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20.11.2020 A9-0226/49

Muudatusettepanek 49
Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
Aastaaruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus AD

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

AD. arvestades, et ELi ja rahvusvahelise 
õiguse kohaselt on EL kohustatud seal 
varjupaika taotlevad isikud vastu võtma ja 
nende taotlusi menetlema; arvestades, et 
tagasisaatmine kujutab endast ELi ja 
rahvusvahelise õiguse rikkumist ning ei 
võimalda rändajatel kasutada neis kindlalt 
sätestatud õiguslikke tagatisi; arvestades, et 
Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik 
väljendas sügavat muret pidevate teadete 
pärast, mille kohaselt rändajaid saadetakse 
vägivaldselt tagasi;

AD. arvestades, et ELi ja rahvusvahelise 
õiguse kohaselt on EL kohustatud ELis 
varjupaika taotlevad isikud vastu võtma ja 
nende taotlusi menetlema; arvestades, et 
tagasisaatmine kujutab endast ELi ja 
rahvusvahelise õiguse rikkumist ning ei 
võimalda rändajatel kasutada neis kindlalt 
sätestatud õiguslikke tagatisi; arvestades, et 
Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik 
väljendas sügavat muret järjepidevate 
teadete pärast, mille kohaselt Horvaatia 
õiguskaitseametnikud saadavad rändajaid 
vägivaldselt tagasi1;

___________________________
1 Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku 
20. septembri 2018. aasta kiri Horvaatia 
peaministrile; Euroopa Nõukogu 
inimõiguste volinik. Bosnia ja 
Hertsegoviina peab viivitamata sulgema 
Vučjaki laagri ja võtma konkreetseid 
meetmeid riigis olevate rändajate 
kohtlemise parandamiseks. Euroopa 
Nõukogu, Strasbourg, 2019.
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Muudatusettepanek 50
Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
Aastaaruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus AH

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

AH. arvestades, et terroriaktid on üks 
kõige tõsisemaid põhiõiguste ja -
vabaduste rikkumisi; arvestades, et 2018. 
ja 2019. aastal esines Euroopa Liidus 
terrorismi ülistamist ja terroristidele 
austuse avaldamist; arvestades, et sellised 
teod õigustavad terrorismi, ohustavad 
meie demokraatiat ja alandavad ohvreid;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 51
Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
Aastaaruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunnistab, et ELil on oluline roll 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ennetamisel 
liikmesriikides; rõhutab, kui oluline on, et 
EL ja selle liikmesriigid töötaksid välja 
konkreetsed programmid laste vaesuse 
kaotamiseks, kuna erilist tähelepanu tuleb 
pöörata vaesuse eriti kahjulikule mõjule 
laste sotsiaalsele, psühholoogilisele ja 
füüsilisele arengule, samuti selle mõjule 
tulevaste täiskasvanupõlvkondade 
tervisele; rõhutab, et lapsi ohustab 
ebaproportsionaalsel määral sotsiaalne ja 
majanduslik tõrjutus ning nad kogevad 
oma põhiõiguste rikkumist väärkohtlemise, 
vägivalla, ekspluateerimise, vaesuse ja igal 
kujul ilmneva sotsiaalse tõrjutuse tõttu; 
rõhutab, et vaesus on juba iseenesest 
sotsiaalse ebaõigluse vorm, mis põhineb 
soolisel ebavõrdsusel, diskrimineerimisel 
ning kaupadele ja teenuste ebavõrdsel 
kättesaadavusel; kutsub komisjoni ja 
nõukogu üles kaaluma 
majanduspoliitiliste ettepanekute 
tegemisel põhiõiguste küsimusi ning 
tagama, et selliste ettepanekute 
vastuvõtmise otsuste tegemisel hinnataks 
nende mõju (võimalikku negatiivset mõju) 
inimõigustele; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles tagama kõigile võrdsetel 
alustel juurdepääsu tervishoiule, 
kvaliteetsele haridusele ja eluasemele;

