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Euroopa Parlamendi resolutsioon soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel ELi 
majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele
(2019/2614(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) 
artiklit 157,

– võttes arvesse soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava 2016–2020,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi 5. märtsi 2019. aasta kirja Euroopa Liidu 
Nõukogu ametisolevale eesistujale,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi 5. märtsi 2019. aasta kirja Euroopa 
Komisjoni presidendile,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi 23. märtsi 2018. aasta kirja Euroopa 
Ülemkogu eesistujale,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni esimehe 8. märtsi 
2018. aasta kirja eurorühma esimehele,

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A. arvestades, et aprillis 2016 oli ELi 28 liikmesriigis registreeritud suurimate börsil 
noteeritud äriühingute juhtorganites naiste keskmine osakaal 23,3 %, mis on 0,6 % 
rohkem kui viimase andmekogumise ajal 2015. aasta oktoobris; arvestades, et on ainult 
kümme riiki – Prantsusmaa, Rootsi, Itaalia, Soome, Madalmaad, Läti, Saksamaa, 
Ühendkuningriik, Taani ja Belgia – kus naised moodustavad vähemalt veerandi juhatuse 
liikmetest;

B. arvestades, et 2012. aasta ettepanek naissoost juhatuseliikmete kohta oli tulemus 
Euroopa Parlamendi pikaajalisele nõudmisele, et komisjon meetmeid võtaks; 
arvestades, et parlament tegi 2013. aasta novembris esimese lugemise seisukoha 
vastuvõtmisel (märkimisväärse erakondadeülese enamusega) ettepanekus väga vähe 
muudatusi, andmaks nõukogule märku, et parlamendiga kokkuleppele jõudmine on 
võimalik, ning nõustus tagama, et 2020. aastaks on vähemalt 40 % börsil noteeritud 
äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvatest juhtorgani liikmetest naised; arvestades, et 
naissoost juhatuseliikmete direktiiv on väga oluline vahend selleks, et saavutada suurem 
sooline tasakaal majandusalaste otsuste tegemisel kõrgeimal tasandil ja, nagu on 
näidanud mitmed uuringud, et parandada ettevõtete konkurentsivõimet, kasutades ära 
kõiki sotsiaalseid oskusi;

C. arvestades, et nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 (millega antakse Euroopa 
Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise 
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järelevalve poliitikaga)1 artikli 26 lõikes 2, määruse (EL) nr 806/2014 (millega 
kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate 
investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse 
kriisilahendusfondi raames)2 artikli 56 lõikes 4 ning määruse (EL) nr 1093/2010 
(millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve))3 artikli 
37 lõikes 3 viidatakse soolisele tasakaalule kui olulisele põhimõttele, mida 
valikumenetluses tuleb arvesse võtta;

D. arvestades, et hoolimata Euroopa Parlamendi poolt nõukogule ja liikmesriikidele tehtud 
arvukatest üleskutsetest käsitleda uuesti soolise tasakaalu puudumist Euroopa 
Keskpanga juhatuses, peab parlament kahetsusega nentima, et Euroopa Ülemkogu ei ole 
seda üleskutset tõsiselt võtnud;

E. arvestades, et vaatamata Euroopa Parlamendi mitmetele varasematele üleskutsetele 
pidada kandidaatide nimekirja esitamisel silmas soolist tasakaalu, peab parlament 
kahetsusega nentima, et kõik Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja kandidaadid olid 
mehed;

F. arvestades, et kuigi Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimehe, aseesimehe ja liikmete 
valimise kord on seni üldiselt võtnud arvesse soolise tasakaalu põhimõtet vastavalt 
määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõikele 4, koosnes kõnealusel juhul Euroopa 
Parlamendile esitatud nimekiri ainult meestest;

G. arvestades, et kuigi ei saa välistada võimalust, et üksikus individuaalsetel taotlustel 
põhinevas valikumenetluses ei ole kvalifitseeritud mõlemast soost kandidaate, tuleb 
EKP ja järelevalveasutuste nõukogude koosseisu puhul järgida soolise tasakaalu üldist 
kriteeriumi;

H. arvestades, et praegused kandidaadid Euroopa Keskpanga peaökonomisti, EBA esimehe 
ja Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikme ametikohtadele on kõik hinnatud Euroopa 
Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonis kogenud ja kvalifitseeritud kandidaatideks 
ning neid on toetanud märkimisväärne häälteenamus salajasel hääletusel;

I. arvestades, et naised on pangandus- ja finantsteenuste valdkonna juhtivatel 
ametikohtadel jätkuvalt alaesindatud; arvestades, et kõik ELi ja liikmesriikide 
institutsioonid ja organid peaksid rakendama soolise tasakaalu tagamiseks konkreetseid 
meetmeid;

1. nõuab, et kõikides ELi ja riiklikes institutsioonides ja asutustes austataks kandidaatide 
nimetamisel soolist tasakaalu; kutsub kõiki liikmesriike üles järgmise komisjoni 
ametisse nimetamise menetluses esitama üht mees- ja üht naiskandidaati;

2. kohustub tulevast kandidaatide nimekirja mitte arvesse võtma, kui soolise tasakaalu 
põhimõtet ei ole järgitud;

1 ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.
2 ELT L 225, 30.7.2014, lk 1.
3 ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.
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3. kinnitab veel kord oma tugevat pühendumust soolisele võrdõiguslikkusele nii ELi 
poliitika , algatuste ja programmide sisus kui ka liidu kõigil poliitilistel, eelarve-, 
haldus- ja täidesaatvatel tasanditel;

4. kordab üleskutset, et komisjon esitaks teatise vormis tõelise Euroopa võrdõiguslikkuse 
strateegia, mis sisaldab selgeid ja võimalikult mõõdetavaid eesmärke, ning laseks selle 
tõlkida kõikidesse ELi ametlikesse keeltesse, et tagada selle suurem levik ning 
arusaadavus kodanike ning sotsiaal- ja majandusvaldkonna osalejate jaoks;

5. rõhutab, et soolise võrdõiguslikkuse saavutamine ei ole mitte naiste probleem, vaid 
sellesse peaks olema kaasatud kogu ühiskond;

6. tuletab meelde, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine hõlmab poliitilisi valikuid, 
otsustusprotsessi, menetlusi ja tavasid ning rakendamist, järelevalvet ja hindamist; 
rõhutab seetõttu, et arvesse tuleks võtta mitte ainult poliitilist sisu, vaid ka soolist 
esindatust haldustasandil ja otsuste tegemisel, et põhjalikult hinnata soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise olukorda parlamendis;

7. väljendab muret selle pärast, et naiste esindatus ELi institutsioonides ja otsuste tegemise 
võtmepositsioonidel poliitilisel ja haldustasandil on endiselt madal, ning kinnitab, et 
Euroopa Parlament peab võtma tõhusaid meetmeid, tagamaks et otsuste tegemisega 
seotud ametikohad jaotuvad sugude vahel võrdselt;

8. nõuab tihedamat koostööd menetluste ja institutsioonide vahel, et tagada nende 
meetmete tõhusus, sest on seisukohal, et tugevamad institutsioonidevahelised suhted 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise valdkonnas võivad olla abiks sootundlike ELi 
poliitikameetmete väljatöötamisele; peab kahetsusväärseks, et struktureeritud koostööd 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamiseks ei ole veel loodud teiste institutsiooniliste 
partneritega, nagu komisjon või nõukogu, või ELi majandus- ja finantsstruktuurides.


