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MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon esitab vastutavatele eelarvekomisjonile 
ning majandus- ja rahanduskomisjonile järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Aluslepingu artiklites 2 ja 8 on 
sätestatud, et kõigi oma asjaomaste 
meetmete puhul on liidu eesmärk meeste 
ja naiste ebavõrdsuse kaotamine ja 
võrdõiguslikkuse edendamine. Seetõttu 
tuleks soolist aspekti arvestada, 
sealhulgas eelarvestamisel, kõigis ELi 
poliitikavaldkondades ja õigusaktides.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liidu tasandil on 
majanduspoliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta (edaspidi „Euroopa 
poolaasta“) ja sh Euroopa sotsiaalõiguste 
samba põhimõtted raamistikuks, mille 
alusel määratakse kindlaks liikmesriikide 
reformide prioriteedid ja jälgitakse nende 
rakendamist. Liikmesriigid töötavad välja 
oma riiklikud mitmeaastased 
investeerimisstrateegiad nende reformide 
toetuseks. Investeerimisstrateegiad tuleks 
esitada koos iga-aastaste riiklike 
reformikavadega, et saada ülevaade 
prioriteetsetest investeerimisprojektidest, 
mida toetatakse liikmesriikide ja/või liidu 
vahenditest, ning neid projekte 
koordineerida.

(3) Majanduspoliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta (edaspidi „Euroopa 
poolaasta“) ja sh Euroopa sotsiaalõiguste 
samba põhimõtted ning ÜRO kestliku 
arengu eesmärgid moodustavad liidu 
tasandil raamistiku, mille alusel 
määratakse kindlaks liikmesriikide 
reformide prioriteedid ja jälgitakse nende 
rakendamist. Liikmesriigid töötavad välja 
oma riiklikud mitmeaastased 
investeerimisstrateegiad nende reformide 
toetuseks. Investeerimisstrateegiad tuleks 
esitada koos iga-aastaste riiklike 
reformikavadega, et saada ülevaade 
prioriteetsetest investeerimisprojektidest, 
mida toetatakse liikmesriikide ja/või liidu 
vahenditest, ning neid projekte 
koordineerida.
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Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) COVID-19 pandeemia puhkemine 
2020. aasta alguses muutis tulevaste aastate 
majandusväljavaadet liidus ja maailmas 
ning nõuab liidult kiiret ja kooskõlastatud 
reageerimist, et tulla toime tohutute 
majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgedega 
kõigi liikmete jaoks. COVID-19 on 
süvendanud demograafiaprobleeme. 
Praegune COVID-19 pandeemia ning ka 
varasem majandus- ja finantskriis on 
näidanud, et kindlatele majandus- ja 
sotsiaalstruktuuridele rajanevate 
usaldusväärsete ja vastupidavate majandus- 
ja finantssüsteemide arendamine aitab 
liikmesriikidel vapustustele 
tulemuslikumalt reageerida ja neist 
kiiremini taastuda. COVID-19 kriisi 
tagajärjed sõltuvad keskpikas ja pikas 
perspektiivis olulisel määral sellest, kui 
kiiresti liikmesriikide majandus kriisist 
taastub, mis omakorda sõltub 
liikmesriikide eelarvepoliitilisest 
manööverdamisruumist, mida on vaja, et 
võtta kriisi sotsiaal- ja majandusmõju 
leevendamiseks meetmeid, samuti sõltub 
see riigi majanduse vastupidavusest. 
Reformid ja investeeringud majanduse 
struktuursete nõrkuste kõrvaldamiseks ja 
majanduse vastupidavuse suurendamiseks 
on seega olulised, et suunata majandus 
tagasi kestliku taastumise teele ja vältida 
erinevuste edasist suurenemist liidus.

(4) COVID-19 pandeemia puhkemine 
2020. aasta alguses muutis tulevaste aastate 
majandusväljavaadet liidus ja maailmas 
ning nõuab liidult kiiret ja kooskõlastatud 
reageerimist, et tulla toime tohutute 
majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgedega 
kõigi liikmesriikide jaoks. COVID-19 kriis 
avaldab naistele ja tütarlastele 
ebaproportsionaalselt suurt mõju 
ebavõrdsuse tõttu, millega kaasneb muu 
hulgas suurem oht langeda 
liikumispiirangu ajal soolise vägivalla 
ohvriks ja langeda tööturult välja, sest 
hoolduskoormus suureneb ja sektorites, 
mida liikumispiirang mõjutab, 
mitteametlikus majanduses ja sektorites, 
kus tingimused on ebakindlamad, on 
naiste osakaal suurem. Praegune COVID-
19 pandeemia ning ka varasem majandus- 
ja finantskriis on näidanud, et avalikel 
teenustel põhineva tugeva 
sotsiaalhoolekande süsteemi kujundamine 
ning kindlatele majandus- ja 
sotsiaalstruktuuridele rajanevate 
usaldusväärsete ja vastupidavate majandus- 
ja finantssüsteemide arendamine aitab 
liikmesriikidel vapustustele 
tulemuslikumalt ja kaasavamalt reageerida 
ja neist kiiremini taastuda. COVID-19 
kriisi tagajärjed sõltuvad keskpikas ja pikas 
perspektiivis olulisel määral sellest, kui 
kiiresti liikmesriikide majandus kriisist 
taastub, mis omakorda sõltub 
liikmesriikide eelarvepoliitilisest 
manööverdamisruumist, mida on vaja, et 
võtta kriisi sotsiaal- ja majandusmõju 
leevendamiseks meetmeid, samuti sõltub 
see riigi majanduse vastupidavusest. 
Reformid ja investeeringud ebavõrdsuse 
ning majanduse struktuursete nõrkuste 
kõrvaldamiseks ja majanduse 
vastupidavuse ja kaasavuse 
suurendamiseks on seega olulised, et 
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suunata majandus tagasi kestliku 
taastumise teele, vältida liidus sotsiaalsete 
erinevuste edasist suurenemist ja 
kiirendada soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamist.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) COVID-19 pandeemia 
puhkemisega seoses on selgunud, et sellel 
on ühiskonnale ka suur sooline mõju, sest 
naised ja mehed on mitmes mõttes 
ebavõrdsed. Kuna enamik ELi 
hooldustöötajaid ja teisi esmaseid 
teenuseid osutavaid töötajaid on naised, 
on ilmnenud, et kriisi ajal langes naistele 
ebaproportsionaalselt suur koormus, ning 
tuli esile tööturu horisontaalse ja 
vertikaalse segregatsiooni ulatus, mida 
süvendab lastehoiuteenuste ja 
eakatehoolduse teenuste ning taristu 
puudumine. Kuna liikumispiirangute ajal 
kasvas kogu ELis soolise vägivalla 
juhtumite arv, tuli samuti ilmseks 
murettekitav probleem, et koduvägivalla 
ohvritest ja selle ohus olevate naiste 
kaitsmiseks ega toetamiseks meetmeid ei 
ole. Käesolev rahastamisvahend peaks 
aitama liikmesriikidel toetada ja arendada 
algatusi, milles eesmärk on anda naistele 
võimalus tegeleda ettevõtlusega, saada 
mikrorahastust ning hakata tegutsema 
teadus-, tehnoloogia-, inseneeria- või 
matemaatikavaldkonnas, ning edendada 
tööhõivevõimalusi – eelkõige digitaal- ja 
rohelise majanduse prioriteetsetes 
sektorites – ja tagada 
diskrimineerimisvaba tööhõive algatused. 
Eritähelepanu tuleks pöörata sellele, et 
võidelda tööturu segregatsiooni vastu 
meetmetega, mille eesmärk on sooline 
tööhõive-, palga- ja pensionilõhe kaotada. 
Liikmesriigid peaksid programmi abil 
ühtlasi looma ja tugevdama algatusi, 
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millega edendada ja parandada töö- ja 
eraelu tasakaalu, pöörates erilist 
tähelepanu hooldustaristule ja -
teenustele. Kriisist taastumiseks on 
olulised ka taristu ja teenused, nagu 
varjupaigad ja vägivallaohvrite toetamine.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liidu poliitiliste prioriteetide hulka 
kuulub selliste reformide elluviimine, 
millega muudetakse liikmesriikide 
majandus vastupidavaks ja suurendatakse 
selle kohanemisvõimet ning kasutatakse 
ära majanduse kasvupotentsiaal. Seetõttu 
on reformid väga olulised majanduse 
kestliku taastumise ning majandusliku ja 
sotsiaalse lähenemise seisukohast. Pärast 
pandeemiakriisi on see eriti vajalik, et 
sillutada teed majanduse kiirele 
taastamisele.

