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LÜHISELGITUS

Euroopa Liit põhineb ühistel vabaduse, demokraatia ning inimõiguste ja põhivabaduste 
austamise põhimõtetel. Iga üksikisiku ainulaadsuse ja tema õiguse võrdsele ligipääsule elus 
pakutavatele võimalustele üleüldine tunnustamine on ühine element kõikides Euroopa 
ühiskondades, kes on teinud „ühtsusest mitmekesisuses” oma liidu alustala.
Euroopa ühiskonna mitmekesisus on liidu kultuurilise, poliitilise ja sotsiaalse integratsiooni 
keskne element, mida tuleb austada, samamoodi nagu tuleb selle aluseks olevaid väärtusi 
ohustava diskrimineerimise vastu seista.

Euroopa tegevusel inimeste võrdõiguslikkuse tagamiseks on pikk traditsioon. Amsterdami 
lepinguga anti uued volitused meetmete võtmiseks igasuguse soo, rassilise või etnilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel
toimuva diskrimineerimise vastu. Tööhõivesektoris toimuva diskrimineerimise kohta on juba 
olemas Euroopa tasandi õigusakt ja kaitse. Kui see direktiiv on vastu võetud, viiakse sellega 
EÜ asutamislepingu artikli 13 kohaldamise protsess lõpule, laiendades diskrimineerimiskeelu 
kohaldamisala igal kujul diskrimineerimisele rassi, etnilise päritolu ja soo alusel, tehes lõpu 
igasugusele kaitses tajutavale hierarhiale.

Meie komisjoni konkreetses huviväljas nõuab selle ambitsioonika eesmärgi saavutamine meie 
pädevuses olevates valdkondades ulatuslikku vastust, pidades silmas riikide sellealaseid 
traditsioone ja strateegiaid, mis näiteks on tavaliselt tervishoiu- või sotsiaalkaitsevaldkonnas 
erinevamad kui tööhõivega seotud sektorites.

Saavutatud edusammudele vaatamata ei ole diskrimineerimise vastu võidelda võimaldav 
Euroopa õiguslik raamistik veel täielik. Mõni liikmesriik on vastu võtnud meetmeid, mis 
keelavad lisaks tööhõivevaldkonnas juba ette nähtud keelule igasuguse diskrimineerimise 
vanuse, seksuaalse sättumuse, puude, usutunnistuse või veendumuste alusel, aga praegu ei ole 
sellise diskrimineerimise tuvastamises ja kaitses olemas ühtlast miinimumtaset. Nendele 
lünkadele vaatamata on Euroopa Liidul diskrimineerimisvastase võitluse osas sellegipoolest 
üks arenenumaid juriidilisi kontekste maailmas.

Esimesed, kes nõuavad tugevamat sekkumist diskrimineerimise vastu, on kodanikud, kes 
ootavad selles valdkonnas üha ühisemat tegutsemist, mis läheks kaugemale juba konkreetselt 
ja eri valdkondades ette nähtust, nagu tervishoius, kus liikmesriikide vahel on veel suured 
erinevused ning sageli toimub kõige kaitsetumate kategooriate diskrimineerimine ka sama 
riigi siseselt.

Ja nii arenenud liidu paljudes valdkondades üllatab veel negatiivselt, et puudub ühine kord 
invaliidsuse, vägivalla ja seksuaalse ahistamisega seoses, et ei tunnustata piisavalt põhiõigusi, 
mis ei saa tänapäeva ühiskonnas jääda ilma vastava õiguskaitseta.
Diskrimineerimise vastu võitlemine tähendab investeerida integratsiooni kaudu kasvava 
ühiskonna teadvusesse, kuid niisugusel ühiskonnal tuleb integratsiooni saavutamiseks 
investeerida koolitusse, teavitamisse, parimate tavade levitamisse, püüdes leida kõikide oma 
kodanike heaks ja huvides oma suures mitmekesisuses õige tasakaal ja ristumispunkt.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artiklile 6 on Euroopa Liit rajatud 
vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja 
põhivabaduste austamise ning õigusriigi 
põhimõtetele, mis on ühised kõikidele 
liikmesriikidele, ning ta austab Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga tagatud ning 
liikmesriikide ühesugustest riigiõiguslikest 
tavadest tulenevaid põhiõigusi kui 
ühenduse õiguse üldpõhimõtteid.

