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Lõige 9 

 

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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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. kutsub liikmesriike üles aktiivselt 

edendama ja teostama hoolikat 

järelevalvet sotsiaalpartnerite 

vanemapuhkust käsitleva 

raamkokkuleppe rakendamise üle, 

pidades eelkõige silmas mitteülekantavat 

perioodi, ning tagades, et eemaldataks 

kõik tõkked, et suurendada seda, et 

vanemapuhkust võtaks ka mehed; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. kutsub liikmesriike ja 

sotsiaalpartnereid üles kaasama 

naistöötajaid keskkonnahoidlike 

töökohtadega seotud koolitustesse ja 

kutseõppesse, kuna Euroopa Komisjonil 

on seisukoht, et need töökohad on 

Euroopa tööturu „olulised kasvavad 

segmendid”; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 

hindama majandus- ja finantskriisi soolist 

mõju soolise mõju hindamisega ja 

edasiste meetmetega nagu soolise 

võrdõiguslikkuse arvessevõtmine eelarve 

koostamisel; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. märgib, et hoolimata viimaste aastate 

arvukatest kampaaniatest, eesmärkidest ja 

meetmetest on sooline palgalõhe endiselt 

suur, sest naised teenivad ELis keskmiselt 

17,5% vähem kui mehed ning viimastel 

aastatel on sooline palgalõhe vähenenud 

üksnes vähesel määral; palub 

liikmesriikidel teha täiendavaid 

jõupingutusi kehtivate Euroopa 

õigusesätete rakendamisel, et seda lõhet 

vähendada; 

17. märgib, et hoolimata viimaste aastate 

arvukatest kampaaniatest, eesmärkidest ja 

meetmetest on sooline palgalõhe endiselt 

suur, sest naised teenivad ELis keskmiselt 

17,5% vähem kui mehed ning viimastel 

aastatel on sooline palgalõhe vähenenud 

üksnes vähesel määral; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. nõuab Euroopa Liidu 

institutsioonidelt, liikmesriikidelt ja 

sotsiaalpartneritelt püsiva soolise 

palgalõhe käsitlemist mitmekülgsetes 

strateegiates, mis peaks hõlmama ka 

Euroopa Liidu võrdse palga eesmärki, 

mille siht on vähendada igas liikmesriigis 

palgalõhet 10%, et tagada naistele ja 

meestele võrdväärse töö ja kvalifikatsiooni 

eest võrdse tasu maksmine, ning tunneb 

heameelt komisjoni algatuse üle käivitada 

Euroopa võrdse palga päev; peab 

kahetsusväärseks, et komisjon ei ole 

pärast parlamendi 18. novembri 2008. 

aasta resolutsiooni ja vastavasisuliste 

soovituste vastuvõtmist esitanud mitte 

ühtegi seadusandlikku ettepanekut; 

välja jäetud 

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 

40. valdab rahulolu hiljutise Euroopa 

lähenemiskeelu vastuvõtmise üle, mille 

eesmärgiks on pakkuda kaitset näiteks 

soolise vägivalla ohvritele ja kutsub 

liikmesriike üles direktiivi varaseks 

ülevõtmiseks siseriiklikusse õigusesse, et 

tagada Euroopa lähenemiskeelu 

nõuetekohane toimimine; 

välja jäetud 

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 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

59. kutsub liikmesriike üles pakkuma 

aastatuhande arengueesmärkide 

saavutamiseks jätkuvalt poliitilist ja 

rahalist tuge ning suurendama 

majanduslangusest hoolimata viienda 

arengueesmärgi saavutamiseks tehtavaid 

jõupingutusi; 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


