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Muudatusettepanek 1
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Põhjendus A

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A. arvestades, et komisjoni aruandes soolise 
võrdõiguslikkuse kohta aastal 2008 
(KOM(2008)0010)1 väidetakse, et kuigi 
naiste osaluse kasv tööelus jätkub, on naiste 
tööhõive kvaliteet endiselt küsitav, eelkõige 
naiste ja meeste palkade püsiva erinevuse, 
tööturul säilinud horisontaalse ja vertikaalse 
vahetegemise, naiste killustunud erialase 
karjääri ning töö ja pereelu keerulise 
ühitamise osas, mis kõik takistab 
võrdõiguslikkust tööelus ja selle järel;

A. arvestades, et komisjoni aruandes soolise 
võrdõiguslikkuse kohta aastal 2008 
(KOM(2008)0010)2 väidetakse, et kuigi 
naiste osaluse kasv tööelus jätkub, on kaks 
kolmandikku osalise tööajaga töökohtadest 
ja samuti kõige ebakindlamad töökohad 
naiste päralt ja seetõttu on naiste tööhõive 
kvaliteet endiselt küsitav, eelkõige naiste ja 
meeste palkade püsiva erinevuse osas, mis 
mõnes liikmesriigis on ELi keskmisest 
tunduvalt suurem, tööturul säilinud 
horisontaalse ja vertikaalse vahetegemise, 
naiste killustunud erialase karjääri ning töö 
ja pereelu keerulise ühitamise osas, mis kõik 
takistab võrdõiguslikkust tööelus ja selle 
järel;

Or. de

Muudatusettepanek 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Põhjendus A

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

Α. arvestades, et komisjoni aruandes soolise 
võrdõiguslikkuse kohta aastal 2008 
(KOM(2008)0010)3 väidetakse, et kuigi 

Α. arvestades, et komisjoni aruandes soolise 
võrdõiguslikkuse kohta aastal 2008 
(KOM(2008)0010)4 väidetakse, et kuigi 

                                               
1Komisjoni aruanne nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele: „Sooline võrdõiguslikkus aastal 2008”.
2 Komisjoni aruanne nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele: „Sooline võrdõiguslikkus aastal 2008”.
3 Komisjoni aruanne nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele: „Sooline võrdõiguslikkus aastal 2008”.
4 Komisjoni aruanne nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele: „Sooline võrdõiguslikkus aastal 2008”.
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naiste osaluse kasv tööelus jätkub, on naiste 
tööhõive kvaliteet endiselt küsitav, eelkõige 
naiste ja meeste palkade püsiva erinevuse, 
tööturul säilinud horisontaalse ja vertikaalse 
vahetegemise, naiste killustunud erialase 
karjääri ning töö ja pereelu keerulise 
ühitamise osas, mis kõik takistab 
võrdõiguslikkust tööelus ja selle järel;

naiste osaluse kasv tööelus jätkub, on naiste 
tööhõive kvaliteet endiselt küsitav, eelkõige 
naiste ja meeste palkade püsiva erinevuse, 
tööturul säilinud horisontaalse ja vertikaalse 
vahetegemise, naiste killustunud erialase 
karjääri ning töö ja pereelu keerulise 
ühitamise osas, mis kõik takistab võrdse 
kohtlemise saavutamist hariduses ja tööelus 
ning võrdset arengut pensionieas;

Or. el

Muudatusettepanek 3
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Põhjendus A a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A a. arvestades, et kõigil on õigus töötada 
ja töö ei ole üksnes sissetuleku allikaks, 
vaid on ka sotsiaalse kaasatuse põhiaspekt 
kõigis ühiskonnaelu valdkondades ja 
ühtlasi isikliku arengu tegur, mis on 
oluline, et tagada naiste majanduslik 
sõltumatus ja emantsipatsioon;

Or. pt

Muudatusettepanek 4
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Põhjendus A b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A b. arvestades, et naiste 
diskrimineerimine algab juba 
juurdepääsu saamisega koolituskohtadele, 
eriti suure tööpuudusega piirkondades, 
kus naiste võimalused hea koolituskoha ja 
seejärel hea töökoha saamiseks on 
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kõrgemale kvalifikatsioonile vaatamata 
väiksemad;

