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Muudatusettepanek 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Sotsiaalse kaasatuse riiklikes 
tegevuskavades rõhutavad mitmed riigid, et 
vaesuse ja/või sotsiaalse tõrjutuse oht 
ähvardab enam teatavaid kindlaid 
elanikerühmi, nagu lapsi, üksikvanemaid, 
eakaid inimesi, sisserändajaid ja 
rahvusvähemusi, puudega inimesi, 
kodutuid, vange, vägivalla ohvriks olevaid 
naisi ja lapsi ning uimastisõltlasi.

(11) Sotsiaalse kaasatuse riiklikes 
tegevuskavades rõhutavad mitmed riigid, et 
vaesuse ja/või sotsiaalse tõrjutuse oht 
ähvardab enam teatavaid kindlaid 
elanikerühmi, nagu lapsi, üksikvanemaid, 
suuri perekondi, eakaid inimesi, noori ja 
eriti just noori naisi, sisserändajaid ja 
rahvusvähemusi, puudega inimesi, 
kodutuid, vange, vägivalla ohvriks olevaid 
naisi ja lapsi ning uimastisõltlasi.

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kui tööhõive vähendab tunduvalt 
üksikisiku vaesuse ohtu, siis alati ei ole see 
piisav tingimus inimeste vaesusest
päästmiseks ning ka töölkäivate inimeste 
vaesuse ohu määr on siiski suhteliselt 
kõrge. Töötajate vaesus on seotud madala 
palga, väheste oskuste ning ebakindla 
töösuhte ja sageli osalise tööajaga tööga, 
kuid ka töötaja leibkonna eripäradega, s.o 
ülalpeetavate arvu ja leibkonnaliikmete 
töölkäimise määraga. Kvaliteetne töökoht 
on seega inimeste vaesusest väljatoomisel 
hädavajalik.

(12) Kui tööhõive vähendab tunduvalt 
üksikisiku vaesuse ohtu, siis alati ei ole see 
piisav tingimus inimeste vaesusest 
päästmiseks ning ka töölkäivate inimeste 
vaesuse ohu määr on siiski suhteliselt 
kõrge. Töötajate vaesus on seotud madala 
palga, väheste oskuste, väheste kutseõppe 
ning töö- ja pereelu ühildamise 
võimalustega ning ebakindla töösuhte ja 
ebakindlate töötingimustega ja sageli 
osalise tööajaga, kuid ka sotsiaalse ja 
majandusliku abi tasemega, mis on seotud 
töötaja leibkonna eripäradega, s.o 
ülalpeetavate arvu ja leibkonnaliikmete 
töölkäimise määraga. Kvaliteetne töökoht 
ja sotsiaalne ning majanduslik toetus on 
seega inimeste vaesusest väljatoomisel 
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hädavajalikud.

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Info- ja sidetehnoloogia 
kättesaadavuse ja selle kasutamise oskus 
muutub üha enam kaasamise 
eeltingimuseks. 

(14) Kuigi info- ja sidetehnoloogia võrdse 
kättesaadavuse ja selle kasutamise oskus 
muutub üha enam kaasamise 
eeltingimuseks, ei ole digitaalne 
jagunemine meeste ja naiste vahel ning 
sotsiaalsete rühmade vahel vähenenud, 
mis seab ohtu naiste sotsiaalse ja tööalase 
lõimumise. 

2006. aasta juunis Riias heaks kiidetud 
ministrite deklaratsioonis nõutakse 
infoühiskonda kõigile.

2006. aasta juunis Riias heaks kiidetud 
ministrite deklaratsiooni, milles nõutakse 
infoühiskonda kõigile, peaks rohkem 
rakendama ning info- ja sidetehnoloogia 
kättesaadavus peab muutuma Euroopa 
aasta peamiseks eesmärgiks.

