpide tulemuslik 
kummutamine on otsustava tähtsusega, et 
suurendada naiste osalemist tööturu 
kõigis segmentides; kutsub ELi üles 
näitama meisterlikkust sooliste 
stereotüüpide vastu võitlemises, eriti 
hariduse, töö ja jätkukoolituse 
valdkonnas; rõhutab, et arvestades 
Euroopa Liidu aluslepinguid, peaks uue 
soolise võrdõiguslikkuse strateegia 
eesmärk olema ebavõrdsuse 
vähendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Arvamuse projekt
Punkt –1a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

–1. rõhutab, et viimasel kümnendil on 
tööturu soolise ebavõrdsuse tõttu olnud 
ülemaailmse majanduse SKP kasv 
inimese kohta 27% väiksem, ja rõhutab, et 
ELi liikmesriikide SKP kasv oleks 15–
45% suurem, kui sooline ebavõrdsus 



PE549.162v01-00 4/59 AM\1049534ET.doc

ET

tööhõives kaotataks;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt –1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. rõhutab, et 2015. aasta järgses soolise 
võrdõiguslikkuse strateegias tuleks esitada 
meetmed, millega a) vähendada soolist 
palgalõhet, b) suurendada naiste 
majanduslikku sõltumatust, c) parandada 
naiste tööturule pääsu ja 
karjäärivõimalusi, d) oluliselt suurendada 
võrdõiguslikkust otsuste tegemisel ja 
e) kaotada sooga seotud diskrimineerivad 
struktuurid ja tavad;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt –1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

–1. märgib, et kuni olukorra muutumiseni 
kuulub üks neljandik naisi endiselt 
palgata abistavate pereliikmete hulka, mis 
tähendab, et nad ei saa otseselt tasu oma 
töö eest, ja jätkub selge naiste 
segregatsioon sektorites, mida üldiselt 
iseloomustab väike palk, pikad töötunnid 
ja sageli mitteametlik töökorraldus, 
mistõttu saavad naised vähem rahalist ja
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sotsiaalset tulu ja struktuuritoetust kui 
saab tavaliselt töötav mees; märgib, et 
naiste tööturul osalemisel on endiselt 
eristavad barjäärid ja et ELis teenivad 
naised keskmiselt ligikaudu 16,4% vähem 
kui mehed; juhib tähelepanu asjaolule, et 
nende naistevastaste diskrimineerivate 
struktuuride ja tavade tõttu tuleb sooline 
võrdõiguslikkus tagada kõigis 
valdkondades, sealhulgas töö saamisel, 
karjääri edendamisel, töö- ja pereelu 
ühitamisel ning võrdväärse töö eest võrdse 
tasu maksmise põhimõtte edendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Maria Arena

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu asjaolule, et EL on 
silmitsi demograafilise kriisiga, mistõttu 
on 2040. aastaks tööjõuturul puudu 
24 miljonit inimest, seega on majanduse 
seisukohast vajalik naisi veelgi 
aktiivsemalt tööturule kaasata; rõhutab, et 
naiste tööhõive taseme suurendamine 
meeste omani vähendaks tööjõupuudust 
3 miljonini;

1. tuletab meelde, et tööd, mida tuleb veel 
teha mitmesuguse naiste ja meeste 
vahelise ebavõrdsuse vähendamiseks, 
motiveerivad eelkõige sotsiaalne õiglus ja 
ühtekuuluvus; märgib, et nende naiste 
parem kaasamine tööturule, kes 
moodustavad 60% ülikoolilõpetajatest, 
võimaldab vastata majanduslikele ja 
demograafilistele probleemidele, millega 
Euroopa Liit silmitsi seisab;

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu asjaolule, et EL on 
silmitsi demograafilise kriisiga, mistõttu on 
2040. aastaks tööjõuturul puudu 24 
miljonit inimest, seega on majanduse 
seisukohast vajalik naisi veelgi 
aktiivsemalt tööturule kaasata; rõhutab, et 
naiste tööhõive taseme suurendamine 
meeste omani vähendaks tööjõupuudust 3 
miljonini;

1. juhib tähelepanu asjaolule, et EL on 
silmitsi demograafilise kriisiga, mistõttu on 
2040. aastaks tööjõuturul puudu 24 
miljonit inimest, seega on majanduse 
seisukohast vajalik naisi veelgi 
aktiivsemalt tööturule kaasata ja võidelda 
soolise diskrimineerimise vastu, 
sealhulgas seksuaalse sättumuse ja 
sooidentiteedi alusel, töökoha saamisel; 
rõhutab, et naiste tööhõive taseme 
suurendamine meeste omani vähendaks 
tööjõupuudust 3 miljonini;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Marita Ulvskog, Soraya Post

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu asjaolule, et EL on 
silmitsi demograafilise kriisiga, mistõttu on 
2040. aastaks tööjõuturul puudu 24 
miljonit inimest, seega on majanduse 
seisukohast vajalik naisi veelgi 
aktiivsemalt tööturule kaasata; rõhutab, et 
naiste tööhõive taseme suurendamine 
meeste omani vähendaks tööjõupuudust 3 
miljonini;

1. rõhutab, et sooline võrdõiguslikkus on 
peamine inimõigus; juhib tähelepanu 
asjaolule, et EL on silmitsi demograafilise 
kriisiga, mistõttu on 2040. aastaks 
tööjõuturul puudu 24 miljonit inimest, 
seega on majanduse seisukohast vajalik 
naisi veelgi aktiivsemalt tööturule kaasata; 
rõhutab, et naiste tööhõive taseme 
suurendamine meeste omani vähendaks 
tööjõupuudust 3 miljonini;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu asjaolule, et EL on 
silmitsi demograafilise kriisiga, mistõttu on 
2040. aastaks tööjõuturul puudu 24 
miljonit inimest, seega on majanduse 
seisukohast vajalik naisi veelgi 
aktiivsemalt tööturule kaasata; rõhutab, et 
naiste tööhõive taseme suurendamine 
meeste omani vähendaks tööjõupuudust 3 
miljonini;

1. juhib tähelepanu asjaolule, et EL on 
silmitsi demograafilise kriisiga, mistõttu on 
2040. aastaks tööjõuturul puudu 24 
miljonit inimest, seega on majanduse 
seisukohast vajalik naisi veelgi 
aktiivsemalt tööturule kaasata; juhib 
tähelepanu sellele, et naiste veelgi 
aktiivsem tööturule kaasamine ei ole 
vajalik mitte ainult majanduse 
seisukohast, vaid see on ka õigluse 
küsimus; rõhutab, et naiste tööhõive 
taseme suurendamine meeste omani 
vähendaks tööjõupuudust 3 miljonini;

Or. de

Muudatusettepanek 9
Zdzisław Krasnodębski

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu asjaolule, et EL on 
silmitsi demograafilise kriisiga, mistõttu on 
2040. aastaks tööjõuturul puudu 24 
miljonit inimest, seega on majanduse 
seisukohast vajalik naisi veelgi 
aktiivsemalt tööturule kaasata; rõhutab, et 
naiste tööhõive taseme suurendamine 
meeste omani vähendaks tööjõupuudust 3 
miljonini; 

1. juhib tähelepanu asjaolule, et EL on 
silmitsi demograafilise kriisiga, mistõttu on 
2040. aastaks tööjõuturul puudu 24 
miljonit inimest, seega on majanduse 
seisukohast muu hulgas vajalik naisi, kes 
soovivad erialast tööd teha, veelgi 
aktiivsemalt tööturule kaasata; rõhutab, et 
naiste tööhõive taseme suurendamine võiks 
aidata kaasa tööjõupuuduse 
vähendamisele; 

Or. pl

Muudatusettepanek 10
Emilian Pavel, Maria Arena
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Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu asjaolule, et EL on 
silmitsi demograafilise kriisiga, mistõttu on 
2040. aastaks tööjõuturul puudu 24 
miljonit inimest, seega on majanduse 
seisukohast vajalik naisi veelgi 
aktiivsemalt tööturule kaasata; rõhutab, et 
naiste tööhõive taseme suurendamine 
meeste omani vähendaks tööjõupuudust 3 
miljonini;

1. juhib tähelepanu asjaolule, et EL on 
silmitsi demograafilise kriisiga, mistõttu on 
2040. aastaks tööjõuturul puudu 24 
miljonit inimest, seega on majanduse 
seisukohast vajalik naisi veelgi 
aktiivsemalt tööturule kaasata; rõhutab, et 
naiste tööhõive taseme suurendamine 
meeste omani vähendaks tööjõupuudust 3 
miljonini; toetab naiste ettevõtlusalgatuste 
edendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Joëlle Mélin

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu asjaolule, et EL on 
silmitsi demograafilise kriisiga, mistõttu on 
2040. aastaks tööjõuturul puudu 
24 miljonit inimest, seega on majanduse 
seisukohast vajalik naisi veelgi 
aktiivsemalt tööturule kaasata; rõhutab, et 
naiste tööhõive taseme suurendamine 
meeste omani vähendaks tööjõupuudust 
3 miljonini;

1. juhib tähelepanu asjaolule, et EL on 
silmitsi demograafilise kriisiga, mistõttu on 
2040. aastaks tööjõuturul puudu 
24 miljonit inimest, seega on majanduse 
seisukohast vajalik naisi veelgi 
aktiivsemalt tööturule kaasata;

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Joëlle Mélin

Arvamuse projekt
Punkt 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu asjaolule, et EL on 
silmitsi demograafilise kriisiga, mistõttu on 
2040. aastaks tööjõuturul puudu 
24 miljonit inimest, seega on majanduse 
seisukohast vajalik naisi veelgi 
aktiivsemalt tööturule kaasata; rõhutab, et
naiste tööhõive taseme suurendamine 
meeste omani vähendaks tööjõupuudust 
3 miljonini;