1. tunnistab, et ELil on oluline roll 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vähendamisel liikmesriikides; rõhutab, kui 
oluline on, et EL ja selle liikmesriigid 
töötaksid välja konkreetsed programmid 
laste vaesuse kaotamiseks, kuna erilist 
tähelepanu tuleb pöörata vaesuse eriti 
kahjulikule mõjule laste sotsiaalsele, 
psühholoogilisele ja füüsilisele arengule, 
samuti selle mõjule tulevaste 
täiskasvanupõlvkondade tervisele; rõhutab, 
et lapsi ohustab ebaproportsionaalsel 
määral sotsiaalne ja majanduslik tõrjutus 
ning nad kogevad oma põhiõiguste 
rikkumist väärkohtlemise, vägivalla, 
ekspluateerimise, vaesuse ja igal kujul 
ilmneva sotsiaalse tõrjutuse tõttu; rõhutab, 
et vaesus on juba iseenesest sotsiaalse 
ebaõigluse vorm, mis põhineb soolisel 
ebavõrdsusel, diskrimineerimisel ning 
kaupade ja teenuste ebavõrdsel 
kättesaadavusel; kutsub komisjoni ja 
nõukogu üles võtma oma 
makromajanduslike otsuste aluseks hartas 
sätestatud põhiõigused ning tagama, et 
selliste ettepanekute vastuvõtmise 
otsustamisel hinnataks nende mõju 
(võimalikku negatiivset mõju) 
inimõigustele; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles tagama kõigile võrdsetel 
alustel juurdepääsu tervishoiule, 
kvaliteetsele haridusele ja eluasemele;
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Muudatusettepanek 52
Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
Aastaaruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab, et avalikele teenustele 
tehtavate valitsuste kulutuste ulatuslikul 
kärpimisel on olnud tõsine mõju 
ebavõrdsusele, see on tugevalt mõjutanud 
paljude ELi liikmesriikide sotsiaalset 
struktuuri ning sama tendents jätkub – niigi 
suurenev ebavõrdsus ja põhiõiguste 
rikkumine laieneb veelgi, mõjutades 
eelkõige naisi, puudega ja vanemaealisi 
inimesi, lapsi, sisserändajaid, romasid, 
travellereid, LGBTI+ inimesi ja teiste 
ebasoodsas olukorras olevate 
elanikerühmade liikmeid; kordab, et 
makromajanduspoliitikas tuleb lisaks 
majanduskasvule lähtuda ka sotsiaalsetest 
normidest, tagamaks et ühiskonna kõige 
kaitsetumad liikmed saaksid oma 
sotsiaalseid, poliitilisi ja majanduslikke 
õigusi täielikult kasutada; rõhutab, et 
võrdsetele kvaliteetse hariduse ja tööhõive 
võimalustel ja nende kättesaadavusel on 
ebavõrdsuse leevendamisel ja inimeste 
vaesusest väljaaitamisel keskne tähtsus; 
tunnistab, kui tähtsad on sellised töötajate 
õigused nagu rasedus-. sünnitus- ja 
isapuhkus, mis aitavad tagada lastele 
tervisliku ja stabiilse keskkonna; kutsub 
liikmesriike üles võtma vastu õigusakte 
selliste õiguste kaitsmiseks ja 
tugevdamiseks, mis toetavad perekondade 
sotsiaalset ja majanduslikku stabiilsust; 
kutsub liikmesriike üles tagama kohased 

2. rõhutab, et kasinusmeetmed, eriti 
avalikele teenustele tehtavate valitsuste 
kulutuste kärpimine on tugevalt mõjutanud 
paljude ELi liikmesriikide sotsiaalset 
struktuuri ning sama tendents jätkub – niigi 
suurenev ebavõrdsus ja põhiõiguste 
rikkumine laieneb veelgi, mõjutades 
eelkõige naisi, puudega ja vanemaealisi 
inimesi, lapsi, sisserändajaid, romasid, 
travellereid, LGBTI+ inimesi ja teiste 
ebasoodsas olukorras olevate 
elanikerühmade liikmeid; kordab, et 
makromajanduspoliitikas tuleb lisaks 
majanduskasvule lähtuda ka sotsiaalsetest 
normidest, tagamaks et ühiskonna kõige 
kaitsetumad liikmed saaksid oma 
sotsiaalseid, poliitilisi ja majanduslikke 
õigusi täielikult kasutada; rõhutab, et 
võrdsetel kvaliteetse hariduse ja tööhõive 
võimalustel ja nende kättesaadavusel on 
ebavõrdsuse leevendamisel ja inimeste 
vaesusest väljaaitamisel keskne tähtsus; 
tunnistab, kui tähtsad on sellised töötajate 
õigused nagu rasedus-. sünnitus- ja 
isapuhkus, mis aitavad tagada lastele 
tervisliku ja stabiilse keskkonna; kutsub 
liikmesriike üles võtma vastu õigusakte 
selliste õiguste kaitsmiseks ja 
tugevdamiseks, mis toetavad perekondade 
sotsiaalset ja majanduslikku stabiilsust; 
kutsub liikmesriike üles tagama kohased 
töötingimused ning kaitse majandusliku 
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töötingimused ning kaitse majandusliku 
ekspluateerimise ja diskrimineerimise eest, 
eriti sellise ebavõrdsuse suhtes kõige 
kaitsetumatele elanikerühmadele, näiteks 
noortele; kutsub liikmesriike üles 
tõhustama noortegarantii rakendamist, 
tagades kõigile noortele kvaliteetsete töö-, 
haridus- ja koolitusvõimaluste 
kättesaadavuse ning sellekohaste 
pakkumiste ühtlase jagunemise 
liikmesriikide ja piirkondade vahel; palub, 
et kõik liikmesriigid täielikult rakendaksid 
võrdse tööalase kohtlemise direktiivi, et 
tagada tööhõivevõimaluste võrdne 
kättesaadavus, sõltumata kellegi 
usutunnistusest, vanusest, puudest või 
seksuaalsest sättumusest;