Or. de

Muudatusettepanek 5
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Põhjendus B

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

B. arvestades, et Euroopa 
tööhõivestrateegiasse ja võrdsete 
võimaluste sambasse ei jää konkreetseid 
võrdõiguslikkuse suuniseid;

B. arvestades, et Euroopa 
tööhõivestrateegiasse ei jää konkreetseid 
võrdõiguslikkuse suuniseid ega võrdsete 
võimaluste sammast;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Põhjendus D

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

D. arvestades, et kaitstud paindlikkuse 
strateegia tõttu valitsevad naiste ja meeste 
töö ja isikliku elu parema ühitamise suhtes
kõrgendatud ootused; arvestades, et kõik 
liikmesriigid ei saavuta Barcelona eesmärke 
aastaks 2010; arvestades, et ülalpeetavate 
pereliikmete (välja arvatud laste) 
hooldusasutusi ei ole poliitika strateegiatesse 
veel lisatud,

D. arvestades, et naiste ja meeste töö ja 
isikliku elu ühitamist tuleks kiiresti 
täiustada; arvestades, et kõik liikmesriigid ei 
saavuta Barcelona eesmärke aastaks 2010; 
arvestades, et ülalpeetavate pereliikmete 
(välja arvatud laste) hooldusasutusi ei ole 
poliitika strateegiatesse veel lisatud,

Or. pt



PE407.784v01-00 6/30 AM\727353ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 7
Maria Matsouka

Arvamuse projekt
Põhjendus D

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

D. arvestades, et kaitstud paindlikkuse 
strateegia tõttu valitsevad naiste ja meeste 
töö ja isikliku elu parema ühitamise suhtes 
kõrgendatud ootused; arvestades, et kõik 
liikmesriigid ei saavuta Barcelona eesmärke 
aastaks 2010; arvestades, et ülalpeetavate 
pereliikmete (välja arvatud laste) 
hooldusasutusi ei ole poliitika strateegiatesse 
veel lisatud,

D. arvestades, et kõik liikmesriigid ei 
saavuta Barcelona eesmärke aastaks 2010; 
arvestades, et ülalpeetavate pereliikmete 
(välja arvatud laste) hooldusasutusi ei ole 
poliitika strateegiatesse veel lisatud,

Or. el

Muudatusettepanek 8
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Põhjendus D

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

D. arvestades, et kaitstud paindlikkuse 
strateegia tõttu valitsevad naiste ja meeste 
töö ja isikliku elu parema ühitamise suhtes 
kõrgendatud ootused; arvestades, et kõik 
liikmesriigid ei saavuta Barcelona eesmärke 
aastaks 2010; arvestades, et ülalpeetavate 
pereliikmete (välja arvatud laste) 
hooldusasutusi ei ole poliitika strateegiatesse 
veel lisatud,

D. arvestades, et kaitstud paindlikkuse 
strateegia tõttu valitsevad naiste ja meeste 
töö ja isikliku elu parema ühitamise suhtes 
kõrgendatud ootused, kuigi need lootused 
täituvad ainult juhul, kui parandatakse 
sotsiaalkindlustussüsteemi ja kui 
perekonnale pühendatud eluetapid ei 
vähenda karjäärivõimalusi ega 
pensioniõigusi; arvestades, et kõik 
liikmesriigid ei saavuta Barcelona eesmärke 
aastaks 2010; arvestades, et ülalpeetavate 
pereliikmete (välja arvatud laste) 
hooldusasutusi ei ole poliitika strateegiatesse 
veel lisatud,

Or. de
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Muudatusettepanek 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Põhjendus D

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

D. arvestades, et kaitstud paindlikkuse 
strateegia tõttu valitsevad naiste ja meeste 
töö ja isikliku elu parema ühitamise suhtes 
kõrgendatud ootused; arvestades, et kõik 
liikmesriigid ei saavuta Barcelona eesmärke 
aastaks 2010; arvestades, et ülalpeetavate 
pereliikmete (välja arvatud laste) 
hooldusasutusi ei ole poliitika strateegiatesse 
veel lisatud,