1. juhib tähelepanu asjaolule, et EL on 
silmitsi demograafilise kriisiga, mistõttu on 
2040. aastaks tööjõuturul puudu 
24 miljonit inimest, seega on majanduse 
seisukohast vajalik naisi veelgi 
aktiivsemalt tööturule kaasata; teeb 
ettepaneku lisada demograafiline kriis 
Euroopa tegevuskava prioriteetide hulka, 
et toetada tõelise poliitika kaudu 
sündimuse suurendamist; rõhutab, et valik 
tööalase karjääri ja laste saamise soovi 
vahel muutub kriisi kontekstis üha 
raskemaks;

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu asjaolule, et EL on 
silmitsi demograafilise kriisiga, mistõttu on
2040. aastaks tööjõuturul puudu 24 
miljonit inimest, seega on majanduse 
seisukohast vajalik naisi veelgi 
aktiivsemalt tööturule kaasata; rõhutab, et 
naiste tööhõive taseme suurendamine 
meeste omani vähendaks tööjõupuudust 3 
miljonini;

1. juhib tähelepanu asjaolule, et EL on 
silmitsi demograafilise kriisiga, mistõttu 
võib 2040. aastaks tööjõuturul olla puudu 
24 miljonit inimest, seega on majanduse 
seisukohast vajalik naisi veelgi 
aktiivsemalt tööturule kaasata; rõhutab, et 
naiste tööhõive taseme suurendamine 
meeste omani võib aidata vähendada
tööjõupuudust 3 miljonini;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. kutsub liikmesriike üles tugevdama 
kollektiivläbirääkimisi ja nõudma 
kollektiivläbirääkimiste täieliku 
teostamise õiguse järgimist era- ja 
avalikus sektoris asendamatu vahendina 
töösuhete reguleerimise, palgaga seotud 
diskrimineerimise vastu võitlemise ja 
võrdõiguslikkuse edendamise valdkonnas;

Or. pt

Muudatusettepanek 15
Marita Ulvskog, Soraya Post

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et naistevastase 
vägivalla lõpetamine peaks olema 
2015. aasta järgse strateegia prioriteet;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
järgiksid põhimõtet „sama ja võrdväärse 
töö eest sama palk”, tugevdades avalikke 
tööinspektsiooni mehhanisme ja sellise 
metoodika vastuvõtmist, mis integreeriks 
töö väärtuse tootmisahelasse ja millega 
loodaks näiteks ettevõtetes 
kindlaksmääratud poolkvalifitseeritud või 
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kvalifitseerimata töötasu tasemed, mis on 
enamikul naistel;

Or. pt

Muudatusettepanek 17
Marita Ulvskog, Soraya Post

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab, et diskrimineerimine
tööturul on üks peamisi soolise 
ebavõrdsuse põhjusi ühiskonnas üldiselt 
ning et võrdsed võimalused tööelus ja 
naiste majanduslik sõltumatus on eluliselt 
tähtsad soolise võrdõiguslikkuse jaoks 
muudes valdkondades; nõuab, et ELi 
soolise võrdõiguslikkuse strateegia 
hõlmaks meetmeid, millega võidelda 
soolise diskrimineerimise vastu tööturul, 
sealhulgas tööle võtmisel ning võrdse 
palga, sotsiaaltoetuste ja pensionide 
maksmisel; toonitab, et nende meetmetega 
tuleks käsitleda mitmekordset 
diskrimineerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et sooline 
võrdõiguslikkus on vajalik eeltingimus, et 
täita strateegia ,,Euroopa 2020 " eesmärk –
75%-ne tööhõivemäär, samuti on see 
hädavajalik jätkusuutliku 

2. on seisukohal, et sooline 
võrdõiguslikkus on vajalik eeltingimus, et 
täita strateegia ,,Euroopa 2020” eesmärk –
75%-ne tööhõivemäär;



PE549.162v01-00 12/59 AM\1049534ET.doc

ET

pensionisüsteemi säilitamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et sooline 
võrdõiguslikkus on vajalik eeltingimus, et 
täita strateegia ,,Euroopa 2020 " eesmärk –
75%-ne tööhõivemäär, samuti on see 
hädavajalik jätkusuutliku
pensionisüsteemi säilitamiseks;

2. rõhutab, et sooline võrdõiguslikkus on
põhiõigus, mis on sätestatud Euroopa 
Liidu aluslepingutes, kuid mida ELis ei 
ole kaugeltki saavutatud; juhib 
tähelepanu asjaolule, et soolise 
võrdõiguslikkuse parandamine tööturul 
võib aidata täita strateegia ,,Euroopa 2020”
eesmärki – 75%-ne tööhõivemäär – ja 
säilitada jätkusuutlikku pensionisüsteemi;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Marita Ulvskog, Soraya Post

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et sooline 
võrdõiguslikkus on vajalik eeltingimus, et 
täita strateegia ,,Euroopa 2020 " eesmärk –
75%-ne tööhõivemäär, samuti on see 
hädavajalik jätkusuutliku pensionisüsteemi 
säilitamiseks;

2. on seisukohal, et sooline 
võrdõiguslikkus on vajalik eeltingimus, et 
täita strateegia „Euroopa 2020” eesmärk –
75%-ne tööhõivemäär, samuti on see 
hädavajalik jätkusuutliku pensionisüsteemi 
säilitamiseks; nõuab seetõttu, et 
strateegiasse „Euroopa 2020” lisataks 
meestele ja naistele eraldi tööhõive 
eesmärgid, mis oleksid võrdselt 
edasipüüdlikud;
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Or. en

Muudatusettepanek 21
Ivan Jakovčić

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et sooline 
võrdõiguslikkus on vajalik eeltingimus, et 
täita strateegia ,,Euroopa 2020 " eesmärk –
75%-ne tööhõivemäär, samuti on see 
hädavajalik jätkusuutliku pensionisüsteemi
säilitamiseks;

2. on seisukohal, et sooline 
võrdõiguslikkus on vajalik eeltingimus, et 
täita strateegia „Euroopa 2020” eesmärk –
75%-ne tööhõivemäär, samuti on see 
hädavajalik jätkusuutliku pensioni-, 
sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi
säilitamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Maria Arena

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et sooline 
võrdõiguslikkus on vajalik eeltingimus, et 
täita strateegia ,,Euroopa 2020 " eesmärk –
75%-ne tööhõivemäär, samuti on see 
hädavajalik jätkusuutliku pensionisüsteemi 
säilitamiseks;

2. on seisukohal, et sooline 
võrdõiguslikkus on vajalik eeltingimus, et 
täita strateegia ,,Euroopa 2020” eesmärk –
75%-ne tööhõivemäär, samuti on see 
hädavajalik jätkusuutliku pensionisüsteemi 
säilitamiseks; rõhutab lisaks, et 
tööhõivemäära suurendamine peaks 
olema seotud kvaliteetsete töökohtade 
loomisega, et aidata kaasa strateegia 
„Euroopa 2020” vaesuse vähendamise 
eesmärgi täitmisele; on lisaks seisukohal, 
et neid strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärke on võimalik täita üksnes siis, 
kui neid võetakse arvesse kogu Euroopa 
poolaasta protsessi raames;
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Or. fr

Muudatusettepanek 23
Zdzisław Krasnodębski

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et sooline 
võrdõiguslikkus on vajalik eeltingimus, et 
täita strateegia ,,Euroopa 2020 " eesmärk –
75%-ne tööhõivemäär, samuti on see 
hädavajalik jätkusuutliku 
pensionisüsteemi säilitamiseks;

2. on seisukohal, et liikmesriikide tugevam 
toetamine erialase töö ja perekondlike 
kohustuste ühitamise valdkonnas on
oluline eeltingimus, et täita strateegia 
,,Euroopa 2020” eesmärk – 75%-ne 
tööhõivemäär – ja säilitada jätkusuutlik 
pensionisüsteem;

Or. pl

Muudatusettepanek 24
Joëlle Mélin

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et sooline 
võrdõiguslikkus on vajalik eeltingimus, et 
täita strateegia ,,Euroopa 2020 " eesmärk –
75%-ne tööhõivemäär, samuti on see 
hädavajalik jätkusuutliku pensionisüsteemi 
säilitamiseks;

2. on seisukohal, et sooline 
võrdõiguslikkus on vajalik eeltingimus, et 
täita strateegia ,,Euroopa 2020” eesmärk –
75%-ne tööhõivemäär, samuti on see 
hädavajalik jätkusuutliku pensionisüsteemi 
säilitamiseks; juhib tähelepanu vajadusele 
edendada töö- ja pereelu ühitamise 
meetmeid ja lastele soodsaid 
sotsiaalõigusakte;

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Marita Ulvskog, Soraya Post
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Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et taskukohane, kättesaadav 
ja kvaliteetne lastehoiuteenus on soolise 
võrdõiguslikkuse ja naiste tööturul 
osalemise oluline eeldus; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles seadma 
uues soolise võrdõiguslikkuse strateegias 
lastehoiuvõimalustega seotud Barcelona 
eesmärkide täitmise prioriteetseks 
ülesandeks; toonitab, et need eesmärgid 
seati esialgu 2010. aastaks, kuid enamikus 
liikmesriikides ei ole neid veel saavutatud;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Maria Arena, Edouard Martin

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et kuigi meeste ja naiste 
tööhõivemäär ja sooline palgalõhe on 
viimastel aastatel pisut vähenenud, ei ole 
see tingitud naiste olukorra paranemisest, 
vaid meeste tööhõivemäära ja 
palgataseme vähenemisest kriisi ajal;