(1) vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artiklile 6 on Euroopa Liit rajatud 
vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja 
põhivabaduste austamise ning õigusriigi 
põhimõtetele, mis on ühised kõikidele 
liikmesriikidele, ning ta austab Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga tagatud ning 
liikmesriikide ühesugustest riigiõiguslikest 
tavadest tulenevaid põhiõigusi kui 
ühenduse õiguse üldpõhimõtteid. Vastavalt 
Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
artiklile 13, mis volitab nõukogu astuma 
vajalikke samme diskrimineerimisega 
võitlemiseks, koostoimes sama lepingu 
artiklis 152 sätestatuga, on vaja 
julgustada mittediskrimineerimise ja 
võrdsete võimaluste tagamise küsimuste 
lülitamist süstemaatiliselt kõikidesse 
poliitikavaldkondadesse, eelkõige 
olemasolevate 
koordineerimismehhanismide raames 
tööhõive, sotsiaalse kaasatuse, hariduse ja 
rahvatervise valdkonnas.

Or. it
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kõikide isikute võrdsus seaduse ees ja 
kaitse diskrimineerimise eest on inimõigus, 
mida tunnustatakse inimõiguste 
ülddeklaratsioonis, ÜRO konventsioonis 
naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta, rahvusvahelises 
konventsioonis rassilise diskrimineerimise 
kõigi vormide likvideerimise kohta, ÜRO 
paktides kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
ning majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuuriliste õiguste kohta, ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsioonis, Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioonis ning Euroopa 
sotsiaalhartas, millele [kõik] liikmesriigid 
on alla kirjutanud. Just ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsioonis esitatud 
diskrimineerimise määratluses sisaldub 
mõistlike abinõude võtmatajätmine.

(2) Kõikide isikute võrdsus seaduse ees ja 
kaitse diskrimineerimise eest on inimõigus, 
mida tunnustatakse inimõiguste 
ülddeklaratsioonis, ÜRO konventsioonis 
naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta, 15. septembril 1995 
Pekingis toimunud neljandal naiste 
maailmakonverentsil vastuvõetud 
tegevusprogrammis ja 18. mai 2000. aasta 
resolutsioonis tegevusprogrammi 
järelmeetmete kohta, rahvusvahelises 
konventsioonis rassilise diskrimineerimise 
kõigi vormide likvideerimise kohta, ÜRO 
paktides kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
ning majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuuriliste õiguste kohta, ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsioonis, Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioonis ning Euroopa 
sotsiaalhartas, millele [kõik] liikmesriigid 
on alla kirjutanud. Just ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsioonis esitatud 
diskrimineerimise määratluses sisaldub 
mõistlike abinõude võtmatajätmine.

Or. it

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Selleks et vähendada ebavõrdsust ja 
diskrimineerimist kõikides 
ühiskonnagruppides, tuleks 
mittediskrimineerimise põhimõtted 
kinnistada seoses kõigi EÜ 
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asutamislepingu artiklis 13 osutatud 
diskrimineerimise alustega, arvestades ka 
ühenduse konkreetsetes poliitikates juba 
sätestatut. Esiteks ELi puuetega inimeste 
strateegia, mis põhineb tegevuskaval 
puuetega inimeste heaks aastateks 2003–
2010 ning konkreetsemalt Euroopa 
tegevuskaval aastateks 2008–2009. 
Teiseks naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
juhised aastateks 2006–2010, mis on 
tegevusraamistikuks soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas. 

Or. it

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Füüsiline ja vaimne tervis ning 
heaolu on inimeste ja ühiskonna 
elukvaliteedi keskmes ning kuuluvad liidu 
Lissaboni strateegia eesmärkide 
saavutamise põhitegurite hulka.

Or. it

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kodanikud ootavad ühtsemat 
tegutsemist tervishoiu valdkonnas, kuna 
ikka veel esinevad tervishoiu tasandil
liikmesriikide vahel ja sama riigi siseselt 
suured erinevused, nagu ka on valdkondi, 
kus liikmesriigid ei saa üksi tõhusalt 
tegutseda. Seda silmas pidades on vaja 
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liidu suuremat pühendumist ka ühise 
tervishoiupoliitika perspektiivis, mis 
vastaks kodanike huvidele.

Or. it

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Juurdepääs tervishoiule on Euroopa 
põhiõiguste harta1 artiklis 35 sätestatud 
põhiõigus ja liikmesriikide riigiasutuste 
põhiülesanne on tagada kõikidele võrdne 
juurdepääs kvaliteetsele 
tervishoiusüsteemile.
__________
1 EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.

