
PA\707667ET.doc PE402.537v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

2007/0278(COD)

12.2.2008

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Saaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta (2010) kohta
(KOM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

Arvamuse koostaja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg



PE402.537v01-00 2/5 PA\707667ET.doc

ET

PA_Legam



PA\707667ET.doc 3/5 PE402.537v01-00

ET

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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, 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 ja soost olenemata, tagades 
säästva arengu ja solidaarsuse põlvkondade 
vahel ja sees ning poliitika ühtsuse ELi 
meetmetega kogu maailmas.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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 selle meetmete teostamisel ja 
hindamisel võetakse arvesse sugupoolte 
võrdõiguslikkust.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 6 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik nimetab riikliku 
rakendusasutuse, mis korraldab osalemist 
Euroopa aastaga seotud tegevuses ja tagab 
koordineerimise riigi tasandil. Riiklik 
rakendusasutus vastutab riikliku 
programmi ja Euroopa aasta prioriteetide 
määratlemise ning ühenduse rahastamiseks 
esitatavate üksikmeetmete valimise eest. 
Euroopa aasta riigi tasandi strateegia ja 
prioriteedid sätestatakse kooskõlas artiklis 
2 loetletud eesmärkidega.

1. Iga liikmesriik nimetab riikliku 
rakendusasutuse, mis korraldab osalemist 
Euroopa aastaga seotud tegevuses ja tagab 
koordineerimise riigi tasandil. Riiklik 
rakendusasutus vastutab riikliku 
programmi ja Euroopa aasta prioriteetide 
määratlemise ning ühenduse rahastamiseks 
esitatavate üksikmeetmete valimise eest. 
Euroopa aasta riigi tasandi strateegia ja 
prioriteedid sätestatakse kooskõlas artiklis 
2 loetletud eesmärkidega ja soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
põhimõttega vastavalt artiklile 4.

Or. en

Muudatusettepanek 4

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 80 % ulatuses 
rakendatavate meetmete abikõlblikust 
kogumaksumusest.

Or. en

Selgitus

Hääletatakse koos muudatusettepanekuga 6.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 9 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab artikli 8 lõigete 1 ja 2 
kohased otsused meetmete rahastamise 
kohta vastu vastavalt artikli 7 lõikes 2 
ettenähtud menetlusele.

1. Komisjon võtab artikli 8 lõigete 1 ja 2 
kohased otsused meetmete rahastamise 
kohta vastu vastavalt artikli 7 lõikes 2 
ettenähtud menetlusele, järgides soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
põhimõtet vastavalt artiklile 4.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Lisa II osa punkt 1
II. RIIGI TASANDI MEETMETE KAASRAHASTAMINE

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 80%
ulatuses abikõlblikust kogumaksumusest 
osaleva riigi kohta. Riigi osakaal ELi 
kaasrahastatavas meetmes peab olema 
vähemalt 20% 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.

Or. en

Selgitus

Hääletatakse koos muudatusettepanekuga 4.
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