D. arvestades, et kaitstud paindlikkuse 
strateegia tõttu valitsevad naiste ja meeste 
töö ja isikliku elu parema ühitamise suhtes 
kõrgendatud ootused; arvestades, et kõik 
liikmesriigid ei saavuta Barcelona eesmärke 
aastaks 2010; arvestades, et ülalpeetavate 
pereliikmete (välja arvatud laste) 
hooldusasutusi ning ebatüüpiliste ja 
mitteametlike kvalifikatsioonide 
tunnustamist ei ole poliitika strateegiatesse 
veel lisatud,

Or. el

Muudatusettepanek 10
Evangelia Tzampazi

Arvamuse projekt
Põhjendus D a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

D a. arvestades, et kuigi komisjoni 
aruanne sisaldab põhjalikku statistikat 
naiste tööhõive taseme, hariduse, otsuste 
tegemises osalemise ja vaesuse määra 
kohta ELi naiste hulgas võrreldes 
meestega, puuduvad selles puuete, 
vanuse, seksuaalse sättumuse, etnilise 
päritolu ja usutunnistuse kohta käivad 
andmed, olgugi et mitmekordse 
diskrimineerimise all kannatavate naiste 
olukord on eriti raske,

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Põhjendus D b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

D b. võttes arvesse Dublinis asuva 
Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fondi uurimusi töö ja 
eraelu vahelise tasakaalu kohta,

Or. de

Muudatusettepanek 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Põhjendus D c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

D c. võttes arvesse Lissabonis 2000. aasta 
märtsis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu 
järeldusi, milles püstitati eesmärk tõsta 
aastaks 2010 Euroopa Liidu tööhõive tase 
70 %-ni ja naiste tööhõive tase enam kui 
60 %-ni; võttes ühtlasi arvesse 
Stockholmis 2001. aasta märtsis toimunud 
Euroopa Ülemkogu järeldusi, millega
lisati vahe-eesmärk tõsta aastaks 2005 
tööhõive üldine tase 67 %ni ja naiste 
tööhõive tase 57 %ni,

Or. el

Muudatusettepanek 13
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Põhjendus D d (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

D d. arvestades, et naiste tööelu 
korraldust iseloomustavad naiste ja 
meeste töö- ja pereelu rollimudelite 
sügavalt juurdunud stereotüüpidest 
tingitud madalama tööaktiivsuse 
perioodid, mis mõjutavad nende tööle 
jäämise ja edu saavutamise suutlikkust, 
muudavad nad haavatavamaks tööturul 
ning avaldavad pikaajalist mõju 
pensionisätetele,

Or. en

Muudatusettepanek14
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Põhjendus D e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

D e. arvestades, et 2005. aastal 
sotsiaalpartnerite poolt vastu võetud 
naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
tegevusraamistikus pakutakse mitmeid 
meetmeid, et julgustada tütarlapsi 
kaaluma laialdasemaid karjäärivõimalusi, 
eelkõige tehnilistel ja teaduserialadel;

Or. en

Muudatusettepanek15
Maria Matsouka

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
täiendama võrdõiguslikkuse 

1. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma vajalikke meetmeid, et viia ellu
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süvalaiendamist tööhõive ja sotsiaalse 
turvalisuse poliitika valdkondades, eelkõige
kaitstud paindlikkuse strateegias;

võrdõiguslikkuse süvalaiendamist tööhõive 
ja sotsiaalse turvalisuse poliitika 
valdkondades ja võidelda üldiselt mis tahes 
diskrimineerimise vastu, sealhulgas
kaitstud paindlikkuse strateegias, mille 
tagajärjeks võib asjaomase infrastruktuuri 
puudumise tõttu enamikus liikmesriikides 
või selle strateegia kitsa tõlgendamise 
korral olla naiste olukorra halvenemine või 
naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
tasandamine madalama taseme suunas;

Or. el

Muudatusettepanek16
Juan Andrés Naranjo Escobar

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
täiendama võrdõiguslikkuse süvalaiendamist 
tööhõive ja sotsiaalse turvalisuse poliitika 
valdkondades, eelkõige kaitstud 
paindlikkuse strateegias;

1. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
täiendama võrdõiguslikkuse süvalaiendamist 
sotsiaal-, tööhõive ja sotsiaalse turvalisuse 
poliitika valdkondades, eelkõige kaitstud 
paindlikkuse strateegias;

