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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 

komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu aruannet soopõhise eelarvestamise kohta: soopõhise 

eelarvestamise ekspertgrupi lõpparuanne – Strasbourg 2015, 

A. arvestades, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu põhiväärtus, mis on 

sätestatud aluslepingutes; arvestades, et ELi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia 

aastateks 2010–2015 hakkab lõpule jõudma, andes võimaluse kokkuvõtte tegemiseks; 

B. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonis 

eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 

nõutakse, et mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) suhtes kohaldatavasse iga-

aastasesse eelarvemenetlusse integreeritaks vajaduse korral soolist võrdõiguslikkust 

arvestavad elemendid, võttes arvesse seda, kuidas liidu üldine finantsraamistik aitab kaasa 

soolise võrdõiguslikkuse paranemisele ning tagab soolise aspekti arvestamist; 

C. arvestades, et dokumendis „Strateegiline kohustus soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks 

aastatel 2016–2019“, mis avaldati 2015. aasta detsembris, kinnitatakse kavatsust jätkata 

tööd meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamiseks ning juhitakse tähelepanu ELi 

rahastamise tähtsusele soolise võrdõiguslikkuse toetamisel; 

D. arvestades, et ELi vahendid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks põhiõiguste, 

võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse valdkonnas õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 

2014.–2020. aasta programmi kaudu ulatuvad kokku 439,5 miljoni euroni, millest 35 % 

on eraldatud kahele eesmärgile, mis on seotud soolise võrdõiguslikkusega ja naistevastase 

vägivalla vastu võitlemist käsitleva Daphne programmiga; 

E. arvestades, e Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames kulutatakse aastatel 

2014–2020 umbes 5,85 miljardit eurot soolise võrdõiguslikkuse edendamise meetmetele, 

kusjuures 1,6 % sellest Euroopa Sotsiaalfondi konkreetse investeerimisprioriteedi „Meeste 

ja naiste võrdõiguslikkus kõikides valdkondades, kaasa arvatud töö saamisel ja karjääri 

edendamisel, töö- ja eraelu ühitamine ning võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 

edendamine“ raames; 

F. arvestades, et ELi enda eelarvet kontrolliv institutsioon – Euroopa Kontrollikoda – on 

sooliselt tugevasti tasakaalust väljas ning 2016. aastal süvendati seda olukorda iga uue 

ametissenimetamisega; 

G. arvestades, et kõige selgemalt näitab soolist võrdõiguslikkust võrdne töötasu, kuid sama 

tähtsad on ja ELi jõupingutused ja nende tulemused naiste osakaalu suurendamiseks 

tööturul ning meeste ja naiste võrdse majandusliku iseseisvuse suurendamiseks, 

edendades naiste ja meeste võrdsust otsuste tegemises, võideldes soolise vägivalla vastu ja 

toetades ohvreid, samuti edendades soolist võrdõiguslikkust ja naiste õigusi kogu 

maailmas;  

H. arvestades, et 13. aprillil 2016. aastal Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja 

Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud uues institutsioonidevahelises parema õigusloome 
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kokkuleppes toetatakse kohustusliku järelevalve kehtestamist ja mõõdetavate näitajate 

kasutuselevõttu, et koguda selle alusel tõendeid õigusaktide mõju kohta koha peal ning 

toetada edasisi meetmeid, vältides halduskoormust; 

I. arvestades ÜRO Pekingi 1995. aasta tegevusprogrammi, milles kutsuti üles kasutama 

eelarveprotsessis sootundlikku lähenemisviisi; 

1. märgib, et sooteadlik eelarvestamine peaks olema demokraatliku valitsemistava vahend, 

mis aitab tagada soolist võrdõiguslikkust; on seisukohal, et eelarvekontrolli ülesanded 

peaksid viitama sellele, mil määral ELi eelarve ja selle rakendamine soodustab või 

takistab võrdõiguslikkuse poliitikat; leiab, et praegune lõhe meeste ja naiste töötasu vahel 

sama töö eest on täiesti vastuvõetamatu; 