Or. fr

Muudatusettepanek 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Võitlemisel vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu sõltub ühenduse meetmete 
edukus sellest, mil määral saab see üldsuse 
positiivse vastukaja osaliseks. Euroopa 
aasta peab soodustama teadlikkuse tõstmist 
ning andma valdkonnale uue tõuke. See 
peaks aitama koondada poliitilist 
tähelepanu ning haarama kaasa kõiki neid, 

(15) Võitlemisel vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu sõltub ühenduse meetmete 
edukus sellest, mil määral saab see üldsuse 
positiivse vastukaja osaliseks. Euroopa 
aasta peab soodustama teadlikkuse tõstmist 
ning andma valdkonnale uue tõuke. See 
peaks aitama koondada poliitilist 
tähelepanu ning haarama kaasa kõiki neid, 
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kellele on oluline arendada edasi Euroopa 
Liidu sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasamise 
avatud kooskõlastusmeetodit.

kellele on oluline arendada edasi ja 
tugevdada Euroopa Liidu sotsiaalkaitse ja 
sotsiaalse kaasamise avatud 
kooskõlastusmeetodit ning edendada 
Euroopa ja riiklikul tasandil uusi 
meetmeid ja algatusi koostöös vaesust 
kannatavate inimeste ja nende 
esindajatega. Selle raames peaks erilist 
tähelepanu pöörama võrdseid võimalusi 
ning meeste ja naiste võrdõiguslikkust 
puudutavate ühenduse õigusaktide 
rakendamisele riiklikul tasandil.

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 2 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ühtekuuluvus – edendada 
ühtekuuluvamat ühiskonda, tõstes üldsuse 
teadlikkust kasust, mida kõik saavad 
ühiskonnast, kus vaesus on likvideeritud ja 
keegi ei ole sunnitud elama kõrvalejäetult. 
Euroopa aasta edendab ühiskonda, mis 
toetab ja arendab elukvaliteeti, sotsiaalset 
heaolu ning võrdseid võimalusi kõigile 
nende taustast olenemata, tagades säästva 
arengu ja solidaarsuse põlvkondade vahel 
ja sees ning poliitika ühtsuse ELi 
meetmetega kogu maailmas.

c) ühtekuuluvus – edendada 
ühtekuuluvamat ühiskonda, muutes eriti 
naiste ja laste seas sotsiaalset ebavõrdsust 
ja vaesust tekitavat sotsiaal-
majanduslikku poliitikat ning tõstes 
üldsuse teadlikkust kasust, mida kõik 
saavad ühiskonnast, kus vaesus on 
likvideeritud ja keegi ei ole sunnitud elama 
kõrvalejäetult. Euroopa aasta edendab 
ühiskonda, mis toetab ja arendab 
elukvaliteeti, sotsiaalset heaolu ning 
võrdseid võimalusi kõigile nende taustast 
olenemata, tagades säästva arengu ja 
solidaarsuse põlvkondade vahel ja sees 
ning poliitika ühtsuse ELi meetmetega 
kogu maailmas.

Or. pt
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Muudatusettepanek 12
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 2 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) pühendumus – rõhutada veelkord ELi 
tõsist poliitilist kohustust võidelda vaesuse 
ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ning edendada 
seda kohustust kõigil juhtimistasanditel. 
Tuginedes sotsiaalkaitse ja sotsiaalse 
kaasatuse avatud kooskõlastusmeetodi 
saavutustele ja võimalikele puudustele, 
tugevdatakse Euroopa aasta kaudu 
poliitilist kohustust vältida vaesust ja 
sotsiaalset tõrjutust ja nendega võidelda 
ning hoogustada Euroopa Liidu meetmete 
edasiarendamist selles valdkonnas.

d) pühendumus – rõhutada veelkord ELi 
tõsist poliitilist kohustust võidelda vaesuse 
ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ning edendada 
seda kohustust kõigil juhtimistasanditel,
muutes neid nähtusi tekitavat poliitikat. 
Tuginedes sotsiaalkaitse ja sotsiaalse 
kaasatuse avatud kooskõlastusmeetodi 
saavutustele ja võimalikele puudustele, 
tugevdatakse Euroopa aasta kaudu 
poliitilist kohustust vältida vaesust ja 
sotsiaalset tõrjutust ja nendega võidelda 
ning hoogustada Euroopa Liidu meetmete 
edasiarendamist selles valdkonnas.