Or. es

Muudatusettepanek 17
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
täiendama võrdõiguslikkuse süvalaiendamist 
tööhõive ja sotsiaalse turvalisuse poliitika 
valdkondades, eelkõige kaitstud 
paindlikkuse strateegias;

1. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
täiendama võrdõiguslikkuse süvalaiendamist 
tööhõive ja sotsiaalse turvalisuse poliitika 
valdkondades, eelkõige kaitstud 
paindlikkuse strateegias; juhib tähelepanu 
sellele, et võrdsed võimalused on võimalik 
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naistele edukalt tagada ainult igakülgset 
eluetappide poliitikat järgides, mille puhul 
tegelikult jagatakse sugude vahel 
hariduse, kutsetegevuse, perekonna ja 
vabatahtliku töö etapid ja tehakse kõik 
osalised (majandusringkonnad, poliitikud 
ja sotsiaalpartnerid) vastutavaks muutuste 
eest, mille tulemusena võidavad kõik;

Or. de

Muudatusettepanek 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
täiendama võrdõiguslikkuse süvalaiendamist 
tööhõive ja sotsiaalse turvalisuse poliitika 
valdkondades, eelkõige kaitstud 
paindlikkuse strateegias;

1. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
täiendama võrdõiguslikkuse süvalaiendamist 
tööhõive ja sotsiaalse turvalisuse poliitika 
valdkondades, eelkõige kaitstud 
paindlikkuse strateegias ja edendama 
kõikides oma strateegiates soolise 
dimensiooni käsitlemist;

Or. el

Muudatusettepanek 19
Maria Matsouka

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu sellele, et hoolimata 
naiste tööhõive alal saavutatud suhtelisest 
kvantitatiivsest edust näitavad komisjoni 
esitatud andmed, et Euroopa keskmine 
erinevus meeste ja naiste tööhõive tasemes 
on endiselt kõrge (14,4 %), olles veelgi 
kõrgem üle 55 aasta vanuste rühma puhul 
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(17,8 %) ja mõnes liikmesriigis, kus see 
ulatub enam kui 30 %ni;

Or. el

Muudatusettepanek20
Evangelia Tzampazi

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. kutsub liikmesriike üles rakendama 
täielikult ühenduse õigusaktide sätteid, 
milles nõutakse naiste ja meeste võrdset 
kohtlemist tööturul, sealhulgas seoses töö 
saamise, töötingimuste, paindliku tööaja, 
karjääriarengu, edutamise, võrdse ja 
võrdväärse töö eest võrdse tasu saamise, 
töölt vabastamise, soolise 
diskrimineerimise juhtudel 
ümberpööratud tõendamiskohustuse, 
seksuaalse ahistamise ning rasedate, 
emaduse ja isaduse kaitsega, aga ka 
juurdepääsu taskukohastele kõrge 
kvaliteediga kaupadele ja teenustele, nagu 
lastehoiuteenused ning vanurite, 
puuetega inimeste ja muude ülalpeetavate 
eest hoolitsemise teenused, ja nende 
teenuste kättesaadavust;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada 
välja vahendid, millega tagada kõrgelt 

2. palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada 
välja vahendid, millega tagada kõrgelt 
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haritud naistele nn paremad töökohad; haritud naistele nn paremad töökohad, 
kõrgem töötasu ja suuremad 
karjäärivõimalused;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Juan Andrés Naranjo Escobar

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada 
välja vahendid, millega tagada kõrgelt 
haritud naistele nn paremad töökohad;

2. palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada 
koostöös ettevõtete ja haridusasutustega
välja haridus- ja koolitusprogrammid, 
millega tagada kõrgelt haritud naistele nn 
paremad töökohad;

Or. es

Muudatusettepanek 23
Gabriele Stauner

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada 
välja vahendid, millega tagada kõrgelt 
haritud naistele nn paremad töökohad;

2. palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada 
välja vahendid, millega tagada kõrgelt 
haritud naistele nende kvalifikatsioonile 
vastavad töökohad;

