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 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 2 ja artikli 3 lõike 3 kohaselt on 

naiste ja meeste võrdõiguslikkus ELi põhiväärtus ja üks selle eesmärk ning Euroopa Liidu 

toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 8 kohaselt edendab Euroopa Liit kõigi 

oma asjaomaste meetmete puhul naiste ja meeste võrdõiguslikkust; arvestades, et soolise 

võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ja sooteadlik eelarvestamine on olulised vahendