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 ET 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon esitab vastutavale eelarvekomisjonile 

järgmise muudatusettepaneku: 

Muudatusettepanek  1 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E a (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E a. arvestades, et soolise aspekti 

arvestamine „kõigi oma asjaomaste 

meetmete puhul“, sealhulgas eelarve 

koostamisel, on jätkuvalt liidu õiguslik 

kohustus, mis tuleneb otseselt ELi 

toimimise lepingu artiklist 8; 

 

Muudatusettepanek  2 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E b (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E b. arvestades, et see valdkonnaülene 

lähenemine ei ole sageli mitte ainult 

vähendanud soopõhiste meetmete 

toetamist, rääkimata sooliste näitajate 

puudumisest, vaid on ka teinud 

sooküsimustele eraldatud summade 

hindamise peaaegu võimatuks; 

 

Muudatusettepanek  3 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E c (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E c. arvestades, et mitmeaastasele 

finantsraamistikule (2014–2020) lisatud 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 



 

PE627.565v01-00 4/16 AD\1161993ET.docx 

ET 

komisjoni 2013. aasta novembri 

ühisavaldus sisaldas kokkulepet, et 

mitmeaastase finantsraamistiku suhtes 

kohaldatavatesse iga-aastastesse 

eelarvemenetlustesse integreeritakse 

vajaduse korral soolist võrdõiguslikkust 

arvestavad elemendid, võttes arvesse seda, 

kuidas liidu üldine finantsraamistik aitab 

kaasa soolise võrdõiguslikkuse 

paranemisele ning tagab soolise aspekti 

arvestamise; 

 

Muudatusettepanek  4 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E d (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E d. arvestades, et komisjoni 14. septembri 

2016. aasta teatises mitmeaastase 

finantsraamistiku läbivaatamise kohta ei 

osutata soolise aspekti arvestamise 

rakendamisele; arvestades, et komisjoni 

töödokumendis strateegilise kohustuse 

kohta soolise võrdõiguslikkuse 

edendamiseks aastatel 2016–2019 

toonitatakse ELi-poolse rahastamise 

keskset tähtsust soolise võrdõiguslikkuse 

toetamisel ja märgitakse, et sooteadlikku 

eelarvestamist ei kohaldata ELi 

üldeelarve suhtes süstemaatiliselt; 

arvestades, et välisrahastamisvahendi 

2018. aasta mõjuhinnangus märgitakse, 

et inimõiguste, sh soolise 

võrdõiguslikkuse süvalaiendamist peeti 

lõpetamata tegevuseks ning 

partnervalitsustel puudub nende 

valdkondades suhtes mõnikord huvi ja 

mõnikord nad osutavad vastuseisu; 

arvestades, et üheski ELi institutsioonis ei 

ole sooteadlikku eelarvestamist 

järjepidevalt kohaldatud; 
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Muudatusettepanek  5 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E e (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E e. arvestades, et väga oluline on jätta 

ELi eelarvesse konkreetsed read meie 

projektide nõuetekohase elluviimise 

tagamiseks; 

 

Muudatusettepanek  6 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E f (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E f. arvestades, et praeguses ELi väärtuste 

hääbumise õhkkonnas, mis on toonud 

kaasa üllatavalt tugeva tagasilöögi soolise 

võrdõiguslikkuse osas ELis, tuleb kõigil 

kolmel institutsioonil võtta endale rohkem 

kui kunagi vaja kindel kohustus kaitsta 

soolist võrdõiguslikkust ning see peab 

kajastuma ka rahastamispoliitikas; 

 

Muudatusettepanek  7 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E g (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E g. arvestades, et naiste ja meeste 

võrdõiguslikkus on eeltingimus, et naised 

saaksid osaleda tööturul, töötada 

juhtivatel ametikohtadel ning osaleda 

teaduses ja uurimistegevuses, ning seeläbi 

mõjutab sooline võrdõiguslikkus 

liikmesriikide majandust; 
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Muudatusettepanek  8 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E h (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E h. arvestades, et soolise 

võrdõiguslikkuse eesmärki ei ole 

Euroopas ikka kaugeltki saavutatud ning 

seetõttu on vaja rohkem pingutada; 

