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MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 7 a (uus)

7 a) Soolise võrdõiguslikkuse puhul ei ole 
tegemist vähemusrühma ohustava 
ebavõrdsusega. Sooline ebavõrdsus 
puudutab valdavat osa elanikkonnast ja on 
oluline, et vanuse, puuete, religiooni või 
uskumuste, rassilise kuuluvuse ja 
seksuaalse orientatsiooniga seotud 
tegevuses soolisi erinevusi täielikult arvesse 
võetaks.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 8

(8) Ühenduse diskrimineerimisvastase 
õigusraamistiku positiivne mõju sõltub 
toetuse ulatusest.  Euroopa aasta peab 
soodustama teadlikkuse tõstmist ning andma 
valdkonnale hoogu. See peaks aitama 
koondada poliitilist tähelepanu ning 
mobiliseerima asjaomaseid isikuid, et viia 
edasi Euroopa Liidu uut võrdsete võimaluste 
raamstrateegiat.

(8) Ühenduse diskrimineerimisvastase 
õigusraamistiku positiivne mõju sõltub 
toetuse ulatusest.  Euroopa aasta peab 
soodustama teadlikkuse tõstmist ning andma 
valdkonnale hoogu. See peaks aitama 
koondada poliitilist tähelepanu ning 
mobiliseerima asjaomaseid isikuid, et viia 
edasi Euroopa Liidu uut võrdsete võimaluste 
raamstrateegiat ning soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamist.

  
1 EÜT C .., 19.9.2005, lk ...
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Muudatusettepanek 3 
Artikli 2 lõige 1 a (uus)

1 a. Kõigi lõikes 1 nimetatud tegevuste 
puhul on ebavõrdsuse kõrvaldamine ja 
meeste ning naiste vahelise võrdsuse 
edendamine horisontaaleesmärk. 

Muudatusettepanek 4 
Artikli 5 lõike 1 esimene lõik

1. Iga riik peab moodustama või nimetama 
riikliku kooskõlastusorgani või vastava 
haldusorgani, mis korraldaks osalemist 
Euroopa aastal.  Iga riik peab kindlustama, 
et organis oleks laialt esindatud 
potentsiaalsete diskrimineerimise ja 
ebavõrdse kohtlemise all kannatavaid 
inimesi ühendavad organisatsioonid ning 
muud asjaomased sidusrühmad.

1. Iga riik peab moodustama või nimetama 
riikliku kooskõlastusorgani või vastava 
haldusorgani, mis korraldaks osalemist 
Euroopa aastal.  Iga riik peab kindlustama, 
et organis oleks laialt esindatud 
potentsiaalselt diskrimineerimise ja 
ebavõrdse kohtlemise all kannatavaid 
inimesi ühendavad organisatsioonid ning 
muud asjaomased sidusrühmad ning et 
mehed ja naised oleksid selles võrdselt 
esindatud.

Muudatusettepanek 5 
Artikli 6 lõige 1 a (uus)

1 a. Komisjon ja liikmesriigid hoolitsevad, 
et mehed ja naised oleksid komitees 
võrdselt esindatud.

Muudatusettepanek 6 
Artikli 7 lõige 2 a (uus)

50 % kogu ühendust hõlmavate ja riiklike 
meetmete jaoks mõeldud rahalistest 
vahenditest eraldatakse tegevustele, mis 
võtavad arvesse erinevaid 
diskrimineerimisvorme, mille all 
diskrimineeritud rühmadesse kuuluvad 
naised kannatavad. 
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Muudatusettepanek 7
Lisa II paragrahvi punkt e a (uus)

e a) temas on võrdselt esindatud nii mehed 
kui naised


