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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

40. tuletab meelde, et eelotsused 

aitavad täpsustada, mil viisil tuleb Euroopa 

Liidu õigust kohaldada; on seisukohal, et 

selle menetluse kasutamine võimaldab ELi 

õigusakte ühtselt tõlgendada ja rakendada; 

soovitab seetõttu liikmesriikide kohtutel 

pöörduda kahtluse korral küsimustega 

Euroopa Liidu Kohtu poole ja sellega 

vältida rikkumismenetlusi; 

40. tuletab meelde, et eelotsused 

aitavad täpsustada, mil viisil tuleb Euroopa 

Liidu õigust kohaldada; on seisukohal, et 

selle menetluse kasutamine võimaldab ELi 

õigusakte ühtselt tõlgendada ja rakendada; 

palub seetõttu komisjonil tõhusamalt 

jälgida, et liikmesriikide kohtud täidaksid 

kohustust taotleda eelotsust Euroopa 

Liidu Kohtult, nagu on sätestatud ELi 

toimimise lepingu artiklis 267; soovitab 

seetõttu liikmesriikide kohtutel pöörduda 

kahtluse korral küsimustega Euroopa Liidu 

Kohtu poole ja sellega vältida 

rikkumismenetlusi; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

67. väljendab suurt kurbust selle 

pärast, et meeste ja naiste ebavõrdset 

tasustamist ebaseaduslikuks kuulutavate 

õiguslike põhimõtete kehtestamine ei ole 

iseenesest osutunud piisavaks, et kaotada 

püsiv sooline palgalõhe; rõhutab, et uuesti 

sõnastatud direktiiviga 2006/54/EÜ 

nõutakse liikmesriikidelt selle tagamist, et 

kõik kollektiivlepingute, palgaskaalade, 

palgakokkulepete ja individuaalsete 

töölepingute sätted, mis on võrdse 

tasustamise põhimõttega vastuolus, 

tunnistatakse või võib tunnistada 

kehtetuks või võib neid muuta; 

67. avaldab kahetsust, et hoolimata 

meeste ja naiste ebavõrdse tasustamise 

vastastest õiguslikest põhimõtetest, püsib 

sooline palgalõhe endiselt; rõhutab, et 

liikmesriigid peaksid uuesti sõnastatud 

direktiivi 2006/54/EÜ täielikult 

rakendama; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

68. toonitab, et lisaks ELi õiguse 

kohaldamiseks ette nähtud 

olemasolevatele vahenditele peaksid nii 

liikmesriigid kui ka komisjon pöörama 

rohkem tähelepanu alternatiivsetele 

vahenditele, mis võimaldaksid ELi õigust, 

eeskätt võrdset tasustamist käsitlevaid 

sätteid laiemalt rakendada; rõhutab 

seetõttu, kui oluline on sõlmida 

kollektiivläbirääkimiste teel 

kollektiivlepingud võrdse tasustamise, 

vanemapuhkuse ja muude tööga seotud 

õiguste kindlustamiseks; 

68. toonitab, et nii liikmesriigid kui ka 

komisjon peaksid pöörama tähelepanu 
ELi õiguse, eeskätt võrdset tasustamist 

käsitlevate sätete rakendamisele; kordab, 
kui oluline on naiste ja meeste 

võrdõiguslikkuse põhimõttega 

arvestamine paljudes ELi direktiivides, ja 

peab alternatiivseid vahendeid 

väärtuslikeks ELi õiguse nõuetekohasel 

rakendamisel; tuletab meelde, et oluline 

on suurendada teadlikkust naiste ja 

meeste võrdõiguslikkuse põhimõtte 

erinevaid aspekte käsitlevate kehtivate 

direktiivide sätetest ning seda põhimõtet 

ellu viia; rõhutab, et 

kollektiivläbirääkimised võivad 

võimaldada selliste ELi õigusnormide 

täiendavat kohaldamist, mis käsitlevad 

naistele ja meestele võrdse töö eest võrdse 

tasu maksmist, vanemapuhkust, 

töötingimusi ja tööaega, sealhulgas 

iganädalast ühist puhkepäeva, 

eesmärgiga saavutada naiste ja meeste 

töö- ja pereelu tasakaal ning parandada 

nende olukorda tööturul; 

Or. en 

 