Or. de

Muudatusettepanek 24
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada 
välja vahendid, millega tagada kõrgelt 
haritud naistele nn paremad töökohad;

2. palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada 
välja vahendid, millega tagada kõrgelt 
haritud naistele nn paremad töökohad; 
kutsub liikmesriike üles võtma sihipäraseid 
meetmeid, et kaotada noorte naiste 
diskrimineerimine üleminekuetapil 
hariduselt koolitusele ja koolituselt 
kutsetööle;

Or. de

Muudatusettepanek 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada 
välja vahendid, millega tagada kõrgelt 
haritud naistele nn paremad töökohad;

2. palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada 
välja vahendid, millega tagada kõrge 
kutsekvalifikatsiooniga naistele 
samasuguste oskustega meestega võrdsed 
võimalused leida avalikus ja erasektoris 
oma võimetele vastav töökoht ja 
kutsealaselt areneda;

Or. el

Muudatusettepanek 26
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et ELis on loodud palju 
ebakindlaid tähtajalise lepinguga 
töökohti, mis kahjustab eelkõige naiste 
huve; kutsub sellest lähtudes komisjoni ja 
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liikmesriike üles edendama töö 
ebakindluse vastaste meetmete võtmist, 
mis toetaksid üleminekut tähtajalistelt 
lepingutelt tähtajatute lepingute 
kasutamisele;

Or. pt

Muudatusettepanek 27
Petru Filip

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. rõhutab olemasolevatele Euroopa ja 
riiklikele vahenditele juurdepääsu 
tähtsust projektide alusel, mis kaasavad 
aktiivselt naisi, keda peetakse tööturul 
haavatavamatesse rühmadesse 
kuuluvaks;

Or. ro

Muudatusettepanek 28
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 2 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 c. Palub komisjonil seoses 
struktuurifondide rakendamisega kutsuda 
liikmesriike üles püstitama 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
valdkonnaülese eesmärgiga kooskõlas 
olevad konkreetsed eesmärgid naiste 
osalemiseks toetusprogrammides, mis 
kajastavad naiste tegelikku ebasoodsat 
olukorda tööhõive ja majandussektoris; 
juhib tähelepanu sellele, et eelmiste 
toetusperioodide kogemused näitavad, et 
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üldise viite tõttu sooliselt neutraalsetele 
meetmetele saavad naised sageli 
struktuurifondidest vähem kasu kui 
mehed; kutsub komisjoni koostama 
suuniseid soolist võrdõiguslikkust 
arvestava eelarve koostamiseks 
struktuurifondides ja neid 
katseprojektides katsetama;

Or. de

Muudatusettepanek 29
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde oma 9. märtsi 2004. aasta 
resolutsiooni töö, pere- ja isikliku elu 
ühitamise kohta1, milles paluti komisjonil 
teha ettepanek võtta vastu töö, pere- ja 
isikliku elu ühitamist käsitlev raamdirektiiv, 
mis peaks muu hulgas võimaldama 
täiendavate mehhanismide kasutuselevõttu, 
millega hõlbustatakse ülalpeetavate 
pereliikmete hoolduse jagamist naiste ja 
meeste poolt võrdselt;

3. tuletab meelde oma 9. märtsi 2004. aasta 
resolutsiooni töö, pere- ja isikliku elu 
ühitamise kohta2, milles paluti komisjonil 
teha ettepanek võtta vastu töö, pere- ja 
isikliku elu ühitamist käsitlev raamdirektiiv, 
mis peaks muu hulgas võimaldama 
täiendavate mehhanismide kasutuselevõttu, 
millega hõlbustatakse ülalpeetavate 
pereliikmete hoolduse jagamist naiste ja 
meeste poolt võrdselt ning hõlmama 
Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fondi uurimusi töö ja 
eraelu vahelise tasakaalu kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 30
Petru Filip

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

                                               
1 ELT C 102 E, 28.4.2004, lk 492.
2 ELT C 102 E, 28.4.2004, lk 492.
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
täiustama õigusraamistikku selles osas, 
mis puudutab nende naiste materiaalset 
toetamist, kes on perekondlike kohustuste 
täitmise tõttu sunnitud tööturult tagasi 
tõmbuma või töötavad osalise tööajaga 
lepingute alusel, ja arvutada niisuguseid 
perioode arvesse võttes nende pensionid 
ümber;

