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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles järgima 
2020. aasta tööprogrammi kohustusi igal 
läbivaatamisel ja esitama õigel ajal 
ettepaneku siduvate läbipaistvusmeetmete, 
ohvrite õiguste ELi strateegia, 2020. aasta 
järgse romade võrdõiguslikkust ja 
kaasamist käsitleva ELi raamistiku, 
inimkaubanduse likvideerimist käsitleva 
uue ELi strateegia ning ELi tegevuskava 
kohta, mis käsitleb soolist 
võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu 
suurendamist välissuhetes aastatel 2021–
2025;

6. kutsub komisjoni üles järgima 
2020. aasta tööprogrammi kohustusi igal 
läbivaatamisel ja esitama ettepaneku 
tasustamise läbipaistvust käsitlevate 
siduvate meetmete, ohvrite õiguste ELi 
strateegia ning inimkaubanduse 
likvideerimist käsitleva uue ELi strateegia 
kohta; peab kahetsusväärseks, et 
ettepanekut tasustamise läbipaistvust 
käsitlevate siduvate meetmete kohta ei 
esitatud 2020. aastal kavakohaselt;
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29. on mures, et ELi õiguses puudub 
selgesõnaline keeld diskrimineerida 
inimest tema sooidentiteedi ja 
sooväljenduse pärast; märgib, et LGBTIQ+ 
inimesi diskrimineeritakse, ahistatakse ja 
tõrjutakse tööturult pidevalt; tuletab 
meelde oma 14. veebruari 2019. aasta 
resolutsiooni LGBTI-inimesi käsitlevate 
meetmete loetelu tuleviku kohta37 ning 
18. detsembri 2019. aasta resolutsiooni 
LGBTI-inimeste avaliku diskrimineerimise 
ja nende vastu suunatud vaenukõne 
kohta38; kutsub komisjoni üles võimalikult 
kiiresti heaks kiitma LGBTIQ+-inimeste 
võrdõiguslikkuse strateegilise raamistiku, 
võtma järelmeetmeid LGBTI-inimesi 
puudutavate 2016.–2019. aasta meetmete 
loetelu suhtes ning rakendama 
konkreetseid meetmeid, et võidelda 
seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi, 
sooväljenduse ja sootunnuste alusel 
diskrimineerimise vastu töökohal;

____________________

37 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0129.
38 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0101.

29. on mures, et ELi õiguses puudub 
selgesõnaline keeld diskrimineerida 
inimest tema sooidentiteedi ja 
sooväljenduse pärast; märgib, et LGBTIQ+ 
inimesi diskrimineeritakse, ahistatakse ja 
tõrjutakse tööturult pidevalt; tuletab 
meelde oma 14. veebruari 2019. aasta 
resolutsiooni LGBTI-inimesi käsitlevate 
meetmete loetelu tuleviku kohta37 ning 
18. detsembri 2019. aasta resolutsiooni 
LGBTI-inimeste avaliku diskrimineerimise 
ja nende vastu suunatud vaenukõne 
kohta38; väljendab heameelt kõigi aegade 
esimese LGBTIQ+-inimeste strateegia 
vastuvõtmise üle ning palub komisjonil 
võtta järelmeetmeid LGBTI-inimesi 
puudutavate 2016.–2019. aasta meetmete 
loetelu suhtes koos konkreetsete 
meetmetega, et võidelda seksuaalse 
sättumuse, soolise identiteedi, 
sooväljenduse ja sootunnuste alusel 
diskrimineerimise vastu töökohal;

____________________

37 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0129.
38 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0101.
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. palub sellega seoses Euroopa 
Komisjonil koostada direktiiv seksuaalse 
ärakasutamise eesmärgil toimuva 
inimkaubanduse vastu võitlemiseks ELis, 
sest inimkaubandus seksuaalse 
ärakasutamise eesmärgil on 
inimkaubanduse kõige levinum vorm;

välja jäetud
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Punkt 53

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

53. tunneb heameelt komisjoni 
lubaduse üle esitada 2020. aasta lõpuks 
tasustamise läbipaistvust käsitlevad 
siduvad meetmed, mis võivad olla 
kasulikud vahendid lünkade ja 
diskrimineerimise tuvastamiseks selles 
valdkonnas ning soolise palgalõhe 
kaotamiseks; rõhutab sellega seoses 
sotsiaalpartnerite ja kõigi sidusrühmade 
täieliku koostöö ning kaasamise olulisust 
riikliku praktika ja tavade kohaselt; juhib 
siiski tähelepanu sellele, et endiselt tuleb 
erinevate kutsealasektorite puhul tegeleda 
võrdse või võrdväärse töö eest meestele ja 
naistele võrdse tasu maksmise küsimusega, 
et käsitleda erineva palga maksmist võrdse 
töö eest sooliselt segregeeritud tööturul, 
mille tagajärjeks on madalam palk 
sektorites, kus enamasti töötavad naised, 
näiteks põetamine, hooldus, jaemüük, 
müük ja haridussektor, võrreldes näiteks 
tootmissektori või tehniliste kutsealadega, 
kus mehed on suures ülekaalus; soovitab 
tungivalt kaasata naiste ja meeste 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõtte, mida võiks määratleda 
järgmiselt: tööd peetakse võrdväärseks, kui 
kahe sellise töötajate rühma võrdluse 
põhjal, mis ei ole moodustatud 
meelevaldselt, on tehtud töö võrreldav, 
võttes arvesse selliseid tegureid nagu 
töötingimused, töötajatele antud vastutuse 
määr ning tööks vajalikud füüsilised või 

53. tunneb heameelt komisjoni 
lubaduse üle esitada tasustamise 
läbipaistvust käsitlevad siduvad meetmed, 
mis võivad olla kasulikud vahendid 
lünkade ja diskrimineerimise tuvastamiseks 
selles valdkonnas ning soolise palgalõhe 
kaotamiseks; peab siiski kahetsusväärseks 
viivitust selle ettepaneku avaldamisel ja 
palub komisjonil esitada ettepaneku 
võimalikult kiiresti; rõhutab sellega seoses 
sotsiaalpartnerite ja kõigi sidusrühmade 
täieliku koostöö ning kaasamise olulisust 
riikliku praktika ja tavade kohaselt; juhib 
siiski tähelepanu sellele, et endiselt tuleb 
erinevate kutsealasektorite puhul tegeleda 
võrdse või võrdväärse töö eest meestele ja 
naistele võrdse tasu maksmise küsimusega, 
et käsitleda erineva palga maksmist võrdse 
töö eest sooliselt segregeeritud tööturul, 
mille tagajärjeks on madalam palk 
sektorites, kus enamasti töötavad naised, 
näiteks põetamine, hooldus, jaemüük, 
müük ja haridussektor, võrreldes näiteks 
tootmissektori või tehniliste kutsealadega, 
kus mehed on suures ülekaalus; soovitab 
tungivalt kaasata naiste ja meeste 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõtte, mida võiks määratleda 
järgmiselt: tööd peetakse võrdväärseks, kui 
kahe sellise töötajate rühma võrdluse 
põhjal, mis ei ole moodustatud 
meelevaldselt, on tehtud töö võrreldav, 
võttes arvesse selliseid tegureid nagu 
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vaimsed nõudmised; juhib tähelepanu 
sellele, et selleks tuleb välja töötada 
sooneutraalsed töökohtade hindamise 
vahendid ja klassifitseerimise kriteeriumid;

töötingimused, töötajatele antud vastutuse 
määr ning tööks vajalikud füüsilised või 
vaimsed nõudmised; juhib tähelepanu 
sellele, et selleks tuleb välja töötada 
sooneutraalsed töökohtade hindamise 
vahendid ja klassifitseerimise kriteeriumid;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