2. märgib, et mõnedes poliitikavaldkondades (tööhõive, sotsiaalvaldkond ja kaasamine, 

siseasjad, õigusasjad, areng ja koostöö, teadusuuringud ja innovatsioon, haridus ja 

kultuur) kaalutakse eelarve kasutamist meeste ja naiste võrdsete võimaluste 

kindlustamiseks, kuid usub, et seda tuleks kasutada kõikides neis poliitikavaldkondades, 

kus see on mõistlik, ning see peaks aitama tagada naistele juurdepääsu nii tööturule kui ka 

vastutavatele ja otsustamisega seotud ametikohtadele samadel tingimustel nagu 

meestelegi, lisaks peaks see aitama kaotada soolist palgalõhet; 

3. rõhutab, kui oluline on lisada eelarveprotsessi soolise aspekti arvestamine kui eraldi 

analüüsikategooria, tagades, et oleks kättesaadav kvalitatiivne analüüs soolise palgalõhe 

jälgimiseks ja viimaks kaotamiseks, liikudes sel moel täieliku soolise võrdõiguslikkuse 

suunas; 

4. usub, et nõuetekohaselt rakendatud sooteadlikul eelarvestamisel on positiivne mõju, kuna 

see parandab üldiselt naiste töövõimalusi ja sissetulekut ning laiendab samal ajal ka 

töötajaskonda; 

5. soovitab pöörata eritähelepanu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide meetmetele, 

millega toetatakse investeeringuid haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuteenustesse, ja seada 

need esikohale, sest nende teenuste rahastamist riiklikul ja kohalikul tasandil 

vähendatakse; 

6. mõistab hukka asjaolu, et soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid jäävad liiga sageli alla 

teistele poliitikaeesmärkidele, mida käsitletakse samal eelarvereal; 

7. peab kahetsusväärseks soo alusel rühmitatud andmete ja soopõhiste näitajate puudumist, 

mida on vaja, et jälgida ja hinnata meetmeid, mida rahastatakse ELi eelarvest soolise 

võrdõiguslikkusega tegelemiseks; peab tervitatavaks mõnedes ELi meetmetes ja 

poliitikavaldkondades, näiteks ESFis tehtud jõupingutusi võtta kasutusele soopõhiseid 

näitajaid ja koguda soolisest eristatud andmeid; peab oluliseks tugevdada jõupingutusi 

nende näitajate väljatöötamiseks, et jälgida kõiki ELi soolise võrdõiguslikkuse poliitika 

olulisemaid valdkondi; tunneb heameelt, et strateegilises kohustuses soolise 

võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel 2016–2019 on otsustatud parandada andmete 

kogumist Eurostati, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE), Eurofoundi, 

Euroopa Nõukogu ning Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti toetusel; 

8. väljendab veel kord muret väga suure soolise tasakaalustamatuse pärast Euroopa 
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Kontrollikojas, mille liikmeteks on praegu 28 meest ja ainult kolm naist (kaks vähem kui 

2016. aasta alguses) – tegemist on suurima soolise lõhega ELi institutsioonides; palub, et 

nõukogu esitaks nüüdsest Euroopa Parlamendile igale ametikohale määramiseks alati kaks 

kandidaati – mees- ja naissoost, kuni on saavutatud vastuvõetav tasakaal; 

9. palub, et kontrollikoda esitaks ELi uue tulemuspõhise eelarvestamise kontekstis andmeid 

eelarve ja Euroopa programmide mõju kohta nii ELi võrdõiguslikkuse poliitika 

konkreetsetele eesmärkidele kui ka selle poliitika horisontaalsetele aspektidele, nii oma 

soovitustes kui ka eraldi aruannetes; 

10. palub komisjonil ja liikmesriikidel edendada terviklikku arutelu poliitikameetmete ja 

eelarvevalikute kohta, et tugevdada poliitikameetmeid, mis aitaksid kaasa soolise 

võrdõiguslikkuse tagamisele ja lõppeesmärgi saavutamisele – võrdne tasu võrdse töö eest 

kõigile. 

11. nõuab vastavalt ELi eelarve vahendute vastutustundliku kasutamise põhimõttele 

üksikasjalikku kulude-tulude analüüsi, et loobuda soolise aspekti arvestamise 

assigneeringutest, mis on osutunud ebatõhusaks; 

12. mõistab hukka igasuguse diskrimineerimise ja vägivalla meeste ja naiste vastu. 
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