(5) Liidu poliitiliste prioriteetide hulka 
kuulub selliste reformide elluviimine, 
millega muudetakse liikmesriikide 
majandus vastupidavaks ja suurendatakse 
selle kohanemisvõimet ning kasutatakse 
ära majanduse kasvupotentsiaal. Seetõttu 
on reformid väga olulised majanduse 
kestliku taastumise ning majandusliku ja 
sotsiaalse lähenemise seisukohast. 
Reformide elluviimisel tuleb 
eritähelepanu pöörata vähekaitstud 
elanikerühmadele ja austada soolist 
võrdõiguslikkust. Pärast pandeemiakriisi 
on see eriti vajalik, et sillutada teed 
majanduse kiirele taastamisele.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Naised on olnud COVID-19 kriisi 
eesliinil, sest nad moodustavad kogu ELis 
tervishoiutöötajatest suurema osa ning 
ühitavad tasustamata hooldustöö oma 
töökohustustega, mida on 
üksikvanematel, kellest naised 
moodustavad 85 %, teha üha keerulisem. 
Investeeringuid tugevasse 
hooldustaristusse on vaja ka selleks, et 
tagada sooline võrdõiguslikkus, naiste 
majandusliku mõjuvõimu suurendamine, 
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ehitada üles vastupidavad ühiskonnad, 
võidelda sektorites, kus enamik töötajatest 
on naised, ebakindlate tingimustega, 
hoogustada töökohtade loomist, vältida 
vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, ning 
investeeringud mõjuvad SKP-le 
positiivselt, sest nende tulemusel saab 
palgatööd teha rohkem naisi.

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Varasemad kogemused on 
näidanud, et kriisi ajal vähendatakse 
investeeringuid sageli järsult. Siiski on 
oluline toetada investeeringuid selles 
konkreetses olukorras, et kiirendada 
majanduse taastamist ja tugevdada 
majanduse pikaajalist kasvupotentsiaali. 
Investeerimine keskkonnasäästlikku ja 
digitehnoloogiasse, suutlikkusesse ja 
protsessidesse, mille eesmärk on aidata 
kaasa puhtale energiale üleminekule, 
suurendada hoonetesektori ja muude 
oluliste majandussektorite energiatõhusust, 
aitab tagada kestliku majanduskasvu ja 
luua töökohti. Samuti aitab see peamiste 
tarneahelate mitmekesistamise kaudu 
muuta liidu vastupidavamaks ja vähem 
sõltuvaks.

(6) Varasemad kogemused on 
näidanud, et kriisi ajal vähendatakse 
investeeringuid sageli järsult, sealhulgas 
investeeringuid avalikesse teenustesse, 
millel on püsivad negatiivsed tagajärjed 
naiste õigustele, naiste majandusliku 
mõjuvõimu suurendamisele ja naiste 
tervisele, sealhulgas seksuaal- ja 
reproduktiivtervisele ning seonduvatele 
õigustele. Seetõttu on oluline toetada 
investeeringuid selles konkreetses 
olukorras, et kiirendada majanduse 
taastamist ning tugevdada majanduse 
pikaajalise kestliku kasvu potentsiaali ja 
hooldusmajanduse kui majandusmudeli 
olulise osa kaitset. Investeerimine 
hooldusmajandusele üleminekusse ning 
keskkonnasäästlikku ja digitehnoloogiasse, 
suutlikkusesse ja protsessidesse, mille 
eesmärk on aidata kaasa puhtale energiale 
üleminekule, suurendada hoonetesektori ja 
muude oluliste majandussektorite 
energiatõhusust, aitab tagada kaasavat ja 
kestliku majanduskasvu ja luua töökohti. 
Samuti aitab see peamiste tarneahelate 
mitmekesistamise kaudu muuta liidu 
vastupidavamaks ja vähem sõltuvaks. 
Ühtlasi annab see hea võimaluse 
lihtsustada üleminekut vastupidavale 
hooldusmajandusele ja saavutada 
sooliselt tasakaalustatud ühiskond.
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Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Võttes arvesse Euroopa rohelist 
kokkulepet kui Euroopa kestliku 
majanduskasvu strateegiat ning liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO säästva arengu 
eesmärke, aitab käesoleva määrusega 
loodud rahastamisvahend kaasa 
kliimameetmete peavoolustamisele ja 
keskkonnasäästlikkusele ning üldise 
eesmärgi – pühendada 25 % ELi eelarve 
kuludest kliimaeesmärkide toetamisele – 
saavutamisele.

