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Muudatusettepanek 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamisel välissuhetes on nii 
kvantitatiivne kui ka kvalitatiivne mõõde, 
mis nõuab töötajate arvust ja 
kontrollnimekirjadest kaugemale 
vaatamist ja keskendumist sellele, kuidas 
saab soolise võrdõiguslikkuse aspekt 
aidata aktiivselt kaasa ELi poliitika ja 
missioonide tõhususele ning edukusele;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. palub nõukogul määrata naiste 
õigustega tegelev Euroopa saadik, kes 
tugevdab ELi kohustust naiste mõjuvõimu 
suurendamisel välis- ja arengupoliitikas;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. juhib tähelepanu, et kuigi 
sooküsimuste nõunike määramisega 
Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
operatsioonide jaoks saavutati läbimurre, 
on peamisteks väljakutseteks endiselt 
konkreetse ELi soolise võrdõiguslikkuse, 
eriti julgeolekuküsimustega tegeleva 
poliitika puudumine; sooküsimuste alase 
mõistmise ja teadlikkuse puudumine 
ja/või tahtmatus võtta arvesse nende 
olulisust ning sooküsimuste alase 
koolituse puudumine enne töötajate 
töökohtadele suunamist;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. rõhutab, et vägistamist ja seksuaalset 
vägivalda kasutatakse sõjarelvana; 
rõhutab, et nende eest tuleks karistada 
nagu sõjakuritegude ja inimsusevastaste 
kuritegude eest; nõuab, et toetataks 
rohkem ohvritele mõeldud programme;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. tervitab sooküsimuste nõuniku 
määramist peaaegu kõikide Euroopa 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonide 
jaoks kooskõlas nõukogu 2006. aasta 
novembri järeldustega1; rõhutab siiski, et 
sooküsimustega tegelemiseks mõeldud 
eelarveridade puudumine Euroopa 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonide 
rahastamises võib nõunike tööd 
kahjustada; nõuab, et nähakse ette 
piisavad rahalised vahendid ja 
määratakse sellega seoses täistööajaga 
töötajad, ning juhib tähelepanu, et 
sooküsimused peaksid olema esindatud 
kõikidel juhtimistasanditel, nii Brüsselis 
kui ka operatsioonide toimumiskohtades;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et tehakse suuri jõupingutusi 
soolise võrdõiguslikkuse lähenemisviisi 
süvalaiendamiseks Euroopa julgeoleku-
ja kaitsepoliitika julgeoleku- ja 
kaitsekultuuri, sealhulgas soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
kvantitatiivse mõõtme arendamise teel 
Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikas 
(näiteks küsimustike, kontroll-
nimekirjade koostamise, Euroopa 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
operatsioonides osalevate meeste ja naiste 
arvu loendamise abil jne); rõhutab siiski 

                                               
1 Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu järeldused – sekretariaadi dokument (14884/1/06 Rev1) 
soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja süvalaiendamise kohta kriisijuhtimises.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/91617.pdf
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vajadust töötada välja kvalitatiivne 
mõisteline raamistik, et mõista sotsiaal-
majanduslikku konteksti, kus toimuvad 
Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
missioonid (näiteks konfliktipiirkonnad), 
ja sooküsimustega seotud muresid 
operatsioonide/programmide 
rakendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. märgib, et praegu on nõukogu 
peasekretäri / ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja Javier 
Solana määratud 16 ELi esindajast ja 
saadikust vaid kaks naised; tuletab meelde 
nõukogu kohustust parandada soolist 
tasakaalu Euroopa julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika operatsioonides, ka 
kõrgema taseme juhtkonna tasandil, ning 
palub liikmesriikidel nimetada rohkem 
naiskandidaate tulevaste ÜVJP/EJKP 
ülesanneteks, eriti ELi eriesindaja ja 
missiooni juhi ametikohtadele;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Lõige 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 c. Rõhutab ELi missioonidelt saadud 
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õppetundide tähtsust, eriti seda, et soolise 
võrdõiguslikkuse aspekt on vaja 
integreerida operatsioonidesse juba 
faktikogumise etapis ning et seda tuleks 
esitleda selgelt, konkreetselt ja praktiliselt; 
rõhutab, et enne töötajate töökohtadele 
suunamist tuleb läbi viia sooküsimuste 
alane koolitus ning et esimesel võimalusel 
tuleb erikriteeriumide alusel välja valida 
ja määrata sooküsimustega tegelevad 
teabekeskused; rõhutab lisaks 
perioodiliste aruannete koostamist 
sooküsimuste kohta, et kontrollida soolise 
võrdõiguslikkuse integreerimise 
missioonide edu ja hinnata 
sooküsimustega seotud olukorda 
operatsioonide toimumiskohas;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Maria Petre

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. avaldab rahulolu selle üle, et riiklikes ja 
piirkondlikes strateegiadokumentides ning 
riiklikes näidisprogrammides viidatakse 
järjepidevalt soolisele võrdõiguslikkusele 
ja naiste õigustele; juhib tähelepanu 
vajadusele kaasata programmitöösse 
konfliktis ja rahutagamises osalevaid naisi 
käsitlev kõikehõlmav lähenemisviis ning 
kutsub komisjoni üles süvalaiendama 
soolist võrdõiguslikkust oma 
arengukoostööabi valdkondades, nagu 
õigus, valitsemine, tervis ja haridus;