Or. it

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Puude alusel diskrimineerimisele 
tuleb vastata konkreetsete ja piisavate 
meetmetega. Paljudel liikmesriikidel on 
juba õigusesätted, mis näevad ette 
puuetega inimeste kaitse, aga neis on 
olulisi erinevusi tagatud kaitse vormi ja 
kaitsega kaetud valdkondade osas. 
Puudega inimeste võrdõiguslikkuse poole 
tuleb püüelda positiivsete meetmete 
teostamise teel, eelkõige puuetega 
inimeste vajaduste rahuldamise ja nende 
aktiivselt ühiskonnas osalemise 
tagamiseks vajalike vahendite 
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levitamisega. Komisjon ja liikmesriigid 
peavad tegema jõupingutusi, et töötada 
liidu tervishoiustrateegia raames välja 
suunised puude ühise määratluse jaoks, 
nii et see hõlmab ka krooniliste 
haigustega või vähihaigeid isikuid.

Or. it

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Euroopa ühiskonna mitmekesisus on 
liidu kultuurilise, poliitilise ja sotsiaalse 
integratsiooni keskne element ja sellega 
tuleb arvestada.

Or. it

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) Hea tervis on füüsiliseks ja vaimseks 
heaoluks hädavajalik. Peale bioloogiliste 
erinevuste mõjutavad rahvatervist 
eelkõige sotsiaal-majanduslik ebavõrdsus, 
keskkond ja ka juurdepääs haridusele, 
teadmistele ja teabele. Kodanike õigused 
ja kodanike vastutus oma tervise eest on 
põhilised, ja seetõttu on oluline edendada 
tervishoiualase harituse programme ja 
julgustada kõiki ühiskonnasektoreid 
järgima tervislikke eluviise. Algatused 
tervishoiusüsteemide erinevuste 
vähendamiseks peavad sisaldama 
edendustööd ja üldsuse harimist;
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Or. it

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 d) Naiste peamised terviseprobleemid 
on põhjustatud naistevastasest vägivallast, 
seksuaalorjusest ja prostitutsioonist. Kuigi 
naistevastane vägivald on eriti levinud 
rahvatervise probleem, ei võeta seda 
nähtust meditsiinikoolituses ja -praktikas 
arvesse.
Maailma Terviseorganisatsiooni 
hinnangul on vähemalt viiendik kogu 
maailma naistest vähemalt kord elu 
jooksul kannatanud füüsilist või vaimset 
vägivalda. Võitlus seksuaalse ahistamise 
ja naistevastase vägivalla vastu peab 
olema ühenduse tegevuse prioriteet, ka 
rahvatervisealastes erimeetmetes.

Or. it

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Määrusega (EÜ) nr 1922/20061

loodi Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituut ülesandega toetada ja tugevdada 
soolist võrdõiguslikkust, sealhulgas 
soolise aspekti integreerimist kõikidesse 
ühenduse poliitikavaldkondadesse ja 
nendest tulenevasse riikide poliitikasse, 
samuti soolise diskrimineerimise vastast 
võitlust, ning tõsta liidu kodanike 
teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse alal, 
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osutades tehnilist abi ühenduse 
institutsioonidele ja liikmesriikide 
ametiasutustele.
________
1 ELT L 403, 30.12.2006, lk 9.

Or. it

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Rakendades võrdse kohtlemise 
põhimõtet, mis ei sõltu usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest või 
seksuaalsest sättumusest, peaks ühendus 
vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 3 
lõikele 2 kaotama ebavõrdsuse ning 
edendama meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust, eelkõige seetõttu, et 
naised kannatavad tihti mitmekordse 
diskrimineerimise all.

(13) Rakendades võrdse kohtlemise 
põhimõtet, mis ei sõltu usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest või 
seksuaalsest sättumusest, peaks ühendus 
vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 3 
lõikele 2 kaotama ebavõrdsuse ning 
edendama meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust, eelkõige seetõttu, et 
naised kannatavad tihti mitmekordse 
diskrimineerimise all. Selleks on vaja 
laiendada kaitset ka mitmekordse 
diskrimineerimise nähtusele.