Or. ro

Muudatusettepanek 31
Maria Matsouka

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. rõhutab, et töö ja perekonna vaheline 
tasakaal on eriti naiste puhul otseselt 
seotud töökohtade ja sissetuleku kindluse 
ning töötingimustega;

Or. el

Muudatusettepanek 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 c. teeb ettepaneku, et komisjon jätkaks 
konsultatsiooni sotsiaalpartneritega, et 
selgitada välja võimalikud ühenduse 
tasandi tegevussuunad töö, isikliku ja 
pereelu paremaks ühitamiseks, 
eesmärgiga parandada ja täiendada 



PE407.784v01-00 18/30 AM\727353ET.doc
Freelance-tõlge

ET

olemasolevat raamistikku ning viia ellu 
2002. aastal Barcelonas toimunud 
Euroopa Ülemkogu eesmärgid;

Or. el

Muudatusettepanek 33
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 3 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 d. märgib, et demograafiliste muutuste 
tagajärjel on aastaks 2030 tööturul 
aktiivsete ja mitteaktiivsete inimeste suhe 
hinnanguliselt 2:1; kutsub komisjoni üles 
toetama hooldajate rolli 
tulevikuühiskonnas poliitiliste algatuste 
väljatöötamise abil, mis võimaldaks 
naistel ja meestel leida tasakaal töö- ja 
hoolduskohustuste vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 3 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 e. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
tagama eripoliitika väljatöötamine, et 
saavutada naiste ja meeste võrdne 
majanduslik sõltumatus, isikliku elu ja 
töö ühitamine, võrdne esindatus otsuste 
vastuvõtmisel, igasuguse soolise vägivalla 
kaotamine ja sooliste stereotüüpide 
kaotamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 35
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 3 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 f. tuletab komisjonile meelde tema poolt 
vastuvõetud naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse juhiseid 2006–2010;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 3 h (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 h. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
tegema koostööd eelkõige väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtetega, et 
töötada välja struktuurid, mis 
võimaldaksid neil oma töötajatele välja 
pakkuda töö- ja eraelu tasakaalustavad 
kavad;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tõstab esile tööandjate rolli tänapäeva
töökorralduse loomes ning liikmesriikide 
rolli kättesaadavate ja taskukohaste 

4. tõstab esile tööandjate ja 
ametiühinguorganisatsioonide rolli õiglase
töökorralduse loomes ilma õigustes ja 
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kvaliteetteenuste pakkumisel töö ja pereelu 
parema ühitamise võimaldamise eesmärgil;

töötasus kaotamata ning liikmesriikide rolli 
kättesaadavate ja taskukohaste 
kvaliteetteenuste pakkumisel töö ja pereelu 
parema ühitamise võimaldamise eesmärgil;

Or. pt

Muudatusettepanek 38
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tõstab esile tööandjate rolli tänapäeva 
töökorralduse loomes ning liikmesriikide 
rolli kättesaadavate ja taskukohaste 
kvaliteetteenuste pakkumisel töö ja pereelu 
parema ühitamise võimaldamise eesmärgil;

4. tõstab esile tööandjate rolli tänapäeva 
töökorralduse loomes ning liikmesriikide 
rolli kättesaadavate ja taskukohaste 
kvaliteetteenuste pakkumisel töö ja pereelu 
parema ühitamise võimaldamise eesmärgil; 
kutsub komisjoni üles soodustama töö ja 
isikliku elu ühitamisel heade tavade 
vahetamist;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tõstab esile tööandjate rolli tänapäeva 
töökorralduse loomes ning liikmesriikide 
rolli kättesaadavate ja taskukohaste 
kvaliteetteenuste pakkumisel töö ja pereelu 
parema ühitamise võimaldamise eesmärgil;

4. tõstab esile tööandjate rolli tänapäeva 
töökorralduse loomes ning liikmesriikide 
rolli vahemaade seisukohalt kättesaadavate 
ja taskukohaste kvaliteetteenuste pakkumisel 
töö ja pereelu parema ühitamise 
võimaldamise eesmärgil, mis saavutatakse 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse algatuste 
abil;