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Maria Arena

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. on seisukohal, et kokkuhoiumeetmed, 
millega vähendati eelarvet avalike 
teenuste valdkonnas, on avaldanud 
naistele kaks korda rohkem negatiivset 
mõju, kuna nemad hõivavad suure osa 
töökohtadest selles sektoris, ning et nende 
teenuste vähendamine ei soodusta naiste 
kaasamist tööturule; rõhutab, et avalike 
lastehoiu- ja eakate hooldamise teenuste 
vähendamine tähendab seda, et nende 
hooldamine jääb enamasti naiste õlule;

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ELi majanduskasvu ja 
konkurentsivõime huvides on vaja ületada 
lõhe naiste haridustaseme ning nende 
tööturul osalemise ja positsiooni vahel;

3. rõhutab, et ELi majanduskasvu ja 
konkurentsivõime huvides on vaja ületada 
lõhe naiste haridustaseme ning nende 
tööturul osalemise ja positsiooni vahel –
toime, mille tagajärjeks on nähtamatud 
tõkked; rõhutab, et positiivne tegevus 
eeskätt avalikus sektoris on aidanud 
parandada soolist võrdõiguslikkust 
madalaimal tasemel, kuid seda tuleks 
laiendada kõigile karjääri tasemetele; 
toob esile häid kogemusi seoses mõne 
liikmesriigi avaliku sektori õigusaktidega;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Mara Bizzotto
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Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ELi majanduskasvu ja 
konkurentsivõime huvides on vaja ületada
lõhe naiste haridustaseme ning nende 
tööturul osalemise ja positsiooni vahel;

3. rõhutab, et sooline võrdõiguslikkus ei 
ole üksnes võrdõiguslikkuse seisukohast 
vajalik tingimus, vaid on ka vajalik 
vahend ELi majanduskasvu ja 
konkurentsivõime saavutamiseks; selleks 
on vaja vähendada lõhet naiste 
haridustaseme ning nende tööturul 
osalemise vahel ning võidelda kõikide 
horisontaalse ja vertikaalse segregatsiooni 
nähtuste vastu, mis piiravad naiste 
tööhõivet teatud sektorites ja välistavad 
selle ettevõtete hierarhia kõrgemal 
tasandil;

Or. it

Muudatusettepanek 30
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ELi majanduskasvu ja 
konkurentsivõime huvides on vaja ületada 
lõhe naiste haridustaseme ning nende 
tööturul osalemise ja positsiooni vahel;

3. rõhutab, et ELi majanduskasvu ja 
konkurentsivõime huvides on vaja ületada 
lõhe naiste haridustaseme (60% kõrgkooli 
lõpetajatest ELis on naised) ning nende 
tööturul osalemise ja positsiooni vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Tiziana Beghin, Laura Agea

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ELi majanduskasvu ja 
konkurentsivõime huvides on vaja ületada
lõhe naiste haridustaseme ning nende 
tööturul osalemise ja positsiooni vahel;

3. rõhutab, et ELi majanduskasvu ja 
konkurentsivõime soodustamiseks on vaja
tagada vastavus naiste haridustaseme ning 
nende tööturul osalemise ja positsiooni 
vahel;

Or. it

Muudatusettepanek 32
Maria Arena

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ELi majanduskasvu ja 
konkurentsivõime huvides on vaja ületada 
lõhe naiste haridustaseme ning nende 
tööturul osalemise ja positsiooni vahel;

3. rõhutab, et ELi majanduskasvu ja 
konkurentsivõime huvides on vaja ületada 
lõhe naiste haridustaseme ning nende 
tööturul osalemise ja positsiooni vahel; 
tuletab komisjonile meelde meeste 
üleesindatust nn rohelistel töökohtadel ja 
naiste üleesindatust nn valgetel 
töökohtadel (tervishoid ja hoolekanne), 
mis on määratletud prioriteetsete 
tööhõivesektoritena komisjoni 2013. aasta 
oktoobri tööhõivepaketis, ning et erilist 
tähelepanu tuleb pöörata osalemisele 
tööturul esineva horisontaalse 
diskrimineerimise vastases võitluses;

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Zdzisław Krasnodębski

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ELi majanduskasvu ja 
konkurentsivõime huvides on vaja ületada 
lõhe naiste haridustaseme ning nende 
tööturul osalemise ja positsiooni vahel;

3. leiab, et lõhe naiste haridustaseme ning 
nende tööturul osalemise ja positsiooni 
vahel mõjutab negatiivselt ELi 
majanduskasvu ja konkurentsivõimet;

Or. pl

Muudatusettepanek 34
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ELi majanduskasvu ja 
konkurentsivõime huvides on vaja ületada 
lõhe naiste haridustaseme ning nende 
tööturul osalemise ja positsiooni vahel;

3. rõhutab, et ELi majanduskasvu ja 
konkurentsivõime huvides on vaja ületada 
lõhe naiste haridustaseme ning nende 
tööturul osalemise ja positsiooni vahel; 
kutsub liikmesriike üles tagama piisava 
sotsiaalse kaitse ja naistele, eriti 
üksikemadele sotsiaalteenuste 
kättesaadavamaks tegemise, sest nemad 
on tööturul kõige haavatavamad, ning 
rõhutab, et naistel on suurem vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse oht;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ELi majanduskasvu ja 
konkurentsivõime huvides on vaja ületada 
lõhe naiste haridustaseme ning nende 
tööturul osalemise ja positsiooni vahel;

3. rõhutab vajadust ületada lõhe naiste 
haridustaseme ning nende tööturul 
osalemise ja positsiooni vahel;
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Or. en

Muudatusettepanek 36
Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub komisjoni üles esitama oma 
uues soolise võrdõiguslikkuse strateegias 
selged meetmed, millega võidelda tõhusalt 
seksuaalse ahistamise vastu töökohal; 
peab kahetsusväärseks, et vaatamata ELi 
õigusele, mis kaitseb üksikisikuid 
diskrimineerimise eest tööhõives, koges 
30% transseksuaalsetest või 
transsoolistest inimestest tööotsijaid 
töökoha otsimisel diskrimineerimist ja 
aastal enne ELi põhiõiguste ameti 
korraldatud uuringut homo-, bi-, 
transseksuaalsete ja transsooliste inimeste 
kohta tundsid transseksuaalsed või 
transsoolised naised kõige tõenäolisemalt, 
et neid diskrimineeritakse; juhib 
tähelepanu asjaolule, et see kujutab 
endast Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
rikkumist; kutsub Euroopa Komisjoni 
kontrollima põhjalikult liikmesriikides 
kaebusi lahendavate asutuste tõhusust ja 
menetlusi soolise võrdõiguslikkuse 
direktiivide rakendamise raames seoses 
sooidentiteedi, sooväljenduse ja soo 
korrigeerimisega; kutsub komisjoni üles
andma liikmesriikidele asjatundlikku nõu 
selle kohta, kuidas võidelda sootunnuste 
alusel diskrimineerimise vastu tööhõive 
valdkonnas; kutsub komisjoni üles 
toetama ja julgustama liikmesriike 
kaasama mitmekesisuse koolitusse 
transseksuaalsuse ning trans- ja 
intersoolisuse teemad ja tegema tööd 
tööandjatega töökoha meetmetega, nt 
edendada anonüümset töölevõtmise 
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korda; kutsub liikmesriike üles kasutama 
Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid, et 
lahendada aktiivselt transseksuaalsete ja 
transsooliste inimeste 
diskrimineerimisega seotud probleeme 
kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Yana Toom

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. toob esile vähemusse kuuluvate ja 
sisserändaja taustaga naiste ebavõrdse ja 
haavatava seisundi seoses nende 
juurdepääsuga haridusele ja tööturule;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Emilian Pavel, Maria Arena

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, kui tähtsad on 
loodusteaduste, tehnoloogia, 
inseneriteaduste ja matemaatika 
valdkonna uuringud ja kui tähtis on 
kaasata naisi kiire kasvuga 
tööstussektoritesse, nagu teadus- ja 
arendustegevus, ning ka info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
sektorisse; uuringus1 a, milles käsitleti 
IKT sektoris tegutsevaid naisi ja mille 
Euroopa Komisjon avaldas 2013. aasta 
oktoobris, jõuti järeldusele, et kui 
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võimaldada naistel pääseda rohkem 
digitaalsete ametikohtade turule, siis 
sellega võidakse suurendada ELi SKPd 
igal aastal 9 miljardi euro võrra; rõhutab, 
et oleme ka vastamisi olukorraga, kus 
naiste osakaal IKT valdkonna eriala 
lõpetajate seas väheneb murettekitavalt 
(praegu on 1000st kõrgkooli lõpetanud 
naisest vaid 29-l arvutialane või sellega 
seotud teaduskraad);

__________________
1 a. Euroopa Komisjoni 2013. aasta 
oktoobris avaldatud uuring IKT sektoris 
tegutsevate naiste kohta,
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-905_en.htm.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Tiziana Beghin, Laura Agea

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on seisukohal, et esineb vastuseis 
naiste töölevõtmisele erasektoris ja tõsine 
diskrimineerimine meeskandidaatide 
kasuks töötajate valimisel;

Or. it

Muudatusettepanek 40
Maria Arena

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub komisjoni üles kavandama 
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oma uues soolise võrdõiguslikkuse 
strateegias selgeid meetmeid, mis 
võimaldavad võidelda tõhusamalt 
seksuaalse ahistamise vastu töökohal;

Or. fr

Muudatusettepanek 41
Zdzisław Krasnodębski

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest;
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada, investeerides hooldusteenuste 
infrastruktuuri ja julgustades mehi 
kodutöödes osalema nii vanema- ja 
isaduspuhkuse seadustega kui ka 
paindliku tööajaga;

4. rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on naiste tööturul osalemise
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada, investeerides hooldusteenuste 
infrastruktuuri; 

Or. pl

Muudatusettepanek 42
Marita Ulvskog, Soraya Post

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; 
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse 
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada, investeerides hooldusteenuste 