 

Muudatusettepanek  9 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. väljendab peale selle vastuseisu 

igasugustele kärbetele EL peamiste 

poliitikavaldkondade, nt ELi 

ühtekuuluvuspoliitika ja ühise 

põllumajanduspoliitika (ÜPP) mahus; on 

eriti kindlalt vastu kõigile äärmuslikele 

kärbetele, mis kahjustavad 

poliitikavaldkondade põhisisu ja eesmärke, 

näiteks kärbetele, mida tahetakse teha 

Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Maaelu 

Arengu Põllumajandusfondi eelarves; on 

seetõttu vastu ettepanekule kärpida 

Euroopa Sotsiaalfondi eelarvet, sest selle 

kasutusvaldkonda on laiendatud ja sellest 

rahastatakse nüüd ka noorte tööhõive 

algatust; 

4.   väljendab peale selle vastuseisu 

igasugustele kärbetele EL peamiste 

poliitikavaldkondade, nt ELi 

ühtekuuluvuspoliitika ja ühise 

põllumajanduspoliitika (ÜPP) mahus; on 

eriti kindlalt vastu kõigile äärmuslikele 

kärbetele, mis kahjustavad 

poliitikavaldkondade põhisisu ja eesmärke, 

näiteks kärbetele, mida tahetakse teha 

Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Maaelu 

Arengu Põllumajandusfondi eelarves; on 

seetõttu vastu ettepanekule kärpida 

Euroopa Sotsiaalfondi eelarvet, sest selle 

kasutusvaldkonda on laiendatud ja sellest 

rahastatakse nüüd ka noorte tööhõive 

algatust, ka tuleb parandada soolist 

võrdõiguslikkust tööturul; toonitab 

struktuurifondide ja eriti Euroopa 

Sotsiaalfondi tähtsust naiste mõjuvõimu 

jätkuval suurendamisel töökohtade 

loomise ja teenuste parandamise kaudu 

ning programmi „Horisont“ rahaliste 

vahendite tähtsust naiste STEMis (teadus, 

tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika) 

osalemise edendamisel; 
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Muudatusettepanek  10 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. rõhutab ühtlasi, et finantsraamistik ja 

kõik sellega seotud ELi 

poliitikavaldkonnad peavad tuginema 

üldkehtivatele põhimõtetele; kinnitab 

sellega seoses, et EL peab täitma lubaduse 

olla esimeste hulgas, kes ÜRO kestliku 

arengu eesmärgid ellu viivad, ja peab 

kahetsusväärseks, et finantsraamistiku 

paketi ettepanekutes ei ole selleks selget ja 

nähtavat eesmärki seatud; nõuab seetõttu, 

et kestliku arengu eesmärke tuleb võtta 

arvesse kõigis järgmise finantsraamistiku 

kohastes ELi meetmetes ja algatustes; 

rõhutab ühtlasi, et EList ei saa kaasavat 

Euroopat, kui diskrimineerimist ei kaotata, 

ja peab kahetsusväärseks, et 

finantsraamistiku ettepanekutes esitatud 

ELi meetmetes ei ole soolist aspekti 

arvesse võetud ega soolist võrdõiguslikkust 

eesmärgiks seatud; rõhutab, et Pariisi 

kokkuleppe tõttu tuleks kliimameetmetele 

kulutada palju rohkem kui kehtivas 

finantsraamistikus ning see osakaal peaks 

võimalikult kiiresti – kuid hiljemalt 

2027. aastaks – suurenema 30 %-ni; 