Or. el
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Muudatusettepanek 40
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub liikmesriike üles võtma 
tõhusaid meetmeid, et kindlustada 
vastavus sotsiaalsetele standarditele ja 
teha erinevates sektorites õigusalast tööd, 
tagades töötajatele, eelkõige naistele, 
rahuldava sissetuleku ja õiguse 
tööohutusele, töötervishoiule, 
sotsiaalkaitsele ja vabadusele kuuluda 
ametiühingutesse ning aidates kaasa 
soolise diskrimineerimise kaotamisele 
töökohtadel;

Or. pt

Muudatusettepanek 41
Petru Filip

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab naiste aktiivse kaasamise 
tähtsust ametiühingutes, mille keskseks 
ülesandeks on naiste kaitsmine töökohal 
ja neile ettenähtud õiguste tagamine;

Or. ro

Muudatusettepanek 42
Petru Filip

Arvamuse projekt
Lõige 4 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. teeb ettepaneku, et naiste kaksikrolli 
lihtsustamiseks viiakse ellu 
sotsiaalkaitsekavad, mille eesmärk on 
töökoha lähedal asuvate lasteasutuste 
loomine eelkooliealistele lastele;

Or. ro

Muudatusettepanek 43
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 4 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 d. nõustub sotsiaalpartnerite 
võrdõiguslikkuse tegevusraamistikus 
sisalduva ettepanekuga karjääri 
mittelineaarsete arengukäigumudelite 
loomiseks, mille puhul suurema 
kutsealase osalemise perioodid 
vahelduvad suurema osalusega 
perekonnaga seotud kohustuste täitmisel, 
mis oleks alternatiiviks naiste ja meeste 
tarbetult pika tööaja tavale;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles püüdlema naiste 
ja meeste võrdse majandusliku sõltumatuse 
eesmärgi poole;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 45
Gabriele Stauner

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles püüdlema naiste 
ja meeste võrdse majandusliku sõltumatuse
eesmärgi poole;

5. kutsub liikmesriike üles püüdlema naiste 
ja meeste tasakaalustatud sissetuleku
eesmärgi poole;

Or. de

Muudatusettepanek 46
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles püüdlema naiste 
ja meeste võrdse majandusliku sõltumatuse 
eesmärgi poole;

5. kutsub liikmesriike üles püüdlema naiste 
ja meeste võrdse majandusliku sõltumatuse 
eesmärgi poole; juhib tähelepanu 
ettevõtluse alustamise programmide ja 
naiste vajadustele kohandatud laenude 
vajalikkusele, et suurendada naiste 
osakaalu selles tähtsas majandussektoris;

Or. de

Muudatusettepanek 47
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles püüdlema naiste 5. kutsub liikmesriike üles püüdlema naiste 
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ja meeste võrdse majandusliku sõltumatuse
eesmärgi poole;

ja meeste võrdväärse töötasu ja kutsealase 
arendamise eesmärgi poole;

Or. el

Muudatusettepanek 48
Evangelia Tzampazi

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
tagama, et kõik soolise võrdõiguslikkuse 
parandamisele suunatud 
poliitikameetmed võtaksid täielikult 
arvesse naiste eriolukorda, kes puude, 
vanuse, seksuaalse sättumuse, etnilise 
päritolu või usutunnistuse tõttu 
kannatavad mitmekordse 
diskrimineerimise all, ja samuti nende 
naiste olukorda, kes puutuvad 
diskrimineerimisega kokku seotuse tõttu, 
nagu diskrimineeritavate inimeste emad 
või abikaasad;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Evangelia Tzampazi

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. toetab meetmeid, mida edendavad 
Euroopa Sotsiaalfond ja programm 
PROGRESS aastateks 2007–2013, mis 
muu hulgas näevad ette naiste olukorra 
parandamist tööturul ja 
diskrimineerimisvastase võitluse edasist 
tõhustamist;
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Or. en

Muudatusettepanek 50
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub liikmesriike üles looma 
mehhanisme, millega tagatakse naiste ja 
meeste võrdne kohtlemine 
pensioniskeemides.

6. kutsub liikmesriike üles looma 
mehhanisme, millega tagatakse naiste ja 
meeste võrdne kohtlemine 
pensioniskeemides ja hinnatakse 
pensionireformide mõju naiste elule.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
töötama välja soolist mõõdet arvesse 
võtvaid kvalitatiivseid näitajaid, mida on 
võimalik kasutada majanduskasvu ja 
tööhõive Lissaboni strateegia 
rakendamise edaspidisel jälgimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. kutsub komisjoni üles käivitama 
teabekampaaniaid soolise 
diskrimineerimise kohta, et suurendada 
kodanike teadlikkust, kaotada 
eelarvamused ja sooline 
diskrimineerimine ning parandada naiste 
positsiooni tööturul.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. kutsub komisjoni üles lisama 
Euroopa Liidu haridusprogrammidesse 
sooline mõõde.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 6 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 d. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
rahaliselt toetama naisettevõtlust kõikidel 
tegevusaladel ja lihtsustama naiste 
kaasamist mittetraditsioonilistele 
ametikohtadele.

Or. en
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Muudatusettepanek 55
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 6 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 e. rõhutab selliste meetmete ja 
mehhanismide väljaselgitamise tähtsust, 
millega integreerida tööturule 
haavatavatesse rühmadesse kuuluvaid 
naisi, eelkõige puuetega naised, 
ülalpeetavatega naised, eakad naised, 
maapiirkondades elavad ja vähemuste 
hulka kuuluvad naised ning samuti 
sisserändaja staatusega naised; kutsub 
ühtlasi üles enam tunnustama 
mitteametliku hariduse osa selle protsessi 
toetamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 6 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 f. kutsub komisjoni üles võtma igas 
liikmesriigis vajalikke meetmeid võrdse 
tasustamise direktiivi tõhusaks 
rakendamiseks ja 2002. aasta märtsis 
Barcelonas toimunud Euroopa 
Ülemkogul kokkulepitud eesmärgi 
saavutamiseks kvaliteetse 
lastehoiuteenuse suhtes; ühtlasi kutsub 
komisjoni üles tõhustama 
lapsehoolduspuhkuse direktiivi.

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 6 g (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 g. rõhutab vajadust jätkata võitlust 
seksuaalse ja moraalse ahistamise ja 
kiusamise vastu töökohal.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 6 h (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 h. kutsub komisjoni, liikmesriike ja 
omaenda teenistusi üles paremini 
arvestama soolist mõõdet Euroopa Liidu 
tulevastes üldeelarvetes.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Maria Matsouka

Arvamuse projekt
Lõige 6 i (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 i. rõhutab, et pensioniea suhtes peaks 
meeste ja naiste võrdse kohtlemise
taastamine põhinema soodsamate 
tingimuste kohaldamise põhimõttel, 
kusjuures võrdsuse tagamiseks 
laiendatakse soodsamad tingimused 
vähem soodsal positsioonil olevale 
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rühmale.

Or. el

Muudatusettepanek 60
Evangelia Tzampazi

Arvamuse projekt
Lõige 6 j (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 j. kutsub liikmesriike üles kavandama ja 
ellu viima jätkusuutlikke sotsiaalse kaitse 
kavasid, milles võetakse arvesse naiste ja 
meeste konkreetset olukorda tööturul ning 
ühiskondlikus ja majanduselus, näiteks 
nende naiste olukorda, kes töötavad 
osalise tööajaga, on ajutiselt tööelust 
eemal või pärit mitme ülalpeetavaga 
perekonnast.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Petru Filip

Arvamuse projekt
Lõige 6 k (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 k. teeb ettepaneku hariduspoliitika 
hoolikaks kavandamiseks, et vältida 
eelarvamusi naistele kättesaamatute 
elukutsete kohta, ja pakub välja, et 
juurdepääs juhtivatele ametikohtadele 
peaks soolise diskrimineerimise 
vältimiseks olema täielikult läbipaistev.

Or. ro
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Muudatusettepanek 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 6 l (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 l. kutsub komisjoni üles toetama 
koostööd ja partnerluse arendamist 
kõikide asjaomaste asutuste vahel, et 
soodustada töö, pere- ja isikliku elu 
paremat ühitamist Euroopa Pereliidu 
kontekstis.

Or. el


