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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon esitab vastutavale keskkonna-, 

rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile järgmised muudatusettepanekud: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Sooline võrdõiguslikkus on ELi 

alusväärtus, mida tunnustatakse 

aluslepingutes ja põhiõiguste hartas ning 

mida liit on kohustunud kogu oma 

tegevuses järgima. Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklis 8 on sätestatud 

soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 

põhimõte väitega, et kõigi oma asjaomaste 

meetmete puhul on liidu eesmärk meeste 

ja naiste ebavõrdsuse kaotamine ja 

võrdõiguslikkuse edendamine. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Ennetustegevus on 

õnnetustevastases kaitses üliolulise 

tähtsusega ning see nõuab edasisi 

meetmeid. Selleks peaksid liikmesriigid 

regulaarselt jagama riskihindamisi ja 

õnnetustega seotud riskijuhtimise kavade 

kokkuvõtteid, et tagada õnnetuste 

ohjamisel integreeritud lähenemisviisi 

rakendamine, mis seob endas riskide 

ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile 

reageerimisega seotud meetmeid. Lisaks 

sellele peaks komisjon olema suuteline 

nõudma liikmesriikidelt spetsiaalsete, 

konkreetsete õnnetustega seotud ennetus- 

ja valmisolekukavade esitamist, seda 

eelkõige selleks, et maksimeerida 

(5) Ennetustegevus on 

õnnetustevastases kaitses üliolulise 

tähtsusega ning see nõuab edasisi 

meetmeid. Selleks peaksid liikmesriigid 

regulaarselt jagama riskihindamisi ja 

õnnetustega seotud riskijuhtimise kavade 

kokkuvõtteid, et tagada õnnetuste 

ohjamisel integreeritud lähenemisviisi 

rakendamine, mis seob endas riskide 

ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile 

reageerimisega seotud meetmeid. 

Liikmesriigid peaksid tagama 

kõikehõlmava sootundliku programmitöö, 

kuna loodusõnnetused ja inimtegevusest 

tingitud õnnetused ning 

keskkonnapoliitika mõjutavad mehi ja 
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õnnetustega seotud riskijuhtimiseks antavat 

üldist liidu toetust. Halduskoormust peaks 

vähendama ja ennetusstrateegiaid 

tõhustama muu hulgas tagades vajalikud 

seosed muude oluliste liidu 

tegevuspõhimõtete ja 

rahastamisvahenditega, eelkõige määruse 

(EL) nr 1303/20131 põhjenduses 2 

loetletud Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidega. 

naisi erinevalt. Seega tuleb selleks, et 

töötada välja õiglane ja tõhus 

katastroofiohu vähendamine ja tugevdada 

kodanikukaitse mehhanisme, kaasata 

soolise võrdõiguslikkuse küsimused 

kõigisse etappidesse ennetamisest 

valmisoleku ja reageerimise protsessideni, 

muu hulgas ühine riskianalüüs ja 

kriisiohjesekkumine konflikti- ja 

konfliktijärgses olukorras. Lisaks sellele 

peaks komisjon olema suuteline nõudma 

liikmesriikidelt spetsiaalsete, konkreetsete 

õnnetustega seotud ennetus- ja 

valmisolekukavade esitamist, seda eelkõige 

selleks, et maksimeerida õnnetustega 

seotud riskijuhtimiseks antavat üldist liidu 

toetust. Halduskoormust peaks vähendama 

ja ennetusstrateegiaid tõhustama muu 

hulgas tagades vajalikud seosed muude 

oluliste liidu tegevuspõhimõtete ja 

rahastamisvahenditega, eelkõige määruse 

(EL) nr 1303/20131 põhjenduses 2 

loetletud Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondidega. 

_____________________ _____________________ 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 

nr 1303/2013, millega kehtestatakse 

ühissätted Euroopa Regionaalarengu 

Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 

Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 

Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 

kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 

Regionaalarengu Fondi, Euroopa 

Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 

kohta ning tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, (ELT 

L 347, 20.12.2013, lk 320). 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 

nr 1303/2013, millega kehtestatakse 

ühissätted Euroopa Regionaalarengu 

Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 

Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 

Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 

kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 

Regionaalarengu Fondi, Euroopa 

Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 

kohta ning tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, (ELT 

L 347, 20.12.2013, lk 320). 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Euroopa Liit peab kogu oma 

tegevuses arvesse võtma asjaolu, et lisaks 

õnnetuse vahetutele tagajärgedele võivad 

naistel olla tervishoiuga seotud 

erivajadused. Liikmesriigid ja liit peaksid 

esmajärjekorras tagama, et rasedad 

naised saavad vajalikke 

tervishoiuteenuseid. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 7 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 b) Kõigis riskijuhtimisetappides 

tuleks tagada sanitaar- ja 

hügieenirajatiste, -teenuste ja -vahendite 

olemasolu, pöörates erilist tähelepanu 

naiste ja tütarlaste erivajadustele ja 

teadvustades neid. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 7 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 c) Naistel ja tütarlastel on 

hädaolukorra kontekstis suurem oht 

kogeda füüsilist ja seksuaalset vägivalda. 