5. rõhutab ühtlasi, et finantsraamistik ja 

kõik sellega seotud ELi 

poliitikavaldkonnad peavad tuginema 

üldkehtivatele põhimõtetele; kinnitab 

sellega seoses, et EL peab täitma lubaduse 

olla esimeste hulgas, kes ÜRO kestliku 

arengu eesmärgid ellu viivad, ja peab 

kahetsusväärseks, et finantsraamistiku 

paketi ettepanekutes ei ole selleks selget ja 

nähtavat eesmärki seatud; nõuab seetõttu, 

et kestliku arengu eesmärke tuleb võtta 

arvesse kõigis järgmise finantsraamistiku 

kohastes ELi meetmetes ja algatustes; 

rõhutab ühtlasi, et EList ei saa kaasavat 

Euroopat, kui diskrimineerimist, soolist 

ebavõrdsust ja soolist vägivalda ei kaotata, 

ja peab kahetsusväärseks, et 

finantsraamistiku ettepanekutes esitatud 

ELi meetmetes ei ole soolist aspekti 

arvesse võetud ega soolist võrdõiguslikkust 

eesmärgiks seatud; toetab 

eelarvevõimaluste suurendamist ja 

sihtotstarbeliseks muutmist, et võidelda 

igasuguse diskrimineerimise vastu, 

pöörates erilist tähelepanu soolistele 

aspektidele rände- ja varjupaigapoliitikas 

ning ELi välispoliitikas; rõhutab, et Pariisi 

kokkuleppe tõttu tuleks kliimameetmetele 

kulutada palju rohkem kui kehtivas 

finantsraamistikus ning see osakaal peaks 

võimalikult kiiresti – kuid hiljemalt 

2027. aastaks – suurenema 30 %-ni; 

Muudatusettepanek  11 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. nõuab mitmeaastase 

finantsraamistiku muutmist eesmärgiga 

lisada konkreetseid meetmeid ja eraldada 

rohkem rahalisi vahendeid, et võidelda 

naiste ja tütarlaste vastu suunatud 

vägivallaga ning tagada rändajatest ja 

pagulastest naiste ning dokumentideta 

naiste kaitse vägivalla eest; nõuab 

sihipäraseid investeeringuid, et tagada 

naiste õigused ja ohutus kogu 

varjupaigamenetluse ajal; 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 b (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 b. taunib asjaolu, et enam ei ole ühtegi 

konkreetset naistevastase vägivallaga 

võitlemise programmi ning see teema on 

kõigest lõimitud „kodanike ja õiguste“ 

üldprogrammi, ning nõuab suuremate 

rahaliste vahendite eraldamist, et hoida 

ära naistevastane vägivald, mis on kõige 

levinum inimõiguste rikkumise vorm ja 

kajastab selgelt meeste ja naiste vahelist 

ebavõrdsust, võidelda selle vastu ja see 

likvideerida; toonitab, et EL peaks alati 

toetama võitlust soolise vägivalla ja 

seksuaalse ahistamise vastu, andes 

eelkõige liikmesriikidele tuge, mida nad 

vajavad Istanbuli konventsiooni 

täitmiseks; 

 

Muudatusettepanek  13 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 c (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 c. soovib kindlalt täita ELi toimimise 

lepingu artiklist 9 tulenevat kohustust 

saavutada sotsiaalne Euroopa ja 

rakendada Euroopa sotsiaalõiguste 

sammast, mis põhineb väga 

konkurentsivõimelise sotsiaalse 

turumajanduse kestlikul kasvul ning mille 

eesmärk on saavutada täielik tööhõive ja 

sotsiaalne progress, edendades samas 

naiste ja meeste võrdõiguslikkust, 

põlvkondadevahelist solidaarsust ja laste 

õiguste kaitset, mis on sätestatud 

aluslepingus; 

 

Muudatusettepanek  14 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 d (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 d. rõhutab vajadust tagada naiste 

juurdepääs seksuaal- ja 

reproduktiivtervishoiu teenustele ja 

pöörata eriliste tähelepanu selliste 

kaitsetute isikute erivajadustele nagu 

alaealised ja muud rühmad, sh LGBTI 

kogukond; 

 

Muudatusettepanek  15 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 e (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 e. mõistab kindlalt hukka nn üldise 

vaikimisseaduse uuesti kehtestamise ja 

kohaldamisala laiendamise Trumpi 

administratsiooni poolt ning selle 

kahjuliku mõju naiste ja tütarlaste 

üldisele tervishoiule ja õigustele ning 
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kordab oma nõuet ELile ja selle 

liikmesriikidele, et nad täidaksid 

mitmeaastase finantsraamistiku osana 

USA tekitatud rahastamistühiku seksuaal- 

ja reproduktiivtervishoiu ning seonduvate 

õiguste valdkonnas, kasutades nii 

riiklikke kui ka ELi arengu rahastamise 

vahendeid; 