4. avaldab rahulolu selle üle, et riiklikes ja 
piirkondlikes strateegiadokumentides ning 
riiklikes näidisprogrammides viidatakse 
järjepidevalt soolisele võrdõiguslikkusele 
ja naiste õigustele; juhib tähelepanu 
vajadusele kaasata programmitöösse 
konfliktipiirkondades olevaid ja 
rahutagamises osalevaid naisi käsitlev 
kõikehõlmav lähenemisviis ning kutsub 
komisjoni üles süvalaiendama soolist 
võrdõiguslikkust oma arengukoostööabi 
valdkondades, nagu õigus, valitsemine, 
tervis ja haridus;

Or. ro
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Muudatusettepanek 10
Ana Maria Gomes

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. avaldab rahulolu selle üle, et riiklikes ja 
piirkondlikes strateegiadokumentides ning 
riiklikes näidisprogrammides viidatakse 
järjepidevalt soolisele võrdõiguslikkusele 
ja naiste õigustele; juhib tähelepanu 
vajadusele kaasata programmitöösse 
konfliktis ja rahutagamises osalevaid naisi 
käsitlev kõikehõlmav lähenemisviis ning 
kutsub komisjoni üles süvalaiendama 
soolist võrdõiguslikkust oma 
arengukoostööabi valdkondades, nagu 
õigus, valitsemine, tervis ja haridus;

4. avaldab rahulolu selle üle, et riiklikes ja 
piirkondlikes strateegiadokumentides ning 
riiklikes näidisprogrammides viidatakse 
järjepidevalt soolisele võrdõiguslikkusele 
ja naiste õigustele, kuid avaldab samas 
kahetsust, et sooküsimusi mainitakse 
sageli kui valdkondadevahelist probleemi, 
märkimata ära konkreetseid meetmeid, 
määratletud eesmärke ja ajakava või 
eraldatud eelarvelisi vahendeid; juhib 
tähelepanu vajadusele kaasata 
programmitöösse konfliktis ja 
rahutagamises osalevaid naisi käsitlev 
kõikehõlmav lähenemisviis ning kutsub 
komisjoni üles süvalaiendama soolist 
võrdõiguslikkust oma arengukoostööabi 
valdkondades, nagu õigus, valitsemine, 
tervis ja haridus;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. avaldab rahulolu selle üle, et riiklikes ja 
piirkondlikes strateegiadokumentides ning 
riiklikes näidisprogrammides viidatakse 
järjepidevalt soolisele võrdõiguslikkusele 
ja naiste õigustele; juhib tähelepanu
vajadusele kaasata programmitöösse 
konfliktis ja rahutagamises osalevaid naisi 
käsitlev kõikehõlmav lähenemisviis ning 
kutsub komisjoni üles süvalaiendama 

4. avaldab rahulolu selle üle, et riiklikes ja 
piirkondlikes strateegiadokumentides ning 
riiklikes näidisprogrammides viidatakse 
järjepidevalt soolisele võrdõiguslikkusele 
ja naiste õigustele; juhib tähelepanu 
vajadusele kaasata programmitöösse 
konfliktis ja rahutagamises osalevaid naisi 
käsitlev kõikehõlmav lähenemisviis ning 
kutsub komisjoni üles süvalaiendama 
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soolist võrdõiguslikkust oma 
arengukoostööabi valdkondades, nagu 
õigus, valitsemine, tervis ja haridus;

soolist võrdõiguslikkust oma 
arengukoostööabi valdkondades, nagu 
õigus, valitsemine, tervis ja haridus; kutsub 
tungivalt üles lisama sooküsimustega 
seotud tegevused ja eesmärgid 
tulevastesse strateegiatesse;

Or. es

Muudatusettepanek 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on veendunud, et Euroopa 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonide 
kavandamisel tuleks võtta arvesse 
kohalike naisorganisatsioonide kaasamist 
rahuprotsessi, et toetuda konkreetsele 
panusele, mida nad on võimelised andma, 
ja tunnistada konfliktide konkreetseid 
mõjusid naistele;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab vajadust süvalaiendada 
soolisi kaalutlusi rahu poole püüdlemisel, 
konfliktide ennetamisel ja lahendamisel, 
rahutagamisoperatsioonides ja 
konfliktijärgsel taastamisel ja 
ülesehitamisel ning tagada sooküsimuste 
kaasamine kõikidesse valdkonna 
programmidesse;
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Or. en