Seetõttu on oluline, et õnnetuste ohjamise 

projektid hõlmaksid meetmeid, millega 

ennetada soolist vägivalda ja sellele 

tõhusalt reageerida, nagu meetmed naiste 

turvalisuse tagamiseks õnnetusejärgselt, 

samal ajal on vaja soolise vägivalla 

ohvritele mõeldud tugiteenuseid arstiabi, 



 

PE619.422v01-00 6/12 AD\1150128ET.docx 

ET 

psühholoogilise toe ja muu abi 

andmiseks. Naiste- ja tüdrukutevastase 

vägivallaga seotud teemad tuleks lisada 

olemasolevatesse ohu vähendamise ja 

hädaolukordadele reageerimise alastesse 

koolitusse ja juhenditesse. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Selleks et tõhusamalt ennetada 

konkreetseid ohtusid, millega naised ja 

tüdrukud hädaolukorra kontekstis kokku 

puutuvad, ja neile ohtudele tõhusamalt 

reageerida, tuleks õnnetuste ohu ohjamise 

ja kodanikukaitse alase kavandamise, 

elluviimise ja haldamise valdkonna 

töötajaid koolitada sootundlikes 

küsimustes. Sel eesmärgil on väga oluline 

käimasolev dialoog ja koostöö liidu 

kodanikukaitsealaste teadmiste võrgustiku 

ning naiste õigusi kaitsvate ja samas 

keskkonnakatastroofide alaseid teadmisi 

omavate võrgustike ja organisatsioonide 

vahel, et leida täielikult valdkonnaülene 

lähenemisviis õnnetuste ennetamisele, 

nendeks valmisolekule ja neile 

reageerimisele liidus ja liikmesriikides. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) rescEU käivitamiseks tuleb 

kättesaadavaks teha täiendavad rahalised 

vahendid, et oleks võimalik rahastada 

meetmeid liidu mehhanismi raames. 

(10) rescEU käivitamiseks tuleb 

kättesaadavaks teha täiendavad rahalised 

vahendid, et oleks võimalik rahastada 

meetmeid liidu mehhanismi raames, kuid 

mitte rahastamispakettide arvelt, mis on 

eraldatud teistele olulistele liidu 

poliitikavaldkondadele nagu õiguste, 
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võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse, õiguse 

või inimarengu edendamine kogu 

maailmas, sealhulgas eelkõige kõik 

vahendid, mis on eraldatud soolise 

võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu 

suurendamise programmidele ja 

projektidele, pidades silmas asjaolu, et 

mõnede selliste programmide 

rakendamine on olnud äärmiselt edukas 

(õiguste, võrdõiguslikkuse ja 

kodakondsuse programmi maksete 

assigneeringute puhul saavutati viimase 

kolme aasta jooksul rohkem kui 99 %). 

Selgitus 

Uute ettepanekutega peaksid kaasnema uued vahendid. Arvamuse koostaja on kindlalt vastu 

ümberpaigutustele edukate, kuid krooniliselt alarahastatud programmide arvelt, näiteks 

õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse ning õigusküsimuste programmid. Õiguste, 

võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi peaaegu 100 % kasutusmäär tähendab, et 

sellest programmist ei saa võtta kasutusele uusi vahendeid, ilma et see mõjutaks negatiivselt 

konkreetseid projekte ja organisatsioone. FEMM-komisjon on pidevalt osutanud vajadusele 

suurendada õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi rahastamist, võttes 

arvesse Daphne programmi ja soolise võrdõiguslikkuse programme. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Läbivaadatud liidu kodanikukaitse 

mehhanismile tuleks tagada eraldi 

rahastamine ja eelarvevahendid. Kuna 

käimasolevate mitmeaastaste 

programmide rahastamist ei tohi 

kahjustada, tuleb liidu kodanikukaitse 

mehhanismi läbivaatamisega seoses selle 

rahastamist aastatel 2018, 2019 ja 2020 

suurendada ainult nendest vahenditest, 

mis on kättesaadavad vastavalt nõukogu 

määrusele (EL, Euratom) nr 1311/20131a, 

eelkõige paindlikkusinstrumendi kaudu. 

 ___________________ 

 1a Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta 
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määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, 

millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, 

lk 884). 