Or. it

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Diskrimineerimise keelamine ei tohiks 
piirata selliste meetmete säilitamist või 
vastuvõtmist liikmesriikide poolt, mille 
eesmärk on ära hoida või heastada 
halvemusi, mille all teatava usutunnistuse 
või veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumusega isikute rühm on 

(21) Diskrimineerimise keelamine ei tohiks 
piirata selliste meetmete säilitamist või 
vastuvõtmist liikmesriikide poolt, mille 
eesmärk on ära hoida või heastada 
halvemusi, mille all teatava usutunnistuse 
või veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumusega isikute rühm on 
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kannatanud. Nende meetmetega võib 
lubada teatava usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumusega isikute 
organisatsioone, mille peaeesmärk on 
arvestamine kõnealuste isikute 
erivajadustega.

kannatanud. Ühenduse 
diskrimineerimisvastased õigusaktid ei 
takista liikmesriike säilitamast või 
kehtestamast konkreetseid meetmeid, et 
hoida ära või kompenseerida halvemust, 
mis tuleneb diskrimineerimisest alustel, 
mille suhtes on ette nähtud kaitse. Nende 
meetmetega võib lubada teatava 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumusega isikute 
organisatsioone, mille peaeesmärk on 
arvestamine kõnealuste isikute 
erivajadustega.

Or. it

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Võrdse kohtlemise põhimõtte tõhus 
rakendamine nõuab kannatanutele piisava 
õiguskaitse tagamist ohvristamise vastu.

(25) Võrdse kohtlemise põhimõtte tõhus 
rakendamine nõuab kannatanutele piisava 
õiguskaitse tagamist ohvristamise vastu. 
Üksikisiku õiguste tõhus kaitse peab 
käima käsikäes mittediskrimineerimise ja 
võrdsete võimaluste aktiivse 
edendamisega.

Or. it

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Liikmesriikide ülesanne on tagada 
kõikide kodanike hea tervis, sellele 
vaatamata on selle eesmärgi 
saavutamiseks vaja koostööd 
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liikmesriikide, liidu institutsioonide, 
kohalike omavalitsuste, rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja kodanike vahel.

Or. it

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 b) Tervishoid vajab tõhusa poliitika 
tuge kõikides valdkondades ja igal 
tasandil, liikmesriikides ja Euroopa 
Liidus ning kogu maailmas; arvestades, et 
komisjon peaks prioriteetseks eesmärgiks 
seadma liikmesriikide vahel 
tervishoiusüsteemide erinevuste 
vähendamise. Lisaks sellele, et võetakse 
arvesse uusi terviseohte, mis on sageli 
piiriülese ulatusega, nagu pandeemiad, 
uued nakkushaigused ja bioterrorism, 
samuti kliimamuutuse ja globaliseerumise 
tagajärgi, eelkõige toiduainetele ja 
rändele, tuleks tervise probleemiga 
tegeleda kui põhitähtsa 
poliitikaküsimusega Lissaboni lepingu ja 
Lissaboni strateegia vaimus ning võtta see 
kõikidesse liidu asjaomastesse 
poliitikavaldkondadesse.

Or. it

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Vaja on piisavalt teavet kehtivate 
õigusaktide kohta selleks, et võimaldada 



PA\752932ET.doc 13/16 PE415.287v01-00

ET

potentsiaalsetel diskrimineerimise ohvritel 
nendest tõepoolest abi otsida, ja selleks, et 
tööandjad, teenusepakkujad ja 
haldusasutused teaksid oma kohustusi. 
Siiski on teadmised 
diskrimineerimisalastest õigusaktidest 
veel piiratud. Komisjon peab edendama ja 
toetama kehtivate õigusaktide alaseid 
koolitus- ja teavitusmeetmeid, mis on 
suunatud olulisematele huvirühmadele, 
sh võrdõiguslikkuse küsimustega 
tegelevatele asutustele, kohtunikele, 
advokaatidele, valitsusvälistele 
organisatsioonidele ja sotsiaalpartneritele.

