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 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval 

eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võtab teadmiseks kontrollikoja arvamuse, mille kohaselt kajastab Euroopa Soolise 

Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) raamatupidamise aastaaruanne instituudi 

finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga kõigis olulistes aspektides õiglaselt ning 

EIGE 2015. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande 

aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed; 

2. tunneb heameelt asjaolu üle, et 2015. aasta lõpuks olid kõik ametikohtade loetelus esitatud 

ametikohad täidetud; juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi ametikohtade loetelus esitatud 

ametikohti eelnenud aastaga võrreldes vähendati, olid personalikulud tööjõu voolavuse 

määra (28 %) tõusu tõttu suuremad; rõhutab, et teatatud on EIGE töötajate suurest 

töökoormusest, ning kordab oma nõudmisi, mille kohaselt tuleks EIGE-le eraldada 

rohkem töötajaid, et teha tööd prioriteetsetes valdkondades, k.a naistevastane vägivald, 

ning suurendada EIGE suutlikkust esitada komisjonile asjakohaseid andmeid ja anda 

tehnilist abi; 

3. rõhutab, et 2015. aastal saavutas EIGE suurema osa oma kavandatud väljundnäitajatest; 

kulukohustustega seotud assigneeringute kogumäär oli 98,55 % ning 2015. aasta kasutada 

olnud eelarve üldine täitmise määr oli 73,86 % (2014. aastal oli see 77,97 %); 

4. tunneb muret asjaolu pärast, et 2015. aastal tõusis III jaotises (tegevuskulud) maksete 

assigneeringute ülekandmise määr 61 %ni, samas kui 2014. aastal oli see 54 %; võtab 

teadmiseks, et kontrollikoja andmetel tuleneb see peamiselt EIGE niisuguse tegevuse 

iseloomust, mis vältab mitu kuud, sageli ühest aastast teise; kordab oma varasemaid 

üleskutseid, mille kohaselt peaks EIGE suurendama oma jõupingutusi niisuguste maksete 

assigneeringute ülekandmise määra langetamiseks; 

5. peab väärtuslikuks EIGE panust naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 

käimasolevasse töösse; nõuab naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 

seadusandlike ja muude kui seadusandlike prioriteetide ning instituudi teadusuuringute 

ulatuslikumat koostoimet, võttes ühtlasi arvesse instituudi poolt välja töötatud soolise 

võrdõiguslikkuse indeksit; märgib, et EIGE välishindamise tulemus oli üldiselt positiivne; 

6. peab EIGE 2015. aasta peamisi saavutusi kiiduväärseks, eelkõige soolise võrdõiguslikkuse 

indeksi teist väljaannet, soostatistika andmebaasi valmimist ja soolise aspekti arvestamise 

veebipõhise platvormi tööle rakendamist; 

7. võtab teadmiseks EIGE pingutused korraldada oma struktuur ümber, et keskenduda 

teavitusele ja sidusrühmade kaasamisele, ning nõuab täiendavat koordineerimist 

komisjoniga, et EIGE tehniline abi toetaks liidu meetmete väljatöötamise, elluviimise, 

seire ja hindamisega seotud ülesandeid ning soolist aspekti võetaks arvesse kõigis 

poliitilise tsükli etappides; 

8. tunneb heameelt asjaolu üle, et esmatähtsaks peetakse töötamist mitmes valdkonnas, mille 

väljundiks on kõrge kvaliteet ja suur nähtavus, kaotamata seejuures keskendumist soolise 
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võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele; nõuab määruse (EÜ) nr 1922/2006 läbivaatamise 

korral, et EIGE ülesannete hulka lisataks tegelemine niisuguste teemadega nagu võitlus 

naistevastase vägivalla ja naiste suguelundite moonutamise vastu ning naissoost rändajad; 

9. tuletab meelde, et instituut asutati selleks, et toetada ja tugevdada soolise võrdõiguslikkuse 

edendamist, eelkõige soolise aspekti arvestamist kõikides liidu poliitikavaldkondades ja 

nendel põhinevas liikmesriikide poliitikas, ning võitlust soolise diskrimineerimise vastu ja 

tõsta liidu kodanike teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest; 

10. on praegu olemasolevate andmete põhjal arvamusel, et EIGE direktori tegevusele EIGE 

2015. aasta eelarve täitmisel saab anda heakskiidu. 
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