Selgitus 

Uute ettepanekutega peaksid kaasnema uued vahendid. Arvamuse koostaja on kindlalt vastu 

ümberpaigutustele edukate, kuid krooniliselt alarahastatud programmide arvelt, näiteks 

õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse ning õigusküsimuste programmid. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 10 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 b) Läbivaadatud liidu kodanikukaitse 

mehhanismi rahastamise ja eelarve 

planeerimisel ja vahendite eraldamisel 

tuleks kasutada soolise 

võrdõiguslikkusega arvestavat 

eelarvestamist, mis hõlmab eelarve 

hindamist soolise mõõtme seisukohast, et 

võtta paremini arvesse soolist perspektiivi 

hädaolukordadega tegelemisel 

riskijuhtimise ja õnnetuste ennetamise 

meetmete raames. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) edusammud õnnetuse ennetamise 

raamistiku rakendamisel, mida mõõdetakse 

liikmesriikide arvuga, kes on teinud 

komisjonile kättesaadavaks oma 

riskihindamised, oma 

riskijuhtimissuutlikkuse hindamise ja 

a) edusammud õnnetuse ennetamise 

raamistiku rakendamisel, mida mõõdetakse 

liikmesriikide arvuga, kes on teinud 

komisjonile kättesaadavaks oma 

riskihindamised, oma 

riskijuhtimissuutlikkuse hindamise ja 
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kokkuvõtte oma õnnetuste ohjamise 

planeerimisest, nagu on sätestatud artiklis 

6; 

kokkuvõtte oma õnnetuste ohjamise 

planeerimisest, nagu on sätestatud artiklis 

6. Hindamised peavad olema 

sootundlikud; 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 12a – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja 

nõukogu iga kahe aasta tagant artiklite 11 

ja 12 alusel teostatud operatsioonidest ja 

tehtud edusammudest. 

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja 

nõukogu iga kahe aasta tagant artiklite 11 

ja 12 alusel teostatud operatsioonidest ja 

tehtud edusammudest, esitades 

konkreetseid andmeid soolise mõõtme 

integreerimise kohta. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Võrgustik täidab vajaduse korral tihedas 

koostöös asjaomaste teadmuskeskustega 

koolituste, õppuste, saadud kogemustele 

toetumise ja teadmiste levitamise 

valdkonnas järgmisi ülesandeid:“ 

Võrgustik täidab, püüeldes sooliselt 

tasakaalustatud koosseisu poole ja 
vajaduse korral tihedas koostöös 

asjaomaste teadmuskeskustega koolituste, 

õppuste, saadud kogemustele toetumise ja 

teadmiste levitamise valdkonnas järgmisi 

ülesandeid:“  
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Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 a (uus) 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 13 – lõige 2a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Artiklisse 13 lisatakse järgmine 

lõik: 

 2a. Täites lõikes 1 sätestatud 

ülesandeid, peavad komisjon ja 

liikmesriigid tagama, et koolitustes ja 

oskuste omandamise protsessides, samuti 

ohu vähendamise ja hädaolukordadele 

reageerimise juhendites võetaks arvesse 

soolist perspektiivi, pöörates erilist 

tähelepanu naiste- ja tüdrukutevastase 

vägivalla ennetamisele ja sellele 

reageerimisele; 

Selgitus 

Selle täiendava lõigu eesmärk on võtta juhendite ja koolituste kaudu liidu 

kodanikukaitsealaste teadmiste võrgustikus kasutusele sootundlikkuse põhimõte. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 b (uus) 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 13 – lõige 3a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 b) Artiklisse 13 lisatakse järgmine 

lõik: 

 3a. Komisjon tagab, et õnnetuste 

andmed tehakse kättesaadavaks 

sugupoolte lõikes, nagu on nõutud Sendai 

katastroofiohu vähendamise raamistikus, 

et käsitleda naiste rolli ohu vähendamise 

alases planeerimises ja soolist perspektiivi 

kogu protsessi käigus; 
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Selgitus 

Selle täiendava lõigu eesmärk on võtta õnnetuste andmete kogumisel kasutusele 

sootundlikkuse põhimõte. Koostöö edendamise ja parandamise jaoks on vaja andmeid ja 

statistikat, mis aitaks mõista õnnetuse ohtu ja sellele reageerida. Sendai katastroofiohu 

vähendamise raamistikus on selgelt kirjas, et asjaomased andmed peavad olema 

segregeeritud. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 

Otsus nr 1313/2013/EL 

Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Jooksevhindades 480 630 000 eurot 

saadakse mitmeaastase finantsraamistiku 

rubriigist 3 „Julgeolek ja kodakondsus” 

ning jooksevhindades 150 936 000 eurot 

rubriigist 4 „Globaalne Euroopa”. 

Liidu mehhanismi jaoks vajalikud 

assigneeringud kiidavad järk-järgult 

heaks Euroopa Parlament ja nõukogu 

iga-aastase eelarvemenetluse käigus, 

võttes nõuetekohaselt arvesse kõiki 

olemasolevaid vahendeid kooskõlas 

nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 

1311/201*, tuginedes eelkõige 

paindlikkusinstrumendile.“ 

 ____________________ 

 * Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta 

määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, 

millega määratakse kindlaks 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, 

lk 884). 

Selgitus 

Uute ettepanekutega peaksid kaasnema uued vahendid. Arvamuse koostaja on kindlalt vastu 

ümberpaigutustele edukate, kuid krooniliselt alarahastatud programmide arvelt, näiteks 

õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse ning õigusküsimuste programmid. 
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