4. rõhutab, et mitte ainult otsene 
diskrimineerimine, vaid ka mehelikkuse ja 
naiselikkuse püsiv stereotüüpidena
esitamine, mis on meeste ja naiste 
vaheliste ebavõrdsete võimusuhete ja 
struktuuride alus ja toetab neid, on jätkuv 
probleem, mis tuleb lahendada; toonitab, 
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infrastruktuuri ja julgustades mehi 
kodutöödes osalema nii vanema- ja 
isaduspuhkuse seadustega kui ka
paindliku tööajaga;

et perekondlike kohustuste ebavõrdne 
jaotamine on üks põhjustest, miks naistel 
on tööturul ebavõrdne positsioon; rõhutab, 
et töö- ja pereelu ühitamine on soolise 
võrdõiguslikkuse olulisim eeltingimus ning 
seda tuleb edendada lastehoiu- ja eakate 
hooldamise teenustesse investeerimise ja 
vanemapuhkusega seotud õigusaktide 
kaudu, võimaldades nii naistel kui ka
meestel töötada täistööajaga;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Enrique Calvet Chambon

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; 
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse 
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada, investeerides hooldusteenuste 
infrastruktuuri ja julgustades mehi 
kodutöödes osalema nii vanema- ja 
isaduspuhkuse seadustega kui ka 
paindliku tööajaga;

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; nende 
kohustuste võrdõigusliku ja õiglase 
jaotamise poole liikumine eeldab 
mentaliteedi muutmist, mis saab toimuda 
üksnes muutustega hariduse, kultuuri ja 
seaduste tasandil; rõhutab, et töö ja 
koduste kohustuste ühildamine on soolise 
võrdõiguslikkuse saavutamise olulisim 
eeltingimus ning seda tuleb edendada,
näiteks isadus- või vanemapuhkuse 
kasutamise abil, investeerides
hooldusteenuste infrastruktuuri või 
edendades paindlikumat tööajakorraldust;

Or. es

Muudatusettepanek 44
Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; 
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse 
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada, investeerides hooldusteenuste 
infrastruktuuri ja julgustades mehi 
kodutöödes osalema nii vanema- ja
isaduspuhkuse seadustega kui ka 
paindliku tööajaga;

4. toonitab, et perekondlike kohustuste
ebavõrdne jaotamine on üks põhjustest, 
miks naistel on ebavõrdne positsioon 
tööturul; rõhutab, et töö- ja pereelu 
ühildamine on üks asjaolu, mis võib aidata 
edendada soolist võrdõiguslikkust nii 
isade kui ka emade jaoks, kuid ei hõlma 
siiski kõiki soolise võrdõiguslikkuse 
mõõtmeid; juhib tähelepanu asjaolule, et 
parema ühildamise üks lahendus võib olla 
parem investeerimine hooldusteenuste 
infrastruktuuri ja teine võib olla meeste 
julgustamine osalema kodutöödes nii
õigusaktidega, mis reguleerivad vanema-
ja isaduspuhkust, mida saavad kasutada 
mõlemad vanemad, kuid mis sisaldaks 
tugevaid stiimuleid isadele, kui ka 
paindliku tööajaga; rõhutab, et 
hooldustööde ebavõrdset jaotamist 
põhjustavad samuti ühiskondlikud 
hoiakud soorollide suhtes ning et oluline 
on need kummutada, sest see aitab 
saavutada nii hooldustööde kui ka 
palgatöö õiglasema jaotamise; kutsub 
komisjoni üles käsitlema seda teemat uues 
soolise võrdõiguslikkuse strateegias; 
rõhutab, et tavapärast soomustrit 
mittejärgivate perede vanemad kogevad 
jätkuvalt diskrimineerimist töökohal, muu 
hulgas seoses vanemapuhkuse, 
sotsiaaltoetuste, lastehüvitiste 
kasutamisega, õigusega töö- ja pereelu 
ühitamise meetmetele töökohal ning 
perega seotud palgateguritega;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Mara Bizzotto
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; 
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse 
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada, investeerides hooldusteenuste 
infrastruktuuri ja julgustades mehi 
kodutöödes osalema nii vanema- ja 
isaduspuhkuse seadustega kui ka paindliku 
tööajaga;

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; 
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse 
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada, investeerides hooldusteenuste 
infrastruktuuri, lapsehoiuteenustesse ja 
abivajajate hooldamise teenustesse, 
tööaegade paindlikkusse koos sobivate 
turvalise paindlikkuse meetmetega, ning
julgustades mehi kodutöödes osalema 
vanema- ja isaduspuhkuse seadustega;

Or. it

Muudatusettepanek 46
Elisabeth Morin-Chartier

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; 
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse 
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada, investeerides hooldusteenuste 
infrastruktuuri ja julgustades mehi 
kodutöödes osalema nii vanema- ja 
isaduspuhkuse seadustega kui ka 
paindliku tööajaga;

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; 
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse 
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada, investeerides hooldusteenuste 
infrastruktuuri ja julgustades mehi 
kodutöödes osalema nii vanema- ja 
isaduspuhkust käsitlevate Euroopa 
seaduste kui ka paindliku tööaja 
korraldamist võimaldavate sätetega;

Or. fr
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Muudatusettepanek 47
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; 
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse 
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada, investeerides hooldusteenuste 
infrastruktuuri ja julgustades mehi 
kodutöödes osalema nii vanema- ja 
isaduspuhkuse seadustega kui ka paindliku 
tööajaga;

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; 
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse 
ning ühelt poolt töö ja teiselt poolt 
perekonna eest hoolitsemise partneritena 
jagamise olulisim eeltingimus ning seda 
tuleb edendada, investeerides 
hooldusteenuste infrastruktuuri ja 
julgustades mehi kodutöödes osalema nii 
vanema- ja isaduspuhkuse seadustega kui 
ka paindliku tööajaga;

Or. de

Muudatusettepanek 48
Tiziana Beghin, Laura Agea

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; 
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse 
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada, investeerides hooldusteenuste 
infrastruktuuri ja julgustades mehi 
kodutöödes osalema nii vanema- ja 
isaduspuhkuse seadustega kui ka paindliku 
tööajaga;

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; juhib 
tähelepanu asjaolule, et paljud naised ei 
naase pärast rasedust tööellu; rõhutab, et 
töö ja koduste kohustuste ühildamine on 
soolise võrdõiguslikkuse olulisim 
eeltingimus ning seda tuleb edendada, 
investeerides hooldusteenuste 
infrastruktuuri, peredele suunatud 
teenustesse ning stimuleerides aktiivselt 
nii vanema- ja isaduspuhkuse seadustega 
kui ka paindliku tööajaga meeste osalemist 
kodutöödes;
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Or. it

Muudatusettepanek 49
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; 
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse 
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada, investeerides hooldusteenuste 
infrastruktuuri ja julgustades mehi 
kodutöödes osalema nii vanema- ja 
isaduspuhkuse seadustega kui ka paindliku 
tööajaga;

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; 
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse 
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada, investeerides hooldusteenuste 
infrastruktuuri ja julgustades mehi 
kodutöödes osalema nii vanema- ja 
isaduspuhkuse seadustega kui ka paindliku 
tööajaga; sama kehtib ka töö ja 
hooldamise ühildamise kohta, kuna ikka
veel on eelkõige naised need, kes 
lähedaste hooldamisega tegelevad;

Or. de

Muudatusettepanek 50
Lampros Fountoulis

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; 
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse 
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada, investeerides hooldusteenuste 
infrastruktuuri ja julgustades mehi 
kodutöödes osalema nii vanema- ja 
isaduspuhkuse seadustega kui ka paindliku 

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; 
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse 
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada, investeerides hooldusteenuste 
infrastruktuuri ja julgustades mehi 
kodutöödes osalema nii vanema- ja 
isaduspuhkuse seadustega kui ka paindliku 
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tööajaga; tööajaga;

hoolitseda tuleb selle eest, et nii avalikus 
sektoris kui ka erasektoris oleks rohkem 
lasteaiakohti ning et lasteaedade 
lahtiolekuajad ühilduksid lapsevanemate 
töögraafikutega, et lapsevanemad ei peaks 
tööl olles muretsema lastehoiu ja laste 
tegevuse pärast;

Or. el

Muudatusettepanek 51
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; 
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse 
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada, investeerides hooldusteenuste 
infrastruktuuri ja julgustades mehi 
kodutöödes osalema nii vanema- ja 
isaduspuhkuse seadustega kui ka 
paindliku tööajaga;

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; 
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse 
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada, investeerides hooldusteenuste 
infrastruktuuri, eelkõige tagades 
universaalsete riiklike teenuste abil 
väikelaste kasvatuse alla aastastele ning 
eakate ja abivajajate hooldamise lisaks 
sellele, et vanema- ja isaduspuhkuse 
seadustega ning paindliku tööajaga 
julgustatakse mehi kodutöödes osalema;
tuleb hoolitseda selle eest, et võetaks 
kasutusele lapse sünni ja lapsendamise 
puhul võrdsed ja mitteülekantavad isadus-
ning rasedus- ja sünnituspuhkused üha 
pikemate isaduspuhkuste kehtestamisega, 
kuni isaduspuhkus on sama kestusega kui 
rasedus- ja sünnituspuhkus; see 
vähendaks naiste tööalast 
diskrimineerimist ja tagab isade õiguse 
hoolitseda oma laste eest;

Or. es
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Muudatusettepanek 52
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; 
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse 
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada, investeerides hooldusteenuste 
infrastruktuuri ja julgustades mehi 
kodutöödes osalema nii vanema- ja 
isaduspuhkuse seadustega kui ka paindliku 
tööajaga;