(11) Võttes arvesse Euroopa rohelist 
kokkulepet kui Euroopa kestliku 
majanduskasvu strateegiat ning liidu 
kohustust rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO säästva arengu 
eesmärke, aitab käesoleva määrusega 
loodud rahastamisvahend kaasa 
kliimameetmete peavoolustamisele ja 
keskkonnasäästlikkusele ning üldise 
eesmärgi – pühendada 25 % ELi eelarve 
kuludest kooskõlas ELi taksonoomia ning 
põhimõttega „ei kahjusta oluliselt“ 
kliima- ja muude keskkonnaeesmärkide 
toetamisele – saavutamisele. 
Kliimamuutused ja keskkonnaseisundi 
halvenemine mõjutavad naisi 
ebaproportsionaalselt, kuid 
kliimamuutuste leevendamise poliitikaga 
seotud otsuste tegemisel on naised 
alaesindatud. Peame tagama, et naised ja 
teised vähemkaitstud rühmad saaksid 
osaleda kõikidel riigi ja ELi tasandi 
otsustusprotsessi tasanditel.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Võttes arvesse Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse strateegiat 2020–2025 ja 
liidu kohustust täita ÜRO kestliku arengu 
eesmärgid, eelkõige eesmärk nr 5, aitab 
käesoleva määrusega loodud 
rahastamisvahend edendada soolist 
võrdõiguslikkust ja soolise aspekti 
arvestamise põhimõtet ning kaotada 
soolist diskrimineerimist ja ebavõrdsust.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Nende üldiste eesmärkide 
saavutamiseks määratakse 
rahastamisvahendi ettevalmistamise ja 
ellurakendamise käigus kindlaks 
asjakohased meetmed ning neid hinnatakse 
uuesti hindamis- ja läbivaatamisprotsessi 
käigus. Samuti tuleks nõuetekohast 
tähelepanu pöörata mõjule, mida käesoleva 
määruse alusel esitatud riiklikud kavad 
avaldavad mitte ainult rohepöördele, vaid 
ka digipöördele. Neil mõlemal on 
esmatähtis roll majanduse taaskäivitamisel 
ja ajakohastamisel.

(12) Nende üldiste eesmärkide 
saavutamiseks määratakse 
rahastamisvahendi ettevalmistamise ja 
ellurakendamise käigus kindlaks 
asjakohased meetmed ning neid hinnatakse 
uuesti hindamis- ja läbivaatamisprotsessi 
käigus. Samuti tuleks nõuetekohast 
tähelepanu pöörata mõjule, mida käesoleva 
määruse alusel esitatud riiklikud kavad 
avaldavad mitte ainult rohepöördele ja 
hooldusmajandusele üleminekule, vaid ka 
digipöördele. Neil mõlemal on esmatähtis 
roll majanduse taaskäivitamisel ja 
ajakohastamisel.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Rahastamisvahendi üldeesmärk 
peaks olema soodustada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset lähenemist. 
Selleks peaks rahastamisvahend aitama 
muuta liikmesriigid vastupidavamaks ja 
suurendada nende kohanemisvõimet, 
leevendada kriisi sotsiaal- ja 
majandusmõju ning toetada rohe- ja 
digipööret eesmärgiga saavutada Euroopas 
2050. aastaks kliimaneutraalsus, aidates 
seeläbi pärast kriisi taastada liikmesriikide 
majanduse kasvupotentsiaali, luua uusi 
töökohti ning edendada kestlikku 
majanduskasvu.

(14) Rahastamisvahendi üldeesmärk 
peaks olema soodustada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset lähenemist. 
Selleks peaks rahastamisvahend aitama 
muuta liikmesriigid vastupidavamaks ja 
suurendada nende kohanemisvõimet, 
leevendada kriisi sotsiaal- ja 
majandusmõju, edendada soolist 
võrdõiguslikkust ning toetada rohe- ja 
digipööret ja üleminekut vastupidavale 
hooldusmajandusele eesmärgiga 
saavutada Euroopas 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus ja sooliselt tasakaalus 
ühiskond, aidates seeläbi pärast kriisi 
taastada liikmesriikide majanduse 
kasvupotentsiaali, luua uusi töökohti, mille 
puhul arvestatakse soo aspekti, ning 
edendada kestlikku ja kaasavat 
majanduskasvu.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et taaste- ja 
vastupidavuskava aitaks tagada 
rahastamisvahendi eesmärkide 
saavutamise, peaksid reformide ja avaliku 
sektori investeerimisprojektide elluviimise 
meetmed sisalduma ühes sidusas taaste- ja 
vastupidavuskavas. Taaste- ja 
vastupidavuskava peaks olema kooskõlas 
Euroopa poolaasta raames kindlaks tehtud 
riigipõhiste probleemide ja seatud 
prioriteetidega, riiklike reformikavadega, 
riiklike energia- ja kliimakavadega, õiglase 
ülemineku kavadega ning liidu fondide 
raames vastu võetud partnerluslepingute ja 
rakenduskavadega. Selleks et edendada 
meetmeid, mis kuuluvad Euroopa rohelise 
kokkuleppe ja digitaalarengu tegevuskava 
prioriteetide hulka, tuleks kavas sätestada 
ka rohe- ja digipöörde seisukohast olulised 
meetmed. Meetmed peaksid võimaldama 
sujuvalt saavutada riiklikes energia- ja 
kliimakavades ja nende ajakohastatud 
versioonides esitatud sihid, eesmärgid ja 
panuse. Kõiki toetatavaid tegevusi tuleks 
ellu viia täielikus kooskõlas liidu kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega.

(16) Selleks et taaste- ja 
vastupidavuskava aitaks tagada 
rahastamisvahendi eesmärkide 
saavutamise, peaksid reformide ja avaliku 
sektori investeerimisprojektide elluviimise 
meetmed sisalduma ühes sidusas taaste- ja 
vastupidavuskavas. Taaste- ja 
vastupidavuskava peab olema kooskõlas 
Euroopa poolaasta raames kindlaks tehtud 
riigipõhiste probleemide ja seatud 
prioriteetidega, riiklike reformikavadega, 
riiklike energia- ja kliimakavadega, õiglase 
ülemineku kavadega, soolise 
võrdõiguslikkuse kavadega ning liidu 
fondide raames vastu võetud 
partnerluslepingute ja rakenduskavadega. 
Selleks et edendada meetmeid, mis 
kuuluvad Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse strateegia, Euroopa 
rohelise kokkuleppe ja digitaalarengu 
tegevuskava prioriteetide hulka, tuleks 
kavas sätestada ka soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise ning rohe- 
ja digipöörde seisukohast olulised 
meetmed, nt soolist digilõhet vähendavad 
meetmed. Meetmed peaksid võimaldama 
sujuvalt saavutada riiklikes energia- ja 
kliimakavades ja nende ajakohastatud 
versioonides esitatud sihid, eesmärgid ja 
panuse. Kõiki toetatavaid tegevusi tuleks 
ellu viia täielikus kooskõlas liidu 
võrdõiguslikkuse ning kliima- ja 
keskkonnaprioriteetidega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada riikide vastutus 
ning keskendumine asjakohastele 
reformidele ja investeeringutele, peaksid 
toetust soovivad liikmesriigid esitama 
komisjonile taaste- ja vastupidavuskava, 
mis on nõuetekohaselt põhjendatud. 
Taaste- ja vastupidavuskava tuleks esitada 
üksikasjalikud rakendamismeetmed, 
sealhulgas eesmärgid ja vahe-eesmärgid, 
ning taaste- ja vastupidavuskava eeldatav 
mõju majanduse kasvupotentsiaalile, 
töökohtade loomisele ning majanduse ja 
ühiskonna vastupidavusele; kava peaks 
sisaldama ka rohe- ja digipöörde jaoks 
vajalikke meetmeid; samuti peaks see 
sisaldama selgitust kavandatud taaste- ja 
vastupidavuskava kooskõla kohta Euroopa 
poolaasta raames kindlaks tehtud 
asjaomaste riigipõhiste probleemide ja 
seatud prioriteetidega. Kogu protsessi 
käigus peaksid komisjon ja liikmesriigid 
püüdma teha tihedat koostööd.