Or. pt

Muudatusettepanek 13
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta raames võetakse arvesse 
erinevusi selles, kuidas naised ja mehed 
vaesust ja sotsiaalset tõrjutust kogevad.

Euroopa aasta raames võetakse arvesse 
erinevusi selles, kuidas naised ja mehed 
vaesust ja sotsiaalset tõrjutust kogevad, 
ning püütakse tõsta eri asutuste 
teadlikkust vaesuse algpõhjustest ja selle 
vähendamise meetmetest, eriti naiste ja 
laste seas.

Or. pt
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Muudatusettepanek 14
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 8 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kohaliku, piirkondliku ja riikliku tasandi 
meetmeid võidakse lisa II osas sätestatud 
korras kaasrahastada Euroopa Liidu 
üldeelarvest kõige rohkem 50 % ulatuses 
rakendatavate meetmete abikõlblikust 
kogumaksumusest.

2. Kohaliku, piirkondliku ja riikliku tasandi 
meetmeid võidakse lisa II osas sätestatud 
korras kaasrahastada Euroopa Liidu 
üldeelarvest kõige rohkem 50 %, 
erijuhtudel isegi 80 % ulatuses
rakendatavate meetmete abikõlblikust 
kogumaksumusest.

Or. en

 Selgitus

Hääletatakse koos muudatusettepanekuga 16.

Muudatusettepanek 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 15 esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev aruanne peab sisaldama ka 
teavet meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
põhimõttest kinnipidamise kohta Euroopa 
aasta jooksul, selle rakendamise kohta 
ning hinnangut Euroopa aasta 
kasulikkuse kohta kaitsetutele 
elanikerühmadele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 16
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa II osa lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kohaliku, piirkondliku või riikliku 
tasandi meetmeid võidakse rahastada 
ühenduse eelarvest maksimaalselt 50 % 
ulatuses abikõlblikust kogumaksumusest 
osaleva riigi kohta. Riigi osakaal ELi 
kaasrahastatavas meetmes peab olema
vähemalt 50 % ning vahendid võivad olla 
avalik- või eraõiguslikud. Meetmete 
valimisel on riiklikel rakendusasutustel 
vabadus otsustada, kas taotleda 
üksikmeetmete rakendamise eest 
vastutavalt organisatsioonilt 
kaasrahastamist ning millisel tasemel.

1. Kohaliku, piirkondliku või riikliku 
tasandi meetmeid võidakse rahastada 
ühenduse eelarvest maksimaalselt 50 % 
ulatuses abikõlblikust kogumaksumusest 
osaleva riigi kohta. Riigi osakaal ELi 
kaasrahastatavas meetmes peab olema
vähemalt 50 % ning vahendid võivad olla 
avalik- või eraõiguslikud. Komisjoni 
nõusolekul võidakse riiklikul tasandil läbi 
viidavaid, Euroopa jaoks suurt tähtsust 
omavaid meetmeid rahastada ühenduse 
eelarvest kuni 80 % ulatuses abikõlblikust 
kogumaksumusest. Meetmete valimisel on 
riiklikel rakendusasutustel vabadus 
otsustada, kas taotleda üksikmeetmete 
rakendamise eest vastutavalt 
organisatsioonilt kaasrahastamist ning 
millisel tasemel.

Or. en

 Selgitus

Hääletatakse koos muudatusettepanekuga 14.

Muudatusettepanek 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa IV osa teise lõigu esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– laste vaesus ja vaesuse ühelt põlvkonnalt 
teisele ülekandumine;

– laste vaesuse ja vaesuse ühelt 
põlvkonnalt teisele ülekandumise
likvideerimine läbi parema toetuse perele 
ja vanematele;
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