 

Muudatusettepanek  16 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 f (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 f. nõuab, et struktuurifondid ja 

ütekuuluvuspoliitika peavad edaspidi 

sisaldama soolisi eesmärke ja 

seiremehhanisme, et suurendada selliste 

meetmete rahastamist, millega toetatakse 

ja suurendatakse soolist võrdõiguslikkust, 

nagu laste ja vanurite avalikud 

hoolekandeteenused; 

 

Muudatusettepanek  17 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 g (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 g. kordab, et järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus tuleb eraldada 

piisavad eelarvevahendid, et rohkem 

pingutada ja juurida kogu liidus välja 

naiste ja tütarlaste inimkaubandus 

seksuaalse ärakasutamise eesmärgil ja 

investeerida järjest rohkem ohvrite 

õigustesse ja kaitsesse, samuti 

meetmetesse, mille abil vähendatakse 

nõudlust inimkaubanduse ohvriks 

langenud naiste ja tütarlaste järele; 
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Muudatusettepanek  18 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 h (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 h. kordab oma üleskutset soolise 

võrdõiguslikkuse süvalaiendamiseks 

järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus, et astuda vastu 

kodanikuühiskonna tegevusruumi 

kahanemisele, ning nõuab eriti, et EL ja 

liikmesriigid suurendaksid nii poliitilist 

kui ka rahalist toetust naiste õiguste 

organisatsioonidele, naiste varjupaikadele 

ja naiste inimõiguste kaitsjatele nii liidus 

kui ka kogu maailmas; 

 

Muudatusettepanek  19 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 a (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. soovitab luua komisjoni hallatava 

liidusisese Euroopa Demokraatia Fondi, 

et kodanikuühiskonda ning demokraatia 

ja inimõiguste, sh naiste õiguste ja soolise 

vägivalla vastase võitluse valdkonnas 

töötavaid vabaühendusi rohkem toetada; 

Muudatusettepanek  20 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 a (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 a. väljendab taas kahetsust, et 

hoolimata mitmeaastasele 

finantsraamistikule lisatud ühisavaldusele 

soolise aspekti arvestamise kohta ei ole 

selles valdkonnas aastaid 2014–2020 
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hõlmava mitmeaastase finantsraamistiku 

ajal märkimisväärset edu saavutatud;  

 

Muudatusettepanek  21 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 b (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 b. väljendab sügavat kahetsust, et 

soolise aspektiga arvestamine on 

komisjoni ettepanekus täielikult kõrvale 

jäetud ning olukord ei ole sugugi 

paranenud ning need ettepanekud on 

samm tagasi; juhib tähelepanu asjaolule, 

et soolisele võrdõiguslikkusele 

pühendatud praegused eesmärgid on 

liidetud muude poliitikaeesmärkidega, nt 

õiguste ja väärtuste programmiga, ning 

soolise võrdõiguslikkuse nõuded, nagu 

soolise võrdõiguslikkuse eeltingimus 

Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide puhul, on komisjoni 

uutest ettepanekutest välja jäetud; 

 

Muudatusettepanek 22 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 c (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 c. taunib seda, et mitmes programmis 

on sooline võrdõiguslikkus ainult 

valdkonnaülene eesmärk, mis vähendab 

soopõhisteks meetmeteks antavat toetust; 

 

Muudatusettepanek  23 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 d (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 d. kordab oma nõudmist, et Euroopa 

Parlament, nõukogu ja komisjon võtaksid 

mitmeaastases finantsraamistikus uuesti 

soolise võrdõiguslikkuse osas kohustused, 

tehes seda mitmeaastasele 

finantsraamistikule lisatava 

ühisavaldusega, võttes sellega 

ühemõttelise kohustuse viima ellu 

sooteadlikku eelarvestamist; nõuab veel 

kord selle avalduse täitmise mõjusat seiret 

iga-aastastes eelarvemenetlustes, lisades 

sellel eesmärgil järgmisele mitmeaastasele 

finantsraamistikule läbivaatamisklausli; 