(21) Selleks et tagada riikide vastutus 
ning keskendumine asjakohastele 
reformidele ja investeeringutele, peaksid 
toetust soovivad liikmesriigid esitama 
komisjonile taaste- ja vastupidavuskava, 
mis on nõuetekohaselt põhjendatud. 
Taaste- ja vastupidavuskava tuleks esitada 
üksikasjalikud rakendamismeetmed, 
sealhulgas eesmärgid ja vahe-eesmärgid, 
ning taaste- ja vastupidavuskava eeldatav 
mõju majanduse kasvupotentsiaalile, 
selliste töökohtade loomisele, mille puhul 
arvestatakse soo aspekti, majanduse ja 
ühiskonna vastupidavusele ning soolisele 
võrdõiguslikkusele; kava peaks sisaldama 
ka rohe- ja digipöörde ning vastupidavale 
hooldusmajandusele ülemineku jaoks 
ning soolise võrdõiguslikkuse 
edendamiseks vajalikke meetmeid; samuti 
peaks see sisaldama selgitust kavandatud 
taaste- ja vastupidavuskava kooskõla kohta 
Euroopa poolaasta raames kindlaks tehtud 
asjaomaste riigipõhiste probleemide ja 
seatud prioriteetidega. Kogu protsessi 
käigus peaksid komisjon ja liikmesriigid 
püüdma teha tihedat koostööd.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Komisjon peaks hindama 
liikmesriikide esildatud taaste- ja 
vastupidavuskavasid ning tegutsema 
tihedas koostöös asjaomase liikmesriigiga. 
Komisjon austab täielikult riikide vastutust 
selles protsessis ja võtab seetõttu arvesse 
asjaomase liikmesriigi esitatud põhjendusi 
ja asjaolusid ning hindab, kas liikmesriigi 
esildatud taaste- ja vastupidavuskava võiks 
aidata tulemuslikult lahendada probleeme, 
mis on välja toodud asjaomasele 
liikmesriigile esitatud riigipõhises 

(22) Komisjon peaks hindama 
liikmesriikide esildatud taaste- ja 
vastupidavuskavasid ning tegutsema 
tihedas koostöös asjaomase liikmesriigiga 
ning kaasama sotsiaalpartnereid ja 
kodanikuühiskonna organisatsioone. 
Komisjon austab täielikult riikide vastutust 
selles protsessis ja võtab seetõttu arvesse 
asjaomase liikmesriigi esitatud põhjendusi 
ja asjaolusid ning hindab, kas liikmesriigi 
esildatud taaste- ja vastupidavuskava võiks 
aidata tulemuslikult lahendada probleeme, 
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soovituses või muudes asjakohastes 
dokumentides, mille komisjon on Euroopa 
poolaasta raames ametlikult vastu võtnud; 
kas kava sisaldab meetmeid, mis aitavad 
tõhusalt kaasa rohe- ja digipöördele ning 
sellega kaasnevate probleemide 
lahendamisele; kas kaval võiks olla püsiv 
mõju asjaomases liikmesriigis; kas kavaga 
loodetakse tõhusalt tugevdada liikmesriigi 
majanduse kasvupotentsiaali, luua uusi 
töökohti, suurendada majanduse ja 
sotsiaalvaldkonna vastupidavust, 
leevendada kriisi majandus- ja 
sotsiaalmõju ning suurendada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust; kas põhjendused, mille 
liikmesriik on oma taaste- ja 
vastupidavuskavas hinnanguliste 
kogukulude kohta esitanud, on mõistlikud 
ja usutavad ning vastavuses eeldatava 
mõjuga majandusele ja tööhõivele; kas 
taaste- ja vastupidavuskava sisaldab 
meetmeid, mis kujutavad endast sidusat 
tegevust struktuurireformide ja avaliku 
sektori investeerimisprojektide 
ellurakendamiseks ning kas asjaomaste 
liikmesriikide välja pakutud tegevuskord, 
sealhulgas kavandatud vahe-eesmärgid ja 
sihid ning nendega seotud näitajad, võiks 
tagada taaste- ja vastupidavuskava 
ellurakendamise.

mis on välja toodud asjaomasele 
liikmesriigile esitatud riigipõhises 
soovituses või muudes asjakohastes 
dokumentides, mille komisjon on Euroopa 
poolaasta raames ametlikult vastu võtnud; 
kas kava sisaldab meetmeid, mis aitavad 
tõhusalt kaasa rohe- ja digipöördele ja 
hooldusmajandusele üleminekule ning 
nendega kaasnevate probleemide 
lahendamisele; kas kava sisaldab 
meetmeid, mis aitavad edendada soolist 
võrdõiguslikkust ja soolise aspekti 
arvestamise põhimõtet ning kaotada 
soolist diskrimineerimist ja lahendada 
sellest tulenevaid probleeme; kas kaval 
võiks olla püsiv mõju asjaomases 
liikmesriigis; kas taaste- ja 
vastupidavuskavas sisalduvas soolise 
võrdõiguslikkuse kavas käsitletakse 
tõhusalt kriisi mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele, eelkõige tööhõive- ja 
rahastamisvõimaluste valdkonnas, ning 
kas see sisaldab meetmeid soolise 
vägivalla vältimiseks ja selle vastu 
võitlemiseks; kas kavaga loodetakse 
tõhusalt tugevdada liikmesriigi majanduse 
kasvupotentsiaali, luua uusi töökohti, mille 
puhul arvestatakse soo aspekti, 
suurendada soolist võrdõiguslikkust ning 
majanduse ja sotsiaalvaldkonna 
vastupidavust, leevendada kriisi majandus- 
ja sotsiaalmõju ning suurendada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust; kas põhjendused, mille 
liikmesriik on oma taaste- ja 
vastupidavuskavas hinnanguliste 
kogukulude kohta esitanud, on mõistlikud 
ja usutavad ning vastavuses eeldatava 
mõjuga majandusele ja tööhõivele; kas 
taaste- ja vastupidavuskava sisaldab 
meetmeid, mis kujutavad endast sidusat 
tegevust struktuurireformide ja avaliku 
sektori investeerimisprojektide 
ellurakendamiseks ning kas asjaomaste 
liikmesriikide välja pakutud tegevuskord, 
sealhulgas kavandatud vahe-eesmärgid ja 
sihid ning nendega seotud näitajad, võiks 
tagada taaste- ja vastupidavuskava 
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ellurakendamise.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Rakendamise tõhusaks 
järelevalveks peaksid liikmesriigid esitama 
Euroopa poolaasta raames kord kvartalis 
aruande taaste- ja vastupidavuskava 
täitmisel saavutatu kohta. Need asjaomaste 
liikmesriikide koostatud aruanded peaksid 
nõuetekohaselt kajastuma riiklikes 
reformikavades, mida tuleks kasutada 
taaste- ja vastupidavuskavade 
lõpuleviimisel tehtud edusammudest aru 
andmiseks.