ekspluateerimise ja diskrimineerimise eest, 
eriti sellise ebavõrdsuse suhtes kõige 
kaitsetumatele elanikerühmadele, näiteks 
noortele; kutsub liikmesriike üles 
tõhustama noortegarantii rakendamist, 
tagades kõigile noortele kvaliteetsete töö-, 
haridus- ja koolitusvõimaluste 
kättesaadavuse ning sellekohaste 
pakkumiste ühtlase jagunemise 
liikmesriikide ja piirkondade vahel; palub, 
et kõik liikmesriigid täielikult rakendaksid 
võrdse tööalase kohtlemise direktiivi, et 
tagada tööhõivevõimaluste võrdne 
kättesaadavus, sõltumata kellegi 
usutunnistusest, vanusest, puudest või 
seksuaalsest sättumusest;
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Muudatusettepanek 53
Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
Aastaaruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab, et eluase ei ole mitte 
lihtsalt kaup, vaid vajadus, kuna 
kodanikud, kellel see puudub, ei saa 
ühiskonnaelus täielikult osaleda ega kõiki 
oma põhiõigusi kasutada; on mures selle 
pärast, et hinnad sunnivad eelkõige noori 
eluasemest loobuma, ning taunib 
üürileandjate poolse diskrimineerimise 
juhtumeid ja noorte eluasemehüvitiste 
kärpimise poliitikat; väljendab muret selle 
pärast, et kuni kolmandik kõigist 
kodututest on enamikus ELi liikmesriikides 
18–29aastased; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike võtma arvesse Euroopa 
Nõukogu inimõiguste voliniku 23. jaanuari 
2020. aasta soovitusi pealkirjaga „Õigus 
taskukohasele eluasemele: Euroopa 
unarusse jäetud kohustus“, eelkõige 
soovitust kõigile liikmesriikidele kiiremas 
korras tunnistada, et nad järgivad 
muudetud Euroopa sotsiaalharta artiklit 31, 
mis käsitleb õigust eluasemele; kutsub 
liikmesriike üles seadma üheks oma 
sotsiaalpoliitika prioriteediks kodanike 
õiguse piisavale eluasemele, ja rohkem 
investeerima odavatesse ja 
sotsiaalkorteritesse, et vähendada 
ülemääraste eluasemekulude koormat ning 
eelkõige kaitsta ebasoodsas olukorras 
olevaid ja kaitsetumaid elanikerühmi; 
kutsub komisjoni üles nõuetekohaselt 
uurima diskrimineerimist eluasemele 

3. rõhutab, et eluase ei ole mitte kaup, 
vaid vajadus, kuna kodanikud, kellel see 
puudub, ei saa ühiskonnaelus täielikult 
osaleda ega kõiki oma põhiõigusi kasutada; 
on mures selle pärast, et hinnad sunnivad 
eelkõige noori eluasemest loobuma, ning 
taunib üürileandjate poolse 
diskrimineerimise juhtumeid ja noorte 
eluasemehüvitiste kärpimise poliitikat; 
väljendab muret selle pärast, et kuni 
kolmandik kõigist kodututest on enamikus 
ELi liikmesriikides 18–29aastased; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike võtma arvesse 
Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku 23. 
jaanuari 2020. aasta soovitusi pealkirjaga 
„Õigus taskukohasele eluasemele: Euroopa 
unarusse jäetud kohustus“, eelkõige 
soovitust kõigile liikmesriikidele kiiremas 
korras tunnistada, et nad järgivad 
muudetud Euroopa sotsiaalharta artiklit 31, 
mis käsitleb õigust eluasemele; kutsub 
liikmesriike üles seadma üheks oma 
sotsiaalpoliitika prioriteediks kodanike 
õiguse piisavale eluasemele, ja rohkem 
investeerima odavatesse ja 
sotsiaalkorteritesse, et vähendada 
ülemääraste eluasemekulude koormat ning 
eelkõige kaitsta ebasoodsas olukorras 
olevaid ja kaitsetumaid elanikerühmi; 
kutsub komisjoni üles nõuetekohaselt 
uurima diskrimineerimist eluasemele 
juurdepääsul, mis on rassilise 
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juurdepääsul, mis on rassilise 
võrdõiguslikkuse direktiiviga keelatud, 
ning rikkumiste korral algatama 
rikkumismenetlused;