97. rõhutab, et COVID-19 epideemiale 
reageerimist saab kasutada täiendavate 
eelarvevahendite loomiseks, mida 
liikmesriigid saaksid kasutada 
vägivallaohvrite toetamiseks; 

97. rõhutab, et COVID-19 epideemiale 
reageerimist tuleks kasutada täiendavate 
eelarvevahendite loomiseks, mida 
liikmesriigid saaksid kasutada 
vägivallaohvrite toetamiseks; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

100. rõhutab vajadust suurendada 
järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus soolise 
võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste 
edendamisele pühendatud ELi 
programmidele eraldatavaid ressursse, eriti 
taasterahastu „NextGenerationEU“ 
raames, ning palub komisjonil tagada, et 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
klausel lisatakse järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku muudetud 
ettepanekusse; nõuab tungivalt, et 
komisjon suurendaks jõupingutusi, et 
rakendada soolisest võrdõiguslikkusest 
lähtuvat eelarvestamist eelarvemenetluse 
lahutamatu osana kõigis selle etappides ja 
eelarveridadel, ning eraldaks 
sihtmeetmetele eraldi eelarveread; rõhutab, 
et iga uus meede, mehhanism või strateegia 
peaks läbima soolise mõju hindamise; 
kutsub komisjoni ja nõukogu selles 
kontekstis üles investeerima 
hoolekandemajandusse ja võtma vastu 
Euroopa hoolduskokkuleppe, mis täiendaks 
Euroopa rohelist kokkulepet;

100. rõhutab vajadust suurendada soolise 
võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste 
edendamisele pühendatud ELi 
programmidele eraldatavaid ressursse; 
kutsub komisjoni üles suurendama 
jõupingutusi, et rakendada soolisest 
võrdõiguslikkusest lähtuvat eelarvestamist 
eelarvemenetluse lahutamatu osana kõigis 
selle etappides ja eelarveridadel, ning 
eraldaks sihtmeetmetele eraldi eelarveread; 
rõhutab, et iga uus meede, mehhanism või 
strateegia peaks läbima soolise mõju 
hindamise; kutsub komisjoni ja nõukogu 
selles kontekstis üles investeerima 
hoolekandemajandusse ja võtma vastu 
Euroopa hoolduskokkuleppe, mis täiendaks 
Euroopa rohelist kokkulepet; väljendab 
heameelt asjaolu üle, et esimest korda on 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine 
mitmeaastases finantsraamistikus 
horisontaalne prioriteet ning sellega 
kaasneb põhjalik soolise mõju hindamine 
ja programmide järelevalve;
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Punkt 117

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

117. tuletab meelde oma 12. veebruari 
2019. aasta resolutsiooni vajaduse kohta 
koostada tugevdatud 2020. aasta järgne 
ELi strateegiline raamistik romade 
kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate 
jaoks42, milles märgitakse, et enamikus 
liikmesriikides ei täheldatud romade 
tööturule pääsu paranemist, et nende 
eluasemega seotud probleemid on rasked ja 
vaesuse vähendamiseks on tehtud vähe 
edusamme ning et ELi raamistikus on vaja 
tugevat soolist mõõdet; on mures COVID-
19 pandeemiaga seoses levinud 
romadevastase vaenukõne ning mõne 
liikmesriigi kehtestatud lisapiirangute 
pärast eesmärgiga panna romade 
kogukonnad karantiini ning on mures 
negatiivsete tagajärgede pärast, mis saavad 
osaks romade kõige kaitsetumatele 
rühmadele, nagu tütarlapsed, noored 
naised, eakad naised, puudega inimesed ja 
LGBTIQ+ inimesed; nõuab, et komisjon 
võtaks võimalikult kiiresti vastu ELi 
strateegilise raamistiku romade 
võrdõiguslikkuse ja kaasamise kohta, 
analüüsiks koroonaviiruse mõju romade 
kogukondadele ning kiidaks heaks 
meetmed nendevastaste tagasilöökide 
vältimiseks;

____________________

42 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0075.