(33) Rakendamise tõhusaks 
järelevalveks peaksid liikmesriigid 
sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega konsulteerides 
esitama Euroopa poolaasta raames kord 
kvartalis aruande taaste- ja 
vastupidavuskava täitmisel saavutatu 
kohta. Need asjaomaste liikmesriikide 
koostatud aruanded peaksid nõuetekohaselt 
kajastuma riiklikes reformikavades, mida 
tuleks kasutada taaste- ja 
vastupidavuskavade lõpuleviimisel tehtud 
edusammudest aru andmiseks.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe punktidele 22 ja 
23 on vaja käesoleva määrusega loodavat 
taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendit 
hinnata konkreetsete seirenõuete kohaselt 
kogutud teabe alusel ning ühtlasi vältida 
ülereguleerimist ja halduskoormust, 
eelkõige liikmesriikides. Selline kord peaks 
vajaduse korral sisaldama ka mõõdetavaid 
näitajaid, mille alusel hinnata vahendite 
mõju kohapeal.

(36) Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe punktidele 22 ja 
23 on vaja käesoleva määrusega loodavat 
taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendit 
hinnata konkreetsete seirenõuete kohaselt 
kogutud teabe alusel ning ühtlasi vältida 
ülereguleerimist ja halduskoormust, 
eelkõige liikmesriikides. Selline kord peaks 
vajaduse korral sisaldama ka mõõdetavaid 
näitajaid, mille alusel hinnata vahendite 
mõju kohapeal. Seireks kogutavaid 
andmeid eristatakse sooliselt.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Oleks hea, kui komisjon esitaks igal 
aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva määrusega loodava 
rahastamisvahendi rakendamise kohta. See 
aruanne peaks sisaldama teavet taaste- ja 
vastupidavuskavade raames liikmesriikides 
tehtud edusammude kohta; samuti peaks 
see sisaldama teavet eelneval aastal 
Euroopa Liidu taasterahastu raames 
rahastamisvahendile eraldatud summade 
kohta, jaotatuna eelarveridade kaupa, ning 
teavet Euroopa Liidu taasterahastu kaudu 
saadud summade osakaalu kohta 
rahastamisvahendi eesmärkide 
saavutamises.

(37) Oleks hea, kui komisjon esitaks igal 
aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva määrusega loodava 
rahastamisvahendi rakendamise kohta. See 
aruanne peaks sisaldama teavet taaste- ja 
vastupidavuskavade raames liikmesriikides 
tehtud edusammude ja selle kohta, milline 
on olnud edusammude mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele; samuti peaks see 
sisaldama teavet eelneval aastal Euroopa 
Liidu taasterahastu raames 
rahastamisvahendile eraldatud summade 
kohta, jaotatuna eelarveridade kaupa, ning 
teavet Euroopa Liidu taasterahastu kaudu 
saadud summade osakaalu kohta 
rahastamisvahendi eesmärkide 
saavutamises.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Teostada tuleks sõltumatu 
hindamine käesoleva määruse alusel 
loodud rahastamisvahendi eesmärkide 
saavutamise, selle vahendite kasutamise 
tõhususe ja lisaväärtuse kohta. Vajaduse 
korral tuleks lisada hinnangule käesoleva 
määruse muutmise ettepanek. Sõltumatus 
järelhindamises tuleks ka käsitleda 
vahendite pikaajalist mõju.

(38) Käesoleva määruse alusel loodud 
rahastamisvahendi eesmärkide saavutamise 
ning selle vahendite kasutamise tõhususe 
ja lisaväärtuse kohta tuleks 
kodanikuühiskonna 
naisteorganisatsioonide ja soo aspekti 
arvestava eelarvestamise ekspertidega 
konsulteerides koostada sõltumatu soo 
aspekti arvestav hinnang. Vajaduse korral 
tuleks lisada hinnangule käesoleva määruse 
muutmise ettepanek. Sõltumatus 
järelhindamises tuleks ka käsitleda 
vahendite pikaajalist mõju, sh mõju 
soolisele võrdõiguslikkusele.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega loodava taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi 
kohaldamisala hõlmab poliitikavaldkondi, 
mis on seotud majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvusega, rohe- ja 
digipöördega, tervishoiu, 
konkurentsivõime, vastupidavuse, 
tootlikkuse, hariduse ja oskustega, 
teadusuuringute ja innovatsiooniga, aruka, 
kestliku ja kaasava majanduskasvuga, 
töökohtade loomise ja investeeringutega 
ning finantssüsteemide stabiilsusega.

Käesoleva määrusega loodava taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendi 
kohaldamisala hõlmab poliitikavaldkondi, 
mis on seotud majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvusega, rohe- ja 
digipöördega ning vastupidavale 
hooldusmajandusele üleminekuga, 
tervishoiu, konkurentsivõime, 
vastupidavuse, tootlikkuse, hariduse ja 
oskustega, soolise võrdõiguslikkusega, 
teadusuuringute ja innovatsiooniga, aruka, 
kestliku ja kaasava majanduskasvuga, 
töökohtade loomise ja investeeringutega 
ning finantssüsteemide stabiilsusega.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi üldeesmärk on 
parandada liidu majanduslikku, sotsiaalset 
ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
suurendades liikmesriikide vastupidavust ja 
kohanemisvõimet, leevendades kriisi 
sotsiaal- ja majandusmõju ning toetades 
rohe- ja digipööret ning aidates seeläbi 
taastada liidu majanduse kasvupotentsiaali, 
aidata luua uusi töökohti pärast COVID-19 
kriisi ja edendada kestlikku 
majanduskasvu.

1. Taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi üldeesmärk on 
parandada liidu majanduslikku, sotsiaalset 
ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
suurendades liikmesriikide vastupidavust ja 
kohanemisvõimet, leevendades kriisi 
sotsiaal-, majandus- ja soolist mõju ning 
toetades rohe- ja digipööret ja soolise 
võrdõiguslikkuse edendamist ning aidates 
seeläbi taastada liidu majanduse 
kasvupotentsiaali, aidata luua uusi töökohti 
pärast COVID-19 kriisi ja edendada 
kestlikku ja kaasavat majanduskasvu ja 
soolist võrdõiguslikkust.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25. Taaste- ja vastupidavuskavad on 
kooskõlas Euroopa poolaasta raames välja 
selgitatud asjaomaste riigipõhiste 
probleemide ja prioriteetidega, eelkõige 
nendega, mis on olulised rohe- ja 
digipöördeks või tulenevad sellest. Taaste- 
ja vastupidavuskavad on ka kooskõlas 
teabega, mille liikmesriigid on lisanud 
Euroopa poolaasta kohastesse riiklikesse 
reformikavadesse, määruse (EL) 
2018/199921 kohastesse riiklikesse energia- 
ja kliimakavadesse ja nende ajakohastatud 
versioonidesse, õiglase territoriaalse 
ülemineku fondi22 kohastesse territoriaalse 
õiglase ülemineku kavadesse ning liidu 
fondidest rahastatavatesse 
partnerluslepingutesse ja 
rakenduskavadesse.