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 
tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; 
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse 
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada järgmiselt:

a) investeerides laste, puudega inimeste, 
eakate ja haigete hooldusteenuste 
infrastruktuuri, sest naised on peamised 
hooldajad ja need tasustamata kohustused 
mõjutavad negatiivselt naiste tööhõivet;

b) julgustades mehi kodutöödes osalema 
nii vanema- ja isaduspuhkuse seadustega 
kui ka paindliku tööajaga;

c) tutvustada nii naiste kui ka meeste töö 
ja isikliku elu vahelise tasakaalu 
saavutamise positiivseid mudeleid kõigi 
kooliastmete õppematerjalides;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toonitab, et naiste ebavõrdne positsioon 4. toonitab, et perekondlike kohustuste
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tööturul tuleneb põhiliselt perekondlike 
kohustuste ebavõrdsest jaotamisest; 
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse 
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada, investeerides hooldusteenuste 
infrastruktuuri ja julgustades mehi 
kodutöödes osalema nii vanema- ja 
isaduspuhkuse seadustega kui ka paindliku 
tööajaga;

ebavõrdne jaotamine on üks põhjusi, miks 
naistel on ebavõrdne positsioon tööturul; 
rõhutab, et töö ja koduste kohustuste 
ühildamine on soolise võrdõiguslikkuse 
olulisim eeltingimus ning seda tuleb 
edendada, investeerides avaliku sektori
hooldusteenuste infrastruktuuri ja üldiste 
riiklike sotsiaalteenuste tagamisse, 
pöörates erilist tähelepanu laste 
haridusele alates sünnist ja 
ülalpeetavatele täiskasvanutele mõeldud 
teenustele; rõhutab vajadust julgustada 
mehi osalema kodutöödes, muu hulgas
vanema- ja isaduspuhkuse seadustega; 
toonitab, et isadus- ja emaduspuhkus 
peaksid nii sünni kui ka lapsendamise 
korral olema võrdsed ja ülekandmise 
võimaluseta;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Jana Žitňanská

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

rõhutab vajadust muuta asjaomastes 
liikmesriikides paindlikumaks liiga jäigad 
töösuhted nii, et võimaldada paindlikumat 
tööaega ja anda naistele vabamaid 
valikuid töö- ja pereelu ühitamisel;

Or. sk

Muudatusettepanek 55
Miapetra Kumpula-Natri

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

soovitab selleks, et kaasata mehi rohkem 
perekondlike kohustuste täitmisse ja naisi 
tööturule, kehtestada Euroopa 
soovitusena liikmesriikidele 
isaduspuhkuse miinimumtingimused ja -
aja;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et tööaja paindlikkus peab 
olema töötajate valida, mitte tööandja 
poolt peale sunnitud; lükkab tagasi 
töölepingute paindlikkuse ja ebakindluse, 
mis ei võimalda pereelu korraldamist ja 
stabiilsust;

Or. pt

Muudatusettepanek 57
Vilija Blinkevičiūtė

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub liikmesriike üles investeerima 
taskukohastesse ja kvaliteetsetesse 
lastehoiu- ning haigete, puuetega isikute, 
eakate ja teiste ülalpeetavate isikute eest 
hoolitsemise võimalustesse, tagades, et 
need on kättesaadavad paindlikel aegadel 
ja nii, et võimalikult paljudel inimestel 
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oleks võimalik ühitada oma töö-, pere- ja 
eraelu; kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles tagama, et laste või muude 
ülalpeetavate isikute eest hoolitsevaid 
mehi ja naisi tunnustatakse ülalpeetavate 
eest makstavate toetustega ja et seda 
tegevust kajastatakse sotsiaalkindlustus-
ja pensioniõigustes; kutsub 
sotsiaalpartnereid üles pakkuma välja 
konkreetseid algatusi, kuidas valideerida 
tööturult hooldusteenuste osutamise tõttu 
eemal oldud ajal omandatud oskusi;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Maria Arena, Edouard Martin

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
ette näha vähemalt kümne tööpäeva 
pikkune tasustatud kohustuslik isapuhkus 
ning edendada seadusandlikke ja 
mitteseadusandlikke meetmeid, mis 
võimaldaksid meestel ja eelkõige isadel 
kasutada oma õigust ühitada töö- ja 
eraelu, soosides muu hulgas 
vanemapuhkust, mida saavad lapseea 
jooksul võrdselt võtta nii isa kui ka ema, 
kuid mida ei saa ühelt vanemalt teisele üle 
kanda;

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Enrique Calvet Chambon

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tegelik olukord on, et kriis ja 
sotsiaaltoetuste kärpimine paljudes ELi 
liikmesriikides on hooldusteenuste 
infrastruktuuri ja miinimumpalka tõsiselt 
kahjustanud; tuletab meelde, et Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fond 
(EFSI) võib tagada 
sotsiaalinfrastruktuuri projekte;

Or. es

Muudatusettepanek 60
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. avaldab kahetsust, et nõukogu võttis 
tagasi ettepaneku võtta vastu direktiiv 
rasedus- ja sünnituspuhkuse kohta, mis 
nägi muu hulgas ette täielikult tasustatud 
20 nädala pikkuse rasedus- ja 
sünnituspuhkuse ning kahe nädala 
pikkuse isaduspuhkuse tagamise ning 
töötavate väikelapseemade kaitse tööle 
naasmisel, ning seadis sellega kahtluse 
alla konsensuse perede ja töötavate emade 
õiguste tugevdamiseks;

Or. pt

Muudatusettepanek 61
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. kutsub liikmesriike üles tagama 
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emadusega seotud õigusi, võtta meetmeid, 
et hoida ära rasedate ebaõiglast töölt 
vabastamist, ja kaitsta hoolduskohustusi 
täitvaid naisi ja mehi ebaõiglase töölt 
vabastamise eest; kutsub ka nõukogu üles 
kiirendama rasedate, hiljuti sünnitanud ja 
rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja 
töötervishoiu parandamise meetmete 
kehtestamist käsitleva direktiivi 
vastuvõtmist;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Maria Arena

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. on lisaks seisukohal, et viivitamatult 
tuleb võtta vastu ühine seisukoht 
nõukoguga seoses direktiivi 
läbivaatamisega rasedate, hiljuti 
sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate 
tööohutuse ja töötervishoiu parandamise 
meetmete kehtestamise kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 63
Maria Arena

Arvamuse projekt
Punkt 4c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. rõhutab, et ilma isapuhkust 
käsitlevate ja emapuhkuse jaoks 
kohandatud ELi õigusaktideta ning ilma 
avalike teenuste tugevdamiseta, mis 
soosivad naiste kaasamist tööturule, ei 
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suuda EL vastata demograafilisele 
kriisile, mille tagajärjel on 2040. aastaks 
tööturul puudu 24 miljonit inimest; 
rõhutab, et naiste tööhõive taseme 
suurendamine meeste omani vähendaks 
tööjõupuudust 3 miljonini;

Or. fr

Muudatusettepanek 64
Zdzisław Krasnodębski

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine 
tuleneb sellistest teguritest nagu naiste 
karjääripausid, sooline palgalõhe, 
pensionilõhe ja üksikemade majapidamiste 
vaesus, ning et soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamisest lähtuva vaesusevastase 
poliitikaga võib saavutada vaesuse taseme 
vähenemise 2020. aastaks 20 miljoni 
võrra;

5. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine 
tuleneb sellistest teguritest nagu naiste 
karjääripausid, sooline palgalõhe, 
pensionilõhe ja üksikemade majapidamiste 
madalad sissetulekud;

Or. pl

Muudatusettepanek 65
Joëlle Mélin

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine 
tuleneb sellistest teguritest nagu naiste 
karjääripausid, sooline palgalõhe, 
pensionilõhe ja üksikemade majapidamiste 
vaesus, ning et soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamisest lähtuva vaesusevastase 
poliitikaga võib saavutada vaesuse taseme 
vähenemise 2020. aastaks 20 miljoni 

5. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine 
tuleneb sellistest teguritest nagu naiste 
karjääripausid, sooline palgalõhe, 
pensionilõhe ja üksikemade majapidamiste 
vaesus; toetab ideed, et
põlvkondadevahelist solidaarsust 
soodustav poliitika peaks võimaldama
vaesuse taseme vähenemist;
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võrra;

Or. fr

Muudatusettepanek 66
Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine 
tuleneb sellistest teguritest nagu naiste 
karjääripausid, sooline palgalõhe, 
pensionilõhe ja üksikemade majapidamiste 
vaesus, ning et soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamisest lähtuva vaesusevastase 
poliitikaga võib saavutada vaesuse taseme 
vähenemise 2020. aastaks 20 miljoni 
võrra;

5. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine 
tuleneb mitmest sellisest tegurist nagu 
sooline palgalõhe, pensionilõhe, 
hoolduskohustused ja nendega seotud 
pausid ning ebapiisavad toetus- ja 
maksusüsteemid, mis mõjutavad
üksikemade majapidamisi; toonitab, et 
mitmekordne diskrimineerimine, mida 
naised kogevad muu hulgas oma 
sooidentiteedi, sooväljenduse ja 
sootunnuste tõttu, põhjustab vaesuse 
feminiseerumist; rõhutab, et vaesuse 
taseme vähenemise 2020. aastaks 
20 miljoni võrra võib saavutada vaid
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisest 
lähtuva vaesusevastase poliitikaga ja seda 
saab toetada naiste vaesusele suunatud 
tegevusega; rõhutab sellega seoses, kui 
oluline on hinnata muu hulgas 
sotsiaalkindlustus-, maksu- ja 
toetustesüsteemi ning tööaja mudelite 
soolist mõju ning juhul, kui naisi 
mõjutatakse negatiivselt, muuta poliitikat; 
tuletab meelde, kui oluline on rakendada 
põhjalikult diskrimineerimisvastaseid 
õigusakte, võttes arvesse sektoritevahelist 
lähenemisviisi naiste vaesuse 
vähendamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 67
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine 
tuleneb sellistest teguritest nagu naiste 
karjääripausid, sooline palgalõhe, 
pensionilõhe ja üksikemade majapidamiste 
vaesus, ning et soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamisest lähtuva vaesusevastase 
poliitikaga võib saavutada vaesuse taseme 
vähenemise 2020. aastaks 20 miljoni võrra;

5. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine 
tuleneb sellistest teguritest nagu naiste 
karjääripausid, sooline palgalõhe (16,4%), 
pensionilõhe (39%) ja üksikemade 
majapidamiste vaesus, ning et soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamisest 
lähtuva vaesusevastase poliitikaga võib 
saavutada vaesuse taseme vähenemise 
2020. aastaks 20 miljoni võrra;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Ádám Kósa

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine 
tuleneb sellistest teguritest nagu naiste 
karjääripausid, sooline palgalõhe, 
pensionilõhe ja üksikemade majapidamiste 
vaesus, ning et soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamisest lähtuva vaesusevastase 
poliitikaga võib saavutada vaesuse taseme 
vähenemise 2020. aastaks 20 miljoni võrra;

5. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine 
tuleneb sellistest teguritest nagu naiste 
karjääripausid, sooline palgalõhe, 
pensionilõhe ja üksikemade või puudega 
last kasvatavate emade majapidamiste 
vaesus, ning et soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamisest lähtuva ja ebasoodsas 
olukorras, puudega last kasvatavatele või 
puudega emadele erilist tähelepanu 
pöörava vaesusevastase poliitikaga ja 
tegevuskavadega võib saavutada vaesuse 
taseme vähenemise 2020. aastaks 20 
miljoni võrra;

Or. hu
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Muudatusettepanek 69
Elisabeth Morin-Chartier

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine 
tuleneb sellistest teguritest nagu naiste 
karjääripausid, sooline palgalõhe, 
pensionilõhe ja üksikemade majapidamiste 
vaesus, ning et soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamisest lähtuva vaesusevastase 
poliitikaga võib saavutada vaesuse taseme 
vähenemise 2020. aastaks 20 miljoni võrra;

5. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine 
tuleneb sellistest teguritest nagu naiste 
karjääripausid, naiste ja meeste vaheline 
ebavõrdsus tööalase karjääri edenemise 
vallas, sooline palgalõhe, pensionilõhe ja 
üksikemade majapidamiste vaesus, ning et 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisest 
lähtuva vaesusevastase poliitikaga võib 
saavutada vaesuse taseme vähenemise 
2020. aastaks 20 miljoni võrra;

Or. fr

Muudatusettepanek 70
Marita Ulvskog, Soraya Post

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine 
tuleneb sellistest teguritest nagu naiste 
karjääripausid, sooline palgalõhe, 
pensionilõhe ja üksikemade majapidamiste 
vaesus, ning et soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamisest lähtuva vaesusevastase 
poliitikaga võib saavutada vaesuse taseme 
vähenemise 2020. aastaks 20 miljoni võrra;

5. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine 
tuleneb sellistest teguritest nagu naiste 
karjääripausid, sooline palgalõhe, 
pensionilõhe ja üksikemade majapidamiste 
vaesus, ning et soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamisest lähtuva 
diskrimineerimis- ja vaesusevastase 
poliitikaga võib saavutada vaesuse taseme 
vähenemise 2020. aastaks 20 miljoni võrra;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Maria Arena, Edouard Martin
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Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine 
tuleneb sellistest teguritest nagu naiste 
karjääripausid, sooline palgalõhe, 
pensionilõhe ja üksikemade majapidamiste 
vaesus, ning et soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamisest lähtuva vaesusevastase 
poliitikaga võib saavutada vaesuse taseme 
vähenemise 2020. aastaks 20 miljoni võrra;

5. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine 
tuleneb sellistest teguritest nagu naiste 
karjääripausid ning asjaolust, et nad 
töötavad sageli ebatüüpiliste töölepingute 
alusel (sunnitud osaajaline tööaeg, 
tähtajalised ja ajutised töölepingud, nn 
tööajata lepingud) või füüsilistest isikutest 
ettevõtjatel puudub abistav abikaasa, mille 
tagajärjeks on sooline palgalõhe, 
pensionilõhe ja üksikemade majapidamiste 
vaesus, ning et soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamisest lähtuva vaesusevastase 
poliitikaga võib saavutada vaesuse taseme 
vähenemise 2020. aastaks 20 miljoni võrra; 
rõhutab, et sooline palgalõhe püsib isegi 
sama liiki lepingute korral ning et seda 
probleemi on võimalik lahendada tööalase 
diskrimineerimise vastase direktiivi 
nõuetekohase rakendamisega 
liikmesriikides;

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Tania González Peñas, Maria Arena, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine 
tuleneb sellistest teguritest nagu naiste 
karjääripausid, sooline palgalõhe, 
pensionilõhe ja üksikemade majapidamiste 
vaesus, ning et soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamisest lähtuva vaesusevastase 
poliitikaga võib saavutada vaesuse taseme 
vähenemise 2020. aastaks 20 miljoni võrra;

5. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine 
tuleneb sellistest teguritest nagu naiste 
karjääripausid, sooline palgalõhe, 
pensionilõhe ja üksikemade majapidamiste 
vaesus, ning et soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamisest lähtuva vaesusevastase 
poliitikaga võib saavutada vaesuse taseme 
vähenemise 2020. aastaks 20 miljoni võrra;
eriti suur on vaesus vanemate naiste 
hulgas, sest paljud neist ei ole töötanud 
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väljaspool kodu piisavalt selleks, et saada 
inimväärset pensionit; seepärast on vaja 
tõsta mitteosamakselisi pensioneid;

Or. es

Muudatusettepanek 73
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine 
tuleneb sellistest teguritest nagu naiste 
karjääripausid, sooline palgalõhe, 
pensionilõhe ja üksikemade majapidamiste 
vaesus, ning et soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamisest lähtuva vaesusevastase 
poliitikaga võib saavutada vaesuse taseme 
vähenemise 2020. aastaks 20 miljoni 
võrra;

5. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine 
tuleneb sellistest teguritest nagu naiste 
karjääripausid, sooline palgalõhe, 
pensionilõhe ja üksikemade majapidamiste 
vaesus, ning et vaesuse taseme 
vähenemine 2020. aastaks 20 miljoni 
võrra nõuab muutusi naiste tööturule
pääsul, mida toetab soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamisest lähtuv 
vaesusevastane poliitika;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Jana Žitňanská

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

toonitab samuti vajadust luua 
paindlikumad lapsehoolduspuhkuste 
süsteemid lapse esimesteks eluaastateks 
nii, et võimaldada individuaalseid valikuid 
töö- ja pereelu ühitamisel;

Or. sk
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Muudatusettepanek 75
Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et Lõuna-Euroopa 
kokkuhoiumeetmed on liialt palju 
mõjutanud naisi, kes peavad tulema toime 
väiksema palga ja toetustega, täites samal 
ajal olulisi hoolduskohustusi, mis seob 
neid kodukohaga; rõhutab, et uues soolise 
võrdõiguslikkuse strateegias tuleb 
käsitleda kokkuhoiumeetmete mõju 
naistele Euroopas;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et soolise palgalõhe 
põhjuseks on naiste ebapiisav osalemine 
tööturul, vertikaalne ja horisontaalne 
segregatsioon ning asjaolu, et sektorites, 
kus naised on üleesindatud, on sageli 
palgad madalamad; rõhutab vajadust 
jälgida palgalõhega seonduvat nii 
avalikus kui ka erasektoris ja vajadust 
läbipaistvuse järele, tunnistades palgalõhe 
olemasolu töökohtadel;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Michaela Šojdrová
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Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. toonitab, et kuigi naised töötavad 
emapuhkuse ajal, omandavad nad 
teistsuguseid oskusi kui nõuab tööturg, 
mida kinnitab ka täiskasvanute oskuste 
uuring PIAAC, ja see asjaolu on 
lõppkokkuvõttes puuduseks; seetõttu oleks 
vaja pöörata tähelepanu ema- või 
vanemapuhkuse järgselt tööle naasmise 
protsessile ja toetada seda paindliku 
tööaja, kaugtöö võimaldamise ja tööalaste 
oskuste värskendamise (kutseõppe ja 
kursuste) kaudu;

Or. cs

Muudatusettepanek 78
Maria Arena, Edouard Martin

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tunneb heameelt direktiiviga 
2006/54/EÜ sätestatud 
tõendamiskoormuse regulatsiooni üle 
õiguskaitsevahendite kasutamise korral 
naiste kasuks, kes on väidetavalt soolise 
diskrimineerimise ohvrid, kuid soovib 
rõhutada, et see säte toimib üksnes siis, 
kui tööandjad tunnustavad nende naiste 
õigust omada juurdepääsu nende valduses 
olevale teabele, millise ettepaneku tegi 
Euroopa Komisjon seoses direktiiviga
97/80/EÜ soolise diskrimineerimise 
juhtude tõendamiskohustuse kohta;

Or. fr
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Muudatusettepanek 79
Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et otsustustasandi 
ametikohtade täitmisel on vaja rohkem
läbipaistvust ja soolist tasakaalustatust;

6. rõhutab, et komisjon on kohustatud 
võtma mis tahes meetmeid, mis võivad 
aidata nõukogu välja ummikseisust seoses 
ELi õigusaktiga, milles käsitletakse
läbipaistvust ja soolist tasakaalustatust 
otsustustasandi ametikohtade täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Jérôme Lavrilleux

