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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. kutsub nõukogu üles edastama 

Euroopa Parlamendile oma seisukoht 

rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi 

muutmise kohta, pidades eelkõige silmas 

hiljuti sünnitanud naistele tasu maksmist, 

et tagada naiste majandusliku 

sõltumatuse säilimine antud 

ajavahemikul; 

välja jäetud 

Or. en 
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  9 a. rõhutab jätkuvat muret rasedate, 

hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate 

töötajate tööohutust ja töötervishoidu 

käsitleva direktiivi üle peetavate 

läbirääkimiste pärast; 

Or. en 



 

AM\894969ET.doc  PE483.179v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.3.2012 A7-0041/10 

Muudatusettepanek  10 

Marina Yannakoudakis 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A7-0041/2012 

Sophia in ‘t Veld 

Sooline võrdõiguslikkus Euroopa Liidus aastal 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 9 b (uus) 
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  9 b. nõuab tungivalt, et Euroopa 

Parlament vaataks läbi tema poolt 

rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 

toitvate töötajate tööohutust ja 

töötervishoidu käsitleva direktiivi suhtes 

vastu võetud esimese lugemise seisukoha 

normatiivse laadi; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  11 a. toonitab, et Euroopa Parlamendi 

esimese lugemise ettepanekud rasedate, 

hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate 

töötajate tööohutust ja töötervishoidu 

käsitleva direktiivi kohta on sotsiaalselt 

regressiivsed ning mõjuvad kahjulikult 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

kasvule ja konkurentsivõimele kogu ELis 

ning tööd otsivatele sünnitamisealistele 

naistele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. kutsub komisjoni üles esitama 

võimalikult kiiresti täielikud ajakohased 

andmed naiste esindatuse kohta igat liiki 

ELi ettevõtetes ning kohustuslike ja 

vabatahtlike meetmete kohta, mida 

ettevõtted ja liikmesriigid on hiljuti 

võtnud, et suurendada naiste esindatust 

pärast asjaomast analüüsi, ja juhul, kui 

selgub, et liikmesriikide ja ettevõtete 

meetmed ei ole olnud piisavad, pakkuda 

2012. aastaks õigusakte, sealhulgas 

kvoote naiste esindatuse suurendamiseks 

ettevõtete juhtorganites 30%ni 2015. 

aastaks ja 40%ni 2020. aastaks, võttes 

seejuures arvesse nii liikmesriikide 

kohustusi kui ka majanduslikke, 

struktuurilisi (nt ettevõtete suurus), 

õiguslikke kui ka piirkondlikke 

eripärasid; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

29. rõhutab tungivat vajadust, et 

liikmesriigid võtaksid eelkõige 

seadusandlikul teel meetmed, mis seaksid 

siduvad eesmärgid, et tagada naiste ja 

meeste tasakaalustatud osakaal ettevõtete, 

riigiasutuste ja poliitiliste organite 

vastutavatel töökohtadel; viitab Norra, 

Hispaania, Saksamaa, Itaalia ja 

Prantsusmaa edukatele näidetele; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

36. tunneb heameelt nii ühenduse kui 

riikide tasandil võetud meetmete üle, 

millega võideldakse naistevastase 

vägivallaga, näiteks Euroopa 

lähenemiskeeld, direktiiv, milles 

käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja 

selle vastast võitlust, ning ELis 

ohvriõiguste tugevdamise õigusaktide 

pakett, kuid rõhutab, et see nähtus on 

jätkuvalt oluline probleem, mida ei ole 

lahendatud; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles vastu võtma ja rakendama 

poliitikat, mis on suunatud igasuguse 

naistevastase vägivallaga võitlemisele, 

hõlmates füüsilist ja vaimset vägivalda, 

koduvägivalda, ahistamist ning vajadust 

integreerida võitlus soolise vägivallaga ELi 

välis- ja arengupoliitikasse; rõhutab 

vajadust teha kindlaks soolise vägivalla 

probleemi tegelik ulatus ELis; võtab 

teadmiseks naistevastase vägivalla Euroopa 

vaatluskeskuse selles valdkonnas tehtud 

tähtsa töö ja nõuab seetõttu, et 

vaatluskeskus hakkaks tööle esimesel 

võimalusel; 

36. tunneb heameelt nii ühenduse kui 

riikide tasandil võetud meetmete üle, 

millega võideldakse naiste-, meeste- ja 

lastevastase vägivallaga, näiteks Euroopa 

lähenemiskeeld, direktiiv, milles 

käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja 

selle vastast võitlust, ning ELis 

ohvriõiguste tugevdamise õigusaktide 

pakett, kuid rõhutab, et see nähtus on 

jätkuvalt oluline probleem, mida ei ole 

lahendatud; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles vastu võtma ja rakendama 

poliitikat, mis on suunatud igasuguse 

naistevastase vägivallaga võitlemisele, 

hõlmates füüsilist ja vaimset vägivalda, 

koduvägivalda, ahistamist ning vajadust 

integreerida võitlus soolise vägivallaga ELi 

välis- ja arengupoliitikasse; rõhutab 

vajadust teha kindlaks soolise vägivalla 

probleemi tegelik ulatus ELis; võtab 

teadmiseks naistevastase vägivalla Euroopa 

vaatluskeskuse selles valdkonnas tehtud 

tähtsa töö ja nõuab seetõttu, et 

vaatluskeskus hakkaks tööle esimesel 

võimalusel; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

43. kutsub komisjoni üles täitma oma 

kohustust integreerida sooline 

võrdõiguslikkus kõikidesse Euroopa ühise 

varjupaigasüsteemi valdkondadesse; 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