2. Taaste- ja vastupidavuskavad on 
kooskõlas Euroopa poolaasta raames välja 
selgitatud asjaomaste riigipõhiste 
probleemide ja prioriteetidega, eelkõige 
nendega, mis on olulised rohe- ja 
digipöördeks ning vastupidavale 
hooldusmajandusele üleminekuks või 
tulenevad nendest, ning need probleemid 
ja prioriteedid on kavades seatud 
esmatähtsale kohale. Taaste- ja 
vastupidavuskavad on ka kooskõlas 
teabega, mille liikmesriigid on lisanud 
Euroopa poolaasta kohastesse riiklikesse 
reformikavadesse, määruse (EL) 
2018/199921 kohastesse riiklikesse energia- 
ja kliimakavadesse ja muudesse 
keskkonnaeesmärkidesse ja nende 
ajakohastatud versioonidesse, õiglase 
territoriaalse ülemineku fondi22 kohastesse 
territoriaalse õiglase ülemineku kavadesse 
ning liidu fondidest rahastatavatesse 
partnerluslepingutesse ja 
rakenduskavadesse. Taaste- ja 
vastupidavuskavad on ühtlasi kooskõlas 
riikide soolise võrdõiguslikkuse 
strateegiatega.

__________________ __________________
21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1999 energialiidu ja kliimameetmete 
juhtimise kohta.

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1999 energialiidu ja kliimameetmete 
juhtimise kohta.

22 […] 22 […]

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) selgitus selle kohta, kuidas kavaga 
tugevdatakse asjaomase liikmesriigi 
majanduse kasvupotentsiaali, luuakse uusi 

(b) selgitus selle kohta, kuidas kavaga 
tugevdatakse asjaomase liikmesriigi 
majanduse kasvupotentsiaali, luuakse uusi 
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töökohti, suurendatakse majanduse ja 
sotsiaalvaldkonna vastupidavust, 
leevendatakse kriisi majandus- ja 
sotsiaalmõju ning suurendatakse 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust ja lähenemist;

töökohti, mille puhul arvestatakse soo 
aspekti, suurendatakse majanduse ja 
sotsiaalvaldkonna vastupidavust, 
leevendatakse kriisi majandus- ja 
sotsiaalmõju ning suurendatakse 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust ja lähenemist ning soolist 
võrdõiguslikkust;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) selgitus selle kohta, kuidas peaksid 
kavas sisalduvad meetmed aitama kaasa 
rohe- ja digipöördele või lahendaksid 
sellest tulenevaid probleeme;

(c) selgitus selle kohta, kuidas peaksid 
kavas sisalduvad meetmed aitama kaasa 
rohe- ja digipöördele ning vastupidavale 
hooldusmajandusele üleminekule või 
lahendaksid nendest tulenevaid probleeme;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ca) taasteks vajalik riiklik soolise 
võrdõiguslikkuse kava kooskõlas soolise 
võrdõiguslikkuse strateegias esitatud 
eesmärkidega, et leevendada kriisi 
negatiivset mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele, eelkõige tagades 
naistele mõeldud töökohtade loomise, 
soolise palgalõhe vähendamise ja 
naisettevõtjatele laenusaamisvõimaluse, 
sealhulgas meetmed soolise ja 
koduvägivalla ning seksuaalse ahistamise 
vältimiseks ja nende vastu võitlemiseks; 
riiklik soolise võrdõiguslikkuse kava 
töötatakse välja ja seda rakendatakse 
koostöös asjaomaste riiklike soolise 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevate 
asutustega ning naiste õiguste 
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organisatsioonide ja soo aspekti arvestava 
eelarvestamise ekspertidega 
konsulteerides; 

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(cb) selgitus selle kohta, kuidas peaksid 
kavas ette nähtud meetmed aitama 
edendada soolist võrdõiguslikkust ja 
soolise aspekti arvestamise põhimõtet 
ning kaotada soolist diskrimineerimist ja 
lahendada sellest tulenevaid probleeme;

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(cc) soolise mõju hinnang, mida 
võetakse kavas ette nähtud meetmete 
rakendamisel arvesse;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taaste- ja vastupidavuskava 
hindamisel ning asjaomasele liikmesriigile 
eraldatava summa kindlaksmääramisel 
võtab komisjon arvesse Euroopa poolaasta 
raames kättesaadavat analüütilist teavet 
asjaomase liikmesriigi kohta ning 
asjaomase liikmesriigi esitatud põhjendusi 
ja üksikasju, nagu on osutatud artikli 15 
lõikes 3, ning kogu muud asjakohast 
teavet, sealhulgas eelkõige asjaomase 
liikmesriigi riiklikus reformikavas ning 

2. Taaste- ja vastupidavuskava 
hindamisel ning asjaomasele liikmesriigile 
eraldatava summa kindlaksmääramisel 
võtab komisjon arvesse Euroopa poolaasta 
raames kättesaadavat analüütilist teavet 
asjaomase liikmesriigi kohta ning 
asjaomase liikmesriigi esitatud põhjendusi 
ja üksikasju, nagu on osutatud artikli 15 
lõikes 3, ning kogu muud asjakohast 
teavet, sealhulgas eelkõige asjaomase 
liikmesriigi riiklikus reformikavas ning 
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riiklikus energia- ja kliimakavas sisalduvat 
teavet ning vajaduse korral teavet tehnilise 
toe rahastamisvahendi kaudu saadud 
tehnilise toetuse kohta.

riiklikus energia- ja kliimakavas sisalduvat 
teavet ning vajaduse korral teavet tehnilise 
toe rahastamisvahendi kaudu saadud 
tehnilise toetuse kohta. Komisjon nõuab 
ka, et sõltumatud eksperdid hindaksid 
kava soolist mõju, või teeb sellise 
hindamise ise.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab taaste- ja 
vastupidavuskava olulisust ja sidusust ning 
selle panust rohe- ja digipöördesse ning 
võtab selleks arvesse järgmisi kriteeriume:

Komisjon hindab taaste- ja 
vastupidavuskava olulisust ja sidusust ning 
selle panust rohe- ja digipöördesse ning 
vastupidavale hooldusmajandusele 
üleminekusse ja soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisse ning võtab selleks arvesse 
järgmisi kriteeriume:

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x) kas kava sisaldab meetmeid, mis 
aitavad tõhusalt kaasa rohe- ja digipöördele 
või lahendavad sellest tulenevaid 
probleeme;