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et otsustustasandi ametikohtade 
täitmisel on vaja rohkem läbipaistvust ja 
soolist tasakaalustatust;

6. rõhutab, et otsustustasandi ametikohtade 
täitmisel on vaja rohkem läbipaistvust ja 
soolist tasakaalustatust, et võidelda nn 
klaaslae nähtuse vastu, mida on 
tuvastatud valdavas enamikus ELi 
liikmesriikidest;

Or. fr

Muudatusettepanek 81
Biljana Borzan

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et otsustustasandi ametikohtade 6. rõhutab, et otsustustasandi ametikohtade 
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täitmisel on vaja rohkem läbipaistvust ja 
soolist tasakaalustatust;

läbipaistvaks ja sooliselt tasakaalustatud 
täitmiseks on vaja aktiivseid meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 82
Elisabeth Morin-Chartier

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et otsustustasandi ametikohtade 
täitmisel on vaja rohkem läbipaistvust ja 
soolist tasakaalustatust;

6. rõhutab, et otsustustasandi ametikohtade 
täitmisel on vaja rohkem läbipaistvust ja 
soolist tasakaalustatust, lähtudes 
identsetest ja objektiivselt määratletud 
töölevõtmise kriteeriumidest;

Or. fr

Muudatusettepanek 83
Marita Ulvskog, Soraya Post

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et otsustustasandi ametikohtade 
täitmisel on vaja rohkem läbipaistvust ja 
soolist tasakaalustatust;

6. rõhutab vajadust ELi 2015. aasta järgse 
soolise võrdõiguslikkuse strateegia järele, 
et edendada naiste ja meeste võrdset 
esindatust kõigis otsuste tegemise 
aspektides, sealhulgas ELi 
institutsioonides; on seisukohal, et 
strateegia peaks sellega seoses hõlmama 
ka tegevuskava; toonitab, et ka
otsustustasandi ametikohtade täitmisel on 
vaja rohkem läbipaistvust ja soolist 
tasakaalustatust;

Or. en
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Muudatusettepanek 84
Tiziana Beghin, Laura Agea

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et otsustustasandi ametikohtade 
täitmisel on vaja rohkem läbipaistvust ja 
soolist tasakaalustatust;

6. juhib tähelepanu asjaolule, et ainult 
33% ettevõtete juhtivtöötajatest ja 
juhtidest on naised, ning rõhutab, et 
otsustustasandi ametikohtade täitmisel on 
vaja rohkem läbipaistvust ja soolist 
tasakaalustatust;

Or. it

Muudatusettepanek 85
Vilija Blinkevičiūtė

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et otsustustasandi ametikohtade 
täitmisel on vaja rohkem läbipaistvust ja 
soolist tasakaalustatust;

6. rõhutab, et otsustustasandi ametikohtade 
täitmisel on vaja rohkem läbipaistvust ja 
soolist tasakaalustatust; kutsub ka 
nõukogu üles kiirendama direktiivi 
vastuvõtmist, milles käsitletakse soolise 
tasakaalu parandamist börsil noteeritud 
äriühingute tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja 
sellega seotud meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 86
Maria Arena, Edouard Martin

Arvamuse projekt
Punkt 6



AM\1049534ET.doc 47/59 PE549.162v01-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et otsustustasandi ametikohtade 
täitmisel on vaja rohkem läbipaistvust ja 
soolist tasakaalustatust;

6. rõhutab, et otsustustasandi ametikohtade 
täitmisel on vaja rohkem läbipaistvust ja 
soolist tasakaalustatust; on seetõttu 
seisukohal, et parlament ja nõukogu 
peavad kiiremas korras jõudma 
kokkuleppele naiste esindatuse osas börsil 
noteeritud äriühingute nõukogudes;

Or. fr

Muudatusettepanek 87
Jana Žitňanská

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et otsustustasandi ametikohtade 
täitmisel on vaja rohkem läbipaistvust ja 
soolist tasakaalustatust; 

6. rõhutab, et otsustustasandi ametikohtade 
täitmisel on vaja rohkem läbipaistvust ja 
soolist tasakaalustatust, samuti rõhutab 
vajadust parandada töötingimusi madala 
sissetulekuga sektorites, kus naised on 
ebaproportsionaalselt tugevalt esindatud; 

Or. sk

Muudatusettepanek 88
Tania González Peñas, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês 
Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et otsustustasandi ametikohtade 
täitmisel on vaja rohkem läbipaistvust ja 
soolist tasakaalustatust;

6. rõhutab, et otsustustasandi ametikohtade 
täitmisel on vaja rohkem läbipaistvust ja 
soolist tasakaalustatust, mitte ainult 
ettevõtete puhul, vaid ka poliitilistes 
institutsioonides ja ülikoolisüsteemi 
kõrgetel ametikohtadel;
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Or. es

Muudatusettepanek 89
Romana Tomc

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et otsustustasandi ametikohtade
täitmisel on vaja rohkem läbipaistvust ja 
soolist tasakaalustatust;

6. rõhutab, et otsustustasandi 
ametikohtadele nimetamisel nii 
majanduses kui ka poliitikas on vaja 
rohkem läbipaistvust ja soolist 
tasakaalustatust;

Or. sl

Muudatusettepanek 90
Miapetra Kumpula-Natri

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

rõhutab vajadust kehtestada rangemad 
eeskirjad, millega käsitletakse naiste 
diskrimineerimist töökohal, ja rangemad 
karistused diskrimineerivatele 
tööandjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on seisukohal, et vaja on teha 
algatusi ja võtta meetmeid eeskätt 
hariduse, sealhulgas kõrghariduse 
valdkonnas, et kummutada stereotüüpseid 
hoiakuid naiste tööhõive suhtes ning 
edendada naiste ettevõtlust ja karjääri 
loodusteaduste ja IKT sektoris, mis aitaks 
märkimisväärselt kaasa Euroopa 
majanduskasvule ja konkurentsivõimele;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Tiziana Beghin, Laura Agea

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, kui tähtis on stimuleerida 
naisettevõtlust ja kindlustada 
naisettevõtjatele suurem sotsiaalkaitse;

Or. it

Muudatusettepanek 93
Maria Arena

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. palub liikmesriikidel börsil noteeritud 
äriühingutega riigihankelepingute 
sõlmimisel täielikult ära kasutada uue 
riigihankedirektiiviga pakutud vahendid, 
kasutades riigihankelepingu sõlmimise 
kriteeriumina võrdsust nende ettevõtete 
nõukogudes;
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Or. fr

Muudatusettepanek 94
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. toetab sookvootide kehtestamist 
äriühingute tegevjuhtkonda 
mittekuuluvatele juhtorgani liikmetele ja 
läbipaistvat menetlust nende 
määramiseks, julgustab avalikku ja 
erasektorit kavandama vabatahtlikke 
skeeme, mille abil edendada naiste 
osalemist juhtivatel ametikohtadel, ja 
kutsub Euroopa Ülemkogu üles võtma 
viimaks vastu ühise seisukoha pärast 
seda, kui naiste osalemist juhtorganites 
käsitlev direktiiv on läbinud Euroopa 
Parlamendis esimese lugemise;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Mara Bizzotto

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu sellele, et 
deklareerimata töö suur osakaal mõjutab 
negatiivselt naiste sotsiaalset turvalisust 
ning ELi SKP taset; nõuab, et 
tööandjatele ja töötajatele loodaks 
stiimuleid varimajandusest ametlikku 
majandusse üleminekuks.

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 96
Maria Arena, Edouard Martin

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu sellele, et
deklareerimata töö suur osakaal mõjutab 
negatiivselt naiste sotsiaalset turvalisust
ning ELi SKP taset; nõuab, et tööandjatele 
ja töötajatele loodaks stiimuleid 
varimajandusest ametlikku majandusse 
üleminekuks.

7. juhib tähelepanu deklareerimata töö 
suurele osakaalule, mis mõjutab suurt osa 
naistest, eelkõige koduse hooldusega 
seotud töökohade kontekstis, ja mis 
halvendab nende juurdepääsu sotsiaalsele 
turvalisusele ning vähendab ELi SKP 
taset; peab sellega seoses äärmiselt 
oluliseks, et kõik liikmesriigid osaleksid 
kohustuslikus korras tulevase Euroopa 
platvormi kõikides tegevustes, mille 
eesmärk on deklareerimata töö 
ennetamise ja vähendamise valdkonnas 
tehtava koostöö tugevdamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 97
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu sellele, et 
deklareerimata töö suur osakaal mõjutab 
negatiivselt naiste sotsiaalset turvalisust 
ning ELi SKP taset; nõuab, et tööandjatele 
ja töötajatele loodaks stiimuleid 
varimajandusest ametlikku majandusse 
üleminekuks.

7. juhib tähelepanu sellele, et 
deklareerimata töö suur osakaal mõjutab 
negatiivselt naiste sotsiaalset turvalisust 
ning ELi SKP taset; nõuab sanktsioonide 
tõhusat kasutamist varimajanduses 
tegutsevate tööandjate suhtes.

Or. en
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Muudatusettepanek 98
Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu sellele, et 
deklareerimata töö suur osakaal mõjutab 
negatiivselt naiste sotsiaalset turvalisust
ning ELi SKP taset; nõuab, et tööandjatele 
ja töötajatele loodaks stiimuleid 
varimajandusest ametlikku majandusse 
üleminekuks.