 

 

Muudatusettepanek  24 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 e (uus) 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 e. kutsub partnerinstitutsioone üles 

võtma juhirolli ja tunnistama soolist 

võrdõiguslikkust horisontaalse 

eesmärgina ning selgitama välja ja 

kehtestama mõjusad mehhanismid 

sooteadliku eelarvestamise 

süstemaatiliseks kohaldamiseks kõigis 

mitmeaastase finantsraamistiku 

vahendites ja programmides ning iga-

aastases eelarvemenetluses; 

 

 

Muudatusettepanek  25 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 f (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 f. nõuab selgete eesmärkide ja 

sihtotstarbeliste vahendite loomist sellistes 

ELi programmides nagu Euroopa 

Sotsiaalfond (ESF), õiguste, 

võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 

programm (2014–2020), „Horisont 2020“, 

ühinemiseelse abi rahastamisvahend II 

(IPA II), arengukoostöö 

rahastamisvahend ja demokraatia ja 

inimõiguste Euroopa rahastamisvahend, 

et võimaldada süsteemset elluviimist ja 

seiret ja hoida ära olukord, kus soolise 

võrdõiguslikkuse üldpõhimõtetele ainult 

viidatakse konkreetseid meetmeid 

nõudmata, nagu toimus Euroopa tööhõive 

ja sotsiaalse innovatsiooni programmi, 

Euroopa abifondi enim puudust 

kannatavate isikute jaoks, Euroopa 

Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) ja 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 

Fond (EGF) puhul; 

 

 

Muudatusettepanek  26 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 – alapunkt i 

 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18 i. pärast finantsraamistiku toimimise 

läbivaatamist muudetaks raamistikku 

kohustuslikus korras ja õiguslikult siduvalt; 

18 i. pärast finantsraamistiku toimimise 

läbivaatamist soolise aspektiga arvestades 

muudetaks raamistikku kohustuslikus 

korras ja õiguslikult siduvalt; 

 

 

Muudatusettepanek  27 

Punkt 38 

Muudatusettepanek 8 a (uus) – Põhjendus 9 a 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) ELi toimimise lepingu artiklis 8 on 

sätestatud põhimõte, et soolist aspekti 

tuleb arvestada kõigis ELi meetmetes, mis 

tähendab, et soolise võrdõiguslikkuse 

toetamiseks ja soolise diskrimineerimise 

vastu võitlemiseks tuleb eraldada piisavad 

vahendid ning eraldatavad 

eelarveassigneeringud peavad olema 

läbipaistvad. 
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Punkt 38 

Muudatusettepanek 16 a (uus) – Peatükk 1 – Artikkel 3 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 
Artikkel 3 a (uus) 

Sooteadlik eelarvestamine 

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 

võtavad soolist mõõdet arvesse iga 

aastaeelarve menetlemise kõigil tasanditel 

ning korraldavad tulud ja kulud soolise 

võrdõiguslikkuse toetamiseks ümber. 
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Punkt 38 

Muudatusettepanek 35 – Peatükk 4 – Artikkel 16 
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Artikkel 16 – Finantsraamistiku 

läbivaatamine 

Komisjon esitab enne 1. jaanuarit 2024 

finantsraamistiku toimimise 

läbivaatamise. Vajaduse korral lisatakse 

läbivaatamisele asjakohased ettepanekud. 

Artikkel 16 – Finantsraamistiku muutmine 

Komisjon muudab enne 1. jaanuari 2024 

finantsraamistikku. Muutmise juures 

arvestatakse soolist aspekti ja lisatakse 

konkreetne artikkel soolise 

võrdõiguslikkuse kohta ning vajaduse 

korral lisatakse asjakohased ettepanekud. 

 

Kooskõlas ELi toimimise lepingu artiklis 

312 sätestatud seadusandliku menetlusega 

muudab nõukogu käesolevat määrust 

pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku 

saamist. 

 

 

 