(b) kas kava sisaldab meetmeid, mis 
aitavad tõhusalt kaasa rohe- ja digipöördele 
ning vastupidavale hooldusmajandusele 
üleminekule või lahendavad nendest 
tulenevaid probleeme;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ca) kas taaste- ja vastupidavuskavas 
sisalduvas soolise võrdõiguslikkuse kavas 
käsitletakse kriisist tulenevaid 
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sooprobleeme tõhusalt, tagatakse sooline 
võrdõiguslikkus, eelkõige tööhõive-, 
võrdse tasu ja rahastamisvõimaluste 
valdkonnas, aidatakse edendada soolise 
aspekti arvestamise põhimõtet ja kaotada 
soolist diskrimineerimist ning kas see 
sisaldab meetmeid soolise ja 
koduvägivalla ning seksuaalse ahistamise 
vältimiseks ja nende vastu võitlemiseks;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(z) kas taaste- ja vastupidavuskavaga 
loodetakse tõhusalt tugevdada liikmesriigi 
majanduse kasvupotentsiaali, luua uusi 
töökohti, suurendada majanduse ja 
sotsiaalvaldkonna vastupidavust, 
leevendada kriisi majandus- ja 
sotsiaalmõju ning suurendada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust;

(d) kas taaste- ja vastupidavuskavaga 
loodetakse tõhusalt tugevdada liikmesriigi 
majanduse kasvupotentsiaali, luua uusi 
töökohti, mille puhul arvestatakse soo 
aspekti, suurendada majanduse ja 
sotsiaalvaldkonna vastupidavust, 
leevendada kriisi majandus- ja 
sotsiaalmõju ning suurendada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust ning soolist 
võrdõiguslikkust;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

57. Tulemusaruannete süsteem tagab, 
et tegevuse ja tulemuste järelevalveks 
vajalikke andmeid kogutakse tõhusalt, 
tulemuslikult ja õigel ajal. Selleks 
kehtestatakse liidu rahaliste vahendite 
saajatele proportsionaalsed 
aruandlusnõuded.

2. Tulemusaruannete süsteem tagab, 
et tegevuse ja tulemuste järelevalveks 
vajalikud andmed on võrreldavad ja 
sooliselt eristatud ning neid kogutakse 
tõhusalt, tulemuslikult ja õigel ajal. Selleks 
kehtestatakse liidu rahaliste vahendite 
saajatele proportsionaalsed 
aruandlusnõuded.
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Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

59. Aastaaruanne sisaldab teavet 
rahastamisvahendi raames asjaomaste 
liikmesriikide taaste- ja 
vastupidavuskavadega seoses tehtud 
edusammude kohta.

2. Aastaaruanne sisaldab teavet 
rahastamisvahendi raames asjaomaste 
liikmesriikide taaste- ja 
vastupidavuskavadega seoses tehtud 
edusammude ja selle kohta, milline on 
olnud edusammude mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele.

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

62. Neli aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele sõltumatu 
hindamise aruande määruse rakendamise 
kohta ja hiljemalt kolme aasta jooksul 
pärast 2027. aasta lõppu sõltumatu 
järelhindamise aruande.

1. Neli aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele sõltumatu 
hindamise aruande määruse rakendamise 
kohta ja hiljemalt kolme aasta jooksul 
pärast 2027. aasta lõppu sõltumatu 
järelhindamise aruande, milles 
arvestatakse soo aspekti.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

63. Hindamisaruandes hinnatakse 
eelkõige eesmärkide saavutamise ulatust, 
vahendite kasutamise tõhusust ja Euroopa 
lisaväärtust. Ühtlasi käsitletakse aruandes 
kõigi eesmärkide ja meetmete jätkuvat 
asjakohasust.

2. Hindamisaruandes hinnatakse 
eelkõige eesmärkide saavutamise ulatust, 
vahendite kasutamise tõhusust ja Euroopa 
lisaväärtust ning soolise võrdõiguslikkuse 
mõju. Ühtlasi käsitletakse aruandes kõigi 
eesmärkide ja meetmete jätkuvat 
asjakohasust.
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Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

65. Järelhindamise aruandes antakse 
üldhinnang käesoleva määrusega loodud 
rahastamisvahendile ja esitatakse teavet 
selle pikaajalise mõju kohta.

4. Järelhindamise aruandes antakse 
üldhinnang käesoleva määrusega loodud 
rahastamisvahendile ja esitatakse teavet 
selle pikaajalise mõju, sh soolisele 
võrdõiguslikkusele avalduva mõju kohta.

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt artikli 16 lõikele 3 hindab 
komisjon taaste- ja vastupidavuskava 
olulisust ja sidusust ning selle panust rohe- 
ja digipöörde saavutamisse ning võtab 
selleks arvesse järgmisi kriteeriume:

Vastavalt artikli 16 lõikele 3 hindab 
komisjon taaste- ja vastupidavuskava 
olulisust ja sidusust ning selle panust rohe- 
ja digipöörde ning hooldusmajandusele 
ülemineku saavutamisse ja soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisse ning võtab 
selleks arvesse järgmisi kriteeriume:

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kas kava sisaldab meetmeid, mis 
aitavad tõhusalt kaasa rohe- ja digipöördele 
või sellest tulenevate probleemide 
lahendamisele;

(b) kas kava sisaldab meetmeid, mis 
aitavad tõhusalt kaasa rohe- ja digipöördele 
ja hooldusmajandusele üleminekule ning 
nendega kaasnevate probleemide 
lahendamisele;

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ba) kas kava sisaldab meetmeid, mis 
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aitavad edendada soolist võrdõiguslikkust 
ja soolise aspekti arvestamise põhimõtet 
ning kaotada soolist diskrimineerimist ja 
lahendada sellest tulenevaid probleeme, 
eelkõige meetmeid, mis puudutavad 
soolist palgalõhet, piisavat perepuhkust ja 
paindlikku töökorraldust, kättesaadavat ja 
taskukohast lapsehooldust ja pikaajalist 
hooldust, ning naiste suuremat osalemist 
tööturul, sealhulgas tagades võrdsed 
võimalused ja karjääri edenemise;

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ca) kas taaste- ja vastupidavuskavas 
sisalduv soolise võrdõiguslikkuse kava on 
kooskõlas soolise võrdõiguslikkuse 
strateegias seatud eesmärkidega ning kas 
selles käsitletakse tõhusalt kriisi mõju 
soolisele võrdõiguslikkusele, eelkõige 
tööhõive-, võrdse tasu ja 
rahastamisvõimaluste valdkonnas, ning 
kas see sisaldab meetmeid soolise 
vägivalla ja seksuaalse ahistamise 
vältimiseks ja nende vastu võitlemiseks;

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kas taaste- ja vastupidavuskavaga 
loodetakse tõhusalt tugevdada liikmesriigi 
majanduse kasvupotentsiaali, luua uusi 
töökohti, suurendada majanduse ja 
sotsiaalvaldkonna vastupidavust, 
leevendada kriisi majandus- ja 
sotsiaalmõju ning suurendada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust;