Or. it

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Võrdne kohtlemine tervishoiusüsteemides
1. Ilma et see piiraks subsidiaarsuse 
põhimõtet ja liikmesriikide pädevusi selles 
valdkonnas, on inimeste võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgimise 
tagamiseks:
a) vaja asetada rõhk haiguste ennetamise 
strateegiatele. Teaduslikel andmetel 
põhinevates ennetusmeetmetes peab 
mõnikord arvesse võtma sooaspekte, 
samuti teisi ebavõrdsuse põhjuseks 
olevaid tegureid;
b) liikmesriigid peaksid kasutama 
meditsiini- ja tervishoiuvaldkonnas soo 
järgi liigitatud statistikat ja andmeid; 
c) meditsiiniuuringutes ja uute ravimite 
väljatöötamisel tuleb suurendada 
teadlikkust naiste ja meeste erinevatest 
füüsilistest omadustest ning suurendada 
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teadmisi ravimite kasutamisest tingitud 
mõjude erinevustest;
d) tervishoiualastes poliitilistes 
strateegiates on vaja arvesse võtta 
keskkonnategureid, mis mõjutavad 
eriliselt kaitsetumate kategooriate, nagu 
rasedad ja imetavad naised, lapsed, 
teismelised ja puuetega inimesed, tervist, 
kelle tervist kahjustavad eelkõige ohtlikud 
keskkonnategurid. 
2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
abinõud tagamaks, et edendatakse ja 
kaitstakse kodanike õigusi ja 
kodanikuvastutust seoses oma tervisega, 
ka tervishoiualase harituse programmide 
edendamise ja kõikides 
ühiskonnasektorites tervislike eluviiside 
julgustamise teel.
3. Komisjon peab edendama 
erikoolitusprogramme 
tervishoiutöötajatele ja parameedikutele.

Or. it

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – teine lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon edendab kehtivate õigusaktide 
alaseid koolitus-, täiendõppe ja 
teavitusmeetmeid, mis on mõeldud 
eelkõige põhilistele huvirühmadele.

Or. it
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et toetada võrdse kohtlemise põhimõtte 
järgmist, toetavad liikmesriigid dialoogi 
asjakohaste huvirühmadega, eelkõige 
valitsusväliste organisatsioonidega, kellel 
on kooskõlas siseriikliku õiguse või tavaga 
õigustatud huvi aidata võidelda käesolevas 
direktiivis esitatud alustel ja selles 
hõlmatud valdkondades aset leidva 
diskrimineerimisega. 

Et toetada võrdse kohtlemise põhimõtte 
järgmist, toetavad liikmesriigid dialoogi 
asjakohaste huvirühmadega, eelkõige 
meditsiinitöötajaid ja parameedikuid 
esindavate ühingutega ning valitsusväliste 
organisatsioonidega, kellel on kooskõlas 
siseriikliku õiguse või tavaga õigustatud 
huvi aidata võidelda käesolevas direktiivis 
esitatud alustel ja selles hõlmatud 
valdkondades aset leidva 
diskrimineerimisega. 

Komisjon kogub, analüüsib ja levitab 
objektiivset, võrreldavat, usaldusväärset ja 
asjakohast teavet, sealhulgas 
uuringutulemusi ja kehtivaid parimaid 
tavasid.

Or. it

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – teine lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende ülesannete täitmiseks teevad 
võrdõiguslikkusega tegelevad asutused 
koostööd Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudi asutatud 
Euroopa soolise võrdõiguslikkuse 
võrgustikuga.

Or. it
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja riiklikud 
võrdõiguslikkuse küsimusega tegelevad 
asutused edastavad hiljemalt … ja seejärel 
iga viie aasta tagant komisjonile kogu 
vajaliku teabe, et komisjon saaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule koostada 
aruande käesoleva direktiivi kohaldamise 
kohta.

1. Liikmesriigid ja riiklikud 
võrdõiguslikkuse küsimusega tegelevad 
asutused edastavad kooskõlastatult
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudiga, hiljemalt … ja seejärel iga 
viie aasta tagant komisjonile kogu vajaliku 
teabe, et komisjon saaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule koostada 
aruande käesoleva direktiivi kohaldamise 
kohta.

2. Komisjoni aruandes võetakse vajaduse 
korral arvesse sotsiaalpartnerite ja 
asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonide ning Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti seisukohti. Vastavalt 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
põhimõttele peab selles aruandes muu 
hulgas sisalduma hinnang, kuidas võetud 
meetmed on mõjunud naistele ja meestele. 
Vastavalt saadud andmetele võib see 
aruanne vajadusel sisaldada ettepanekuid 
käesolev direktiiv läbi vaadata ja 
ajakohastada.

2. Komisjoni aruandes võetakse vajaduse 
korral arvesse sotsiaalpartnerite ja 
asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonide ning Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudi ja Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Ameti seisukohti. 
Vastavalt soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise põhimõttele peab selles 
aruandes muu hulgas sisalduma hinnang, 
kuidas võetud meetmed on mõjunud 
naistele ja meestele, eriti artiklis 3 
kindlaks määratud valdkondades.
Vastavalt saadud andmetele võib see 
aruanne vajadusel sisaldada ettepanekuid 
käesolev direktiiv läbi vaadata ja 
ajakohastada.

Or. it


	752932et.doc