Muudatusettepanek 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab, et praegu on määrade 
kehtestamine hädavajalik vahend soolise 
võrdõiguslikkuse tagamiseks rahu- ja 
julgeolekumissioonides ning riiklike ja 
rahvusvaheliste ülesehitusprotsessidega 
seotud otsuste tegemisel, et tagada naiste 
poliitiline kohalolek läbirääkimistel; 
nõuab, et vähemalt 40 % kõigist 
rahuoperatsioonidesse kaasatud 
inimestest oleksid naised, kõnealust 
määra peaks kohaldama vahendamise,
rahutagamise, rahu loomise ja taastamise 
ning konfliktide ennetamise suhtes, 
sealhulgas teavitamis- ja 
jälgimisülesanded ning 
rahuläbirääkimised;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab vajadust süvalaiendada 
soolisi kaalutlusi naabrus- ja 
arengukoostööpoliitikas, et saavutada 
sooline võrdõiguslikkus ja naiste 
mõjuvõimu suurendamine, mis on 
inimõiguste parandamise ja vaesuse vastu 
võitlemise peamised vahendid;
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Or. es

Muudatusettepanek 16
Maria Petre

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et kõik ELi välissuhete, 
laienemise ja arengupoliitikaga seotud 
rahastamisvahendid sisaldavad 
valdkondadevahelist viidet soolisele 
võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele, kuid 
eraldatud rahalised vahendid ja 
inimressursid ei tundu olevat piisavad; 
kutsub komisjoni üles suurendama soolise 
võrdõiguslikkuse eelarvet nimetatud 
poliitikavaldkondades ja eraldama 
vahendeid soolise võrdõiguslikkuse 
küsimustele.

5. märgib, et kõik ELi välissuhete, 
laienemise ja arengupoliitikaga seotud 
rahastamisvahendid sisaldavad 
valdkondadevahelist viidet soolisele 
võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele, kuid 
eraldatud rahalised vahendid ja 
inimressursid ei tundu olevat piisavad; 
kutsub komisjoni üles suurendama soolise 
võrdõiguslikkuse eelarvet nimetatud 
poliitikavaldkondades ja eraldama 
mõistliku aja jooksul vahendeid soolise 
võrdõiguslikkuse küsimustele.

Or. ro

Muudatusettepanek 17
Ana Maria Gomes

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et kõik ELi välissuhete, 
laienemise ja arengupoliitikaga seotud 
rahastamisvahendid sisaldavad 
valdkondadevahelist viidet soolisele 
võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele, kuid 
eraldatud rahalised vahendid ja 
inimressursid ei tundu olevat piisavad; 
kutsub komisjoni üles suurendama soolise 
võrdõiguslikkuse eelarvet nimetatud 
poliitikavaldkondades ja eraldama 
vahendeid soolise võrdõiguslikkuse 

5. märgib, et kõik ELi välissuhete, 
laienemise ja arengupoliitikaga seotud 
rahastamisvahendid sisaldavad 
valdkondadevahelist viidet soolisele 
võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele, kuid 
eraldatud rahalised vahendid ja 
inimressursid ei tundu olevat piisavad; 
kutsub komisjoni üles suurendama soolise 
võrdõiguslikkuse eelarvet nimetatud 
poliitikavaldkondades, eraldama vahendeid 
soolise võrdõiguslikkuse küsimustele ja 
töötama välja näitajaid ja sihttasemeid, 
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küsimustele. mille abil tulemusi mõõta.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. juhib tähelepanu, et tõhus soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamine nõuab 
tugevdatud koostööd rahastajate ja 
osalejate vahel, aruandlusmehhanisme ja 
riikide valitsuste suuremat vastutust 
arenguprotsessi eest; rõhutab seoses 
sellega lisandväärtust, mida annavad 
EÜ/ÜRO partnerlus soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise valdkonnas 
arengu ja rahu saavutamiseks ning 
sooküsimusi arvesse võtvad 
eelarvealgatused; tervitab naiste, rahu ja 
julgeoleku rakkerühma loomist, mis on 
ette nähtud ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonide 1325 ja 1820 ELi-poolse 
rakendamise ulatuslikus lähenemisviisis.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ana Maria Gomes

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. avaldab kahetsust, et komisjon ei ole 
oma arengupoliitika raames investeerinud 
tütarlaste ja naiste tervishoidu ning 
tervishoiusektorisse; juhib tähelepanu, et 
vastavalt Euroopa Kontrollikoja 
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eriaruandele, mis käsitleb EÜ arenguabi 
tervishoiuteenustele Sahara-taguses 
Aafrikas (jaanuar 2009), ei ole Sahara-
taguse Aafrika tervishoiusektori jaoks 
eraldatud summade osa EÜ kogu 
tervishoiuteenusteks antavast arenguabist 
alates 2000. aastast suurenenud; palub 
komisjonil suurendada oluliselt 
investeeringuid tervishoiusektorisse, eriti 
aastatuhande viienda arengueesmärgi 
saavutamise ning seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiu jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ana Maria Gomes

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. väljendab muret seoses sellega, 
kuidas komisjon kavatseb täita oma 
kohustust määrata 20 % ELi abist 
esmatasandi tervishoiu ja põhihariduse 
jaoks; rõhutab tütarlaste hariduse ja nii 
tütarlaste kui ka poiste soolise 
võrdõiguslikkuse alase hariduse olulisust 
ning kutsub seega üles toetama rohkem 
soolise võrdõiguslikkuse alast haridust 
EÜ abiprogrammides.

Or. en
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