(d) kas taaste- ja vastupidavuskavaga 
loodetakse tõhusalt tugevdada liikmesriigi 
majanduse kasvupotentsiaali, luua uusi 
töökohti, suurendada soolist 
võrdõiguslikkust ning majanduse ja 
sotsiaalvaldkonna vastupidavust, 
leevendada kriisi majandus- ja 
sotsiaalmõju ning suurendada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust;
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Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 3 – punkt 2.2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2. Kava sisaldab meetmeid, mis 
aitavad tõhusalt kaasa rohe- ja digipöördele 
või sellest tulenevate probleemide 
lahendamisele

2.2. Kava sisaldab meetmeid, mis 
aitavad tõhusalt kaasa rohe- ja digipöördele 
ja hooldusmajandusele üleminekule ning 
nendega kaasnevate probleemide 
lahendamisele

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 3 – punkt 2.2 – lõik 1 – alalõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

või
kavandatud meetmete rakendamine aitab 
eelduste kohaselt märkimisväärselt kaasa 
hooldusmajandusele üleminekule

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 3 – punkt 2.2 – lõik 1 – alakõik 3 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kavandatud meetmete rakendamine 
aitab eelduste kohaselt märkimisväärselt 
kaasa rohe- ja digipöördest tulenevate 
probleemide lahendamisele

– kavandatud meetmete rakendamine 
aitab eelduste kohaselt märkimisväärselt 
kaasa rohe- ja digipöördest ning 
hooldusmajandusele üleminekust 
tulenevate probleemide lahendamisele

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 3 – punkt 2.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2.a Kava sisaldab meetmeid, mis 
aitavad edendada soolist võrdõiguslikkust 
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ja soolise aspekti arvestamise põhimõtet 
ning kaotada soolist diskrimineerimist või 
lahendada sellest tulenevaid probleeme.
Komisjon võtab selle kriteeriumi alusel 
hindamisel arvesse järgmisi punkte.
Kohaldamisala
– kavandatud meetmete rakendamine 
aitab eelduste kohaselt märkimisväärselt 
edendada soolist võrdõiguslikkust ja 
soolise aspekti arvestamise põhimõtet või 
– kavandatud meetmete rakendamine 
aitab eelduste kohaselt märkimisväärselt 
kaasa soolise diskrimineerimise 
kaotamisele
või
– kavandatud meetmete rakendamine 
aitab eelduste kohaselt märkimisväärselt 
kaasa soolisest ebavõrdsusest ja/või 
diskrimineerimisest tulenevate 
probleemide lahendamisele
ning
– kavandatud meetmete rakendamisel on 
eelduste kohaselt kestev mõju.
Hinne
A – suures ulatuses
B – mõõdukas ulatuses
C – väikeses ulatuses

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 3 – punkt 2.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3.a Taaste- ja vastupidavuskavas 
sisalduvas soolise võrdõiguslikkuse kavas 
käsitletakse tõhusalt kriisi mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele, eelkõige tööhõive-, 
võrdse tasu ja rahastamisvõimaluste 
valdkonnas, ning see sisaldab meetmeid 
soolise vägivalla ja seksuaalse ahistamise 
vältimiseks ning nende vastu võitlemiseks.
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Komisjon võtab selle kriteeriumi alusel 
hindamisel arvesse järgmisi punkte.
Kohaldamisala
– Taaste- ja vastupidavuskavas sisalduva, 
kodanikuühiskonna 
naisteorganisatsioonidega konsulteerides 
välja töötatud soolise võrdõiguslikkuse 
kava rakendamine aitab eeldatavasti kriisi 
mõju soolisele võrdõiguslikkusele 
märkimisväärselt leevendada
ning
– taaste- ja vastupidavuskavas sisalduva 
soolise võrdõiguslikkuse kava 
rakendamine aitab eeldatavasti 
märkimisväärselt kaasa naistele mõeldud 
töökohtade loomisele
ning
– taaste- ja vastupidavuskavas sisalduva 
soolise võrdõiguslikkuse kava 
rakendamine aitab eeldatavasti 
vähendada soolist palgalõhet
ning
– taaste- ja vastupidavuskavas sisalduva 
soolise võrdõiguslikkuse kava 
rakendamine aitab eeldatavasti 
märkimisväärselt kaasa, et naisettevõjatel 
on lihtsam laenu saada,
ning
– taaste- ja vastupidavuskavas sisalduva 
soolise võrdõiguslikkuse kava 
rakendamine aitab eeldatavasti 
märkimisväärselt kaasa soolise vägivalla 
ja seksuaalse ahistamise vältimisele ning 
nende vastu võitlemisele.
Hinne
A – taaste- ja vastupidavuskava aitab 
kriisi mõju soolisele võrdõiguslikkusele 
tõhusalt leevendada
B – taaste- ja vastupidavuskava aitab 
kriisi mõju soolisele võrdõiguslikkusele 
osaliselt leevendada
C – taaste- ja vastupidavuskava ei aita 
kriisi mõju soolisele võrdõiguslikkusele 
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leevendada

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 3 – punkt 2.4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.4. Taaste- ja vastupidavuskavaga 
loodetakse tõhusalt tugevdada liikmesriigi 
majanduse kasvupotentsiaali, luua uusi 
töökohti, suurendada majanduse ja 
sotsiaalvaldkonna vastupidavust, 
leevendada kriisi majandus- ja 
sotsiaalmõju ning suurendada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust

2.4. Taaste- ja vastupidavuskavaga 
loodetakse tõhusalt tugevdada liikmesriigi 
majanduse kasvupotentsiaali, luua uusi 
töökohti, suurendada soolist 
võrdõiguslikkust ning majanduse ja 
sotsiaalvaldkonna vastupidavust, 
leevendada kriisi majandus- ja 
sotsiaalmõju ning suurendada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 – lõik 3 – punkt 2.4 – lõik 1 – alalõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– taaste- ja vastupidavuskava sisaldab 
meetmeid, mille eesmärk on kõrvaldada 
liikmesriikide majanduse nõrgad küljed ja 
tugevdada asjaomase liikmesriigi 
majanduse kasvupotentsiaali, stimuleerida 
töökohtade loomist ja leevendada kriisi 
kahjulikku mõju, vältides samal ajal nende 
meetmete kahjulikku kliima- ja 
keskkonnamõju,

– taaste- ja vastupidavuskava sisaldab 
meetmeid, mille eesmärk on kõrvaldada 
liikmesriikide majanduse nõrgad küljed ja 
tugevdada asjaomase liikmesriigi 
majanduse kasvupotentsiaali, stimuleerida 
töökohtade loomist ja leevendada kriisi 
kahjulikku mõju, vältides samal ajal nende 
meetmete kahjulikku kliima- ja 
keskkonnamõju, kuid edendades soolist 
võrdõiguslikkust ja rohepööret,