117. tuletab meelde oma 12. veebruari 
2019. aasta resolutsiooni vajaduse kohta 
koostada tugevdatud 2020. aasta järgne 
ELi strateegiline raamistik romade 
kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate 
jaoks42, milles märgitakse, et enamikus 
liikmesriikides ei täheldatud romade 
tööturule pääsu paranemist, et nende 
eluasemega seotud probleemid on rasked ja 
vaesuse vähendamiseks on tehtud vähe 
edusamme ning et ELi raamistikus on vaja 
tugevat soolist mõõdet; on mures COVID-
19 pandeemiaga seoses levinud 
romadevastase vaenukõne ning mõne 
liikmesriigi kehtestatud lisapiirangute 
pärast eesmärgiga panna romade 
kogukonnad karantiini ning on mures 
negatiivsete tagajärgede pärast, mis saavad 
osaks romade kõige kaitsetumatele 
rühmadele, nagu tütarlapsed, noored 
naised, eakad naised, puudega inimesed ja 
LGBTIQ+ inimesed; väljendab heameelt 
romade võrdõiguslikkust ja kaasamist 
käsitleva ELi strateegilise raamistiku 
vastuvõtmise üle, mis võimaldab 
analüüsida koroonaviiruse mõju romade 
kogukondadele ning kiita heaks meetmed 
nendevastaste tagasilöökide vältimiseks;

____________________

42 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0075.
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Punkt 122

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

122. kutsub komisjoni üles võtma 
kiiresti vastu uue, kolmanda soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskava (GAPIII), 
mis põhineb praegusel teisel soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskaval, et 
alustada selle rakendamist 2021. aastal 
peamise vahendina soolise 
võrdõiguslikkuse ning naiste ja tütarlaste 
mõjuvõimu suurendamiseks välissuhetes; 
rõhutab, et see dokument peab olema 
teatise vormis ja sellega peavad kaasnema 
selged, mõõdetavad ning ajaliselt seotud 
edunäitajad, sealhulgas rollide ja vastutuse 
jaotamine erinevatele osalejatele; nõuab, et 
uues tegevuskavas säilitataks 85 % 
eesmärk kõigile uute programmidele, mis 
aitavad kaasa soolisele võrdõiguslikkusele, 
ja püstitataks uus 20 % eesmärk 
programmidele, mille põhieesmärk on 
sooline võrdõiguslikkus; nõuab, et uus 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahend seaks 
geograafiliste ja temaatiliste programmide 
raames soolise võrdõiguslikkuse ja naiste 
õigused esikohale; tervitab muutust 
komisjoni talituste ja Euroopa 
välisteenistuse institutsioonilises kultuuris, 
et täita tõhusamalt ELi kohustusi naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse osas;

122. väljendab heameelt uue, kolmanda 
soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava 
(GAPIII) üle, mis on peamine vahend 
soolise võrdõiguslikkuse ning naiste ja 
tütarlaste mõjuvõimu suurendamiseks 
välissuhetes; rõhutab, et selle 
dokumendiga peavad kaasnema selged, 
mõõdetavad ning ajaliselt seotud 
edunäitajad, sealhulgas rollide ja vastutuse 
jaotamine erinevatele osalejatele; 
väljendab heameelt asjaolu üle, et uues 
tegevuskavas säilitatakse 85 % eesmärk 
kõigile uute programmidele, mis aitavad 
kaasa soolisele võrdõiguslikkusele; peab 
kahetsusväärseks, et ei püstitatud uut 20 
% eesmärki, mille kohaselt peaks 
programmide peamine eesmärk olema 
sooline võrdõiguslikkus; nõuab, et uus 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahend seaks 
geograafiliste ja temaatiliste programmide 
raames soolise võrdõiguslikkuse ja naiste 
õigused esikohale; tervitab muutust 
komisjoni talituste ja Euroopa 
välisteenistuse institutsioonilises kultuuris, 
et täita tõhusamalt ELi kohustusi naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse osas;

Or. en