võrdõiguslikkuse direktiiviga keelatud, 
ning rikkumiste korral algatama 
rikkumismenetlused;
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Muudatusettepanek 54
Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
Aastaaruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. tunnistab tõsiseid probleeme, mis 
võivad esile kerkida valdavalt 
euroskeptilistes kogukondades, eelkõige 
vägivaldsete poliitiliste vaadetega seotud 
kogukondades, ning nõuab tungivalt, et 
EL ja liikmesriigid ergutaksid ELi 
kodanike, eelkõige noorte aktiivset 
osalemist ELi küsimustes, et nad saaksid 
oma arvamusi väljendada demokraatlike 
kanalite kaudu;

välja jäetud

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/55

Muudatusettepanek 55
Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
Aastaaruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. peab tervitatavaks algatusi ja 
meetmeid, mille eesmärk on tugevdada 
liikmesriikide vahelist julgeolekualast 
koostööd ja saavutada ELi tulemuslik 
reageerimine terrorismile ja 
julgeolekuohtudele Euroopa Liidus; 
nõuab tungivalt, et liikmesriigid teeksid 
omavahel täielikku koostööd ja 
parandaksid teabe vahetamist omavahel 
ning ELi justiits- ja siseküsimuste 
valdkonna asutustega; rõhutab, et 
võitluses terrorismi vastu on väga oluline 
pidada kinni põhiõigustest; rõhutab, kui 
oluline on, et luureteenistuste 
järelevalvemehhanismid oleksid 
kooskõlas harta ja Euroopa inimõiguste 
ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga; 
nõuab, et asjaomased institutsioonid 
näeksid ette tagatised, mille abil hoida ära 
täiendav ohvristamine, mida põhjustab 
alandamine ja ohvri kuvandi ründamine 
ründajaga seotud ühiskonnarühmade 
poolt;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 56
Clare Daly
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0226/2020
Clare Daly
Aastaaruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
(2019/2199(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. väljendab suurt muret seoses 
korduvate teadetega, et mõnes liikmesriigis 
on õiguskaitseametnikud sundinud 
sisserändajaid jõuga tagasi pöörduma; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles seda 
küsimust uurima ning võtma tõhusaid 
meetmeid tagamaks, et sellised 
poliitikameetmed ja tavad kaotatakse, muu 
hulgas tagades, et olemasolevad riiklikud 
inimõigustega tegelevad institutsioonid 
(ombudsmanid, inimõigustega tegelevad 
riiklikud asutused, riigi ennetusasutused) 
saavad teha ELi ja rahvusvaheliste organite 
(Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik, 
piinamise ja ebainimliku või alandava 
kohtlemise või karistamise tõkestamise 
Euroopa Komitee, rassismi ja sallimatuse 
vastu võitlemise Euroopa komisjon, 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet) toel 
piirikontrolli üle sõltumatut järelevalvet 
ning tagades, et ELi raha ei kasutata 
põhiõiguste rikkumiste põlistamiseks; 
palub komisjonil ja liikmesriikidel täita 
rahvusvahelist ja ELi õigust, sh Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta sätteid ning luua 
ulatusliku raamistiku, et võimaldada 
seadustatud rännet ja mitte sundida 
migrante kasutama ebaseadusliku rände 
kanaleid;

32. väljendab suurt muret seoses 
korduvate teadetega, et mõnes liikmesriigis 
on õiguskaitseametnikud sundinud 
sisserändajaid jõuga tagasi pöörduma; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles seda 
küsimust uurima ning võtma tõhusaid 
meetmeid tagamaks, et sellised 
poliitikameetmed ja tavad kaotatakse, muu 
hulgas peatades piirivalve jaoks ette 
nähtud vahendite eraldamise ja tagades, et 
olemasolevad riiklikud inimõigustega 
tegelevad institutsioonid (ombudsmanid, 
inimõigustega tegelevad riiklikud asutused, 
riigi ennetusasutused) saavad teha ELi ja 
rahvusvaheliste organite (Euroopa 
Nõukogu inimõiguste volinik, piinamise ja 
ebainimliku või alandava kohtlemise või 
karistamise tõkestamise Euroopa Komitee, 
rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise 
Euroopa komisjon, Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Amet) toel piirikontrolli üle 
sõltumatut järelevalvet ning tagades, et ELi 
raha ei kasutata põhiõiguste rikkumiste 
põlistamiseks; palub komisjonil ja 
liikmesriikidel järgida rahvusvahelist ja 
ELi õigust, sh Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta sätteid ning luua ulatusliku 
raamistiku, et võimaldada seadustatud 
rännet ja mitte sundida migrante kasutama 
ebaseadusliku rände kanaleid;

Or. en