7. juhib tähelepanu sellele, et naiste tehtud
deklareerimata töö suur osakaal mõjutab 
negatiivselt naiste sissetulekut,
sotsiaalkindlustuskaitset ja sellega kaetust
ning ELi SKP taset; nõuab, et võetaks 
poliitilisi meetmeid, millega pakutakse
tööandjatele ja töötajatele stiimuleid 
varimajandusest ametlikku majandusse 
üleminekuks; rõhutab vajadust käsitleda 
konkreetse probleemina peamiselt naiste 
tehtava koduabiliste töö teemat, sest seda 
tehakse peamiselt varimajanduse raames 
ning see on eristuv ja oma loomu poolest 
nähtamatu, mis nõuab selle tõhusaks 
käsitlemiseks kohandatud meetmete 
väljatöötamist.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Jérôme Lavrilleux

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu sellele, et
deklareerimata töö suur osakaal mõjutab 
negatiivselt naiste sotsiaalset turvalisust 
ning ELi SKP taset; nõuab, et tööandjatele 
ja töötajatele loodaks stiimuleid 
varimajandusest ametlikku majandusse 
üleminekuks.

7. juhib tähelepanu sellele, et 
deklareerimata töö suur osakaal mõjutab 
negatiivselt naiste sotsiaalset turvalisust, 
takistab elukestvat õpet, õõnestab 
töötervishoiu ja -ohutusega seotud 
sotsiaalseid õigusi töökohal ning 
vähendab ELi SKP taset; nõuab, et 
tööandjatele ja töötajatele loodaks 
stiimuleid varimajandusest ametlikku 
majandusse üleminekuks;
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Or. fr

Muudatusettepanek 100
Jérôme Lavrilleux

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu sellele, et 
deklareerimata töö suur osakaal mõjutab 
negatiivselt naiste sotsiaalset turvalisust 
ning ELi SKP taset; nõuab, et tööandjatele 
ja töötajatele loodaks stiimuleid 
varimajandusest ametlikku majandusse 
üleminekuks.

7. juhib tähelepanu sellele, et 
deklareerimata töö suur osakaal mõjutab 
negatiivselt naiste sotsiaalset turvalisust 
ning ELi SKP taset; nõuab, et tööandjatele 
ja töötajatele loodaks stiimuleid 
varimajandusest ametlikku majandusse 
üleminekuks; tuletab meelde, et antud 
kontekstis on peamine võimendusvahend 
Euroopa platvormi loomine, mille 
eesmärk on deklareerimata töö 
ennetamise ja vähendamise valdkonnas 
tehtava koostöö tugevdamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 101
Tiziana Beghin, Laura Agea

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu sellele, et 
deklareerimata töö suur osakaal mõjutab 
negatiivselt naiste sotsiaalset turvalisust 
ning ELi SKP taset; nõuab, et tööandjatele 
ja töötajatele loodaks stiimuleid 
varimajandusest ametlikku majandusse 
üleminekuks.

7. juhib tähelepanu sellele, et 
deklareerimata töö ja näilise füüsilisest 
isikust ettevõtjana töötamise suur osakaal 
mõjutab negatiivselt naiste sotsiaalset 
turvalisust ning ELi SKP taset; nõuab, et 
tööandjatele ja töötajatele loodaks 
stiimuleid varimajandusest ametlikku 
majandusse üleminekuks;

Or. it
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Muudatusettepanek 102
Vilija Blinkevičiūtė

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu sellele, et 
deklareerimata töö suur osakaal mõjutab 
negatiivselt naiste sotsiaalset turvalisust 
ning ELi SKP taset; nõuab, et tööandjatele 
ja töötajatele loodaks stiimuleid 
varimajandusest ametlikku majandusse 
üleminekuks.

7. juhib tähelepanu sellele, et 
deklareerimata töö suur osakaal mõjutab 
negatiivselt ELi SKP taset ja naiste 
sotsiaalset turvalisust, eriti nendes 
sektorites, kus töötavad peamiselt naised, 
näiteks kodumajapidamistööd –
puhastusteenused, lapsehoid ning eakate 
või puudega isikute hooldamine; nõuab, et 
tööandjatele ja töötajatele loodaks 
stiimuleid, millega parandada
varimajandusest ametlikku majandusse 
üleminekut.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Lampros Fountoulis

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu sellele, et 
deklareerimata töö suur osakaal mõjutab 
negatiivselt naiste sotsiaalset turvalisust 
ning ELi SKP taset; nõuab, et tööandjatele 
ja töötajatele loodaks stiimuleid 
varimajandusest ametlikku majandusse 
üleminekuks.

7. juhib tähelepanu deklareerimata töö 
suurele osakaalule, probleemile, mida 
võib sageli täheldada pere sissetuleku 
nimel kodus töötavate naiste puhul; 
rõhutab, et deklareerimata töö suur osakaal 
mõjutab negatiivselt naiste sotsiaalset 
turvalisust ning ELi SKP taset ning et 
mõned tööandjad aitavad kaasa maksude 
tasumisest ja maksetest 
kõrvalehoidumisele; nõuab, et tööandjatele 
ja töötajatele loodaks stiimuleid 
varimajandusest ametlikku majandusse 
üleminekuks.
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Or. el

Muudatusettepanek 104
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu sellele, et 
deklareerimata töö suur osakaal mõjutab
negatiivselt naiste sotsiaalset turvalisust 
ning ELi SKP taset; nõuab, et tööandjatele 
ja töötajatele loodaks stiimuleid 
varimajandusest ametlikku majandusse 
üleminekuks.

7. võitlemine maksupettuse vastu – eriti 
suurettevõtete puhul, kus sellel on suurem 
mõju majandusele – on tähtis selleks, et 
rahastada isaduspuhkuse pikendamist ja 
riiklikke teenuseid, mis on vajalikud 
selleks, et soodustada naiste kaasamist 
tööturule võrdsetel tingimustel; lisaks 
mõjutab deklareerimata töö suur osakaal 
negatiivselt naiste sotsiaalset turvalisust 
ning ELi SKP taset; nõuab, et tööandjatele 
ja töötajatele loodaks stiimuleid 
varimajandusest ametlikku majandusse 
üleminekuks.

Or. es

Muudatusettepanek 105
Georgi Pirinski

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu sellele, et 
deklareerimata töö suur osakaal mõjutab 
negatiivselt naiste sotsiaalset turvalisust 
ning ELi SKP taset; nõuab, et tööandjatele 
ja töötajatele loodaks stiimuleid 
varimajandusest ametlikku majandusse 
üleminekuks.

7. juhib tähelepanu sellele, et
deklareerimata töö suur osakaal mõjutab 
negatiivselt naiste sotsiaalset turvalisust 
ning ELi SKP taset; nõuab, et tööandjatele 
ja töötajatele loodaks stiimuleid 
varimajandusest ametlikku majandusse 
üleminekuks; nõuab, et deklareerimata 
tööga seotud probleemid, mis mõjutavad 
negatiivselt naiste sotsiaalset turvalisust, 
lisataks tulevase deklareerimata tööd 
käsitleva Euroopa platvormi töökavasse 
ülimalt tähtsa teemana.
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Or. en

Muudatusettepanek 106
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Arena

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab vajadust tunnustada 
riigihanget kui võimalikku vahendit, mille 
abil muuta sotsiaalse kaasamise poliitikat, 
on seisukohal, et riigihanget tuleks 
kasutada soolise võrdõiguslikkuse 
edendamise vahendina, kaaludes 
riigihankelepingutes võimaluse korral 
eeltingimusena diskrimineerimisvastaste 
nõuete ja soolise võrdõiguslikkuse 
kriteeriumi kehtestamist;

Or. en

Muudatusettepanek 107
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub liikmesriike üles suurendama 
jõupingutusi, et võidelda mitteametlike ja 
ebakindlate töökohtade vastu, nagu 
osalise tööajaga töö või näiliselt osalise 
tööajaga töö, ning tagada, et kõigil 
töötajatel oleks asjakohane sotsiaalkaitse; 
taunib peale selle ebastandardsete 
töölepingute vormi kuritarvitamist 
tööhõive ja sotsiaalkaitsega seotud 
kohustuste täitmise vältimise eesmärgil;

Or. en
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Muudatusettepanek 108
Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab, et deklareerimata töö ohvrid 
on peamiselt naised ning selle üle ei 
otsusta nad mitte alati ise; nõuab 
kõikehõlmavaid meetmeid tööandjate 
vastu, kes võtavad naisi deklareerimata 
tööle;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Miapetra Kumpula-Natri

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. soovitab, et kuna perekonna koosseis 
ja määratlus muutub ajas, tuleks peret ja 
tööd käsitlevad õigusaktid muuta seoses 
ühe vanemaga peredega ning homo-, bi-
ja transseksuaalsete ning transsooliste 
vanematega kõikehõlmavamaks.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Tiziana Beghin, Laura Agea

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. avaldab kahetsust komisjoni 
kavatsuse pärast võtta tagasi ettepanek 
võtta vastu direktiiv rasedus- ja 
sünnituspuhkuse kohta, mis lükkab nii 
edasi ühtse eeskirjade ja kaitsemeetmete 
raamistiku loomist.

Or. it

Muudatusettepanek 111
Maria Arena, Edouard Martin

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. on seisukohal, et poliitika ja 
vahendid, mille eesmärk on võidelda 
noorte töötuse vastu, näiteks 
noortegarantii ja noorte tööhõive algatus, 
peavad vastama noorte konkreetsetele 
vajadustele, et võimaldada neil siseneda 
tööturule; tuletab lisaks meelde, et 
mittetöötavate ja mitteõppivate (NEET-
noored) noorte naiste määr on meeste 
omast kõrgem;

Or. fr

Muudatusettepanek 112
Miapetra Kumpula-Natri

Arvamuse projekt
Punkt 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. kinnitab, et naiste võrdne esindatus 
äriühingute juhtorganites ja 
liikmesriikide otsustustasandi 
ametikohtadel ei ole vabatahtlikkuse 
alusel piisavalt suurenenud ja seetõttu 
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tuleb kõige tõhusama ajutise lahendusena 
kaaluda kvootide rakendamist, et tagada 
meeste ja naiste võrdne esindatus.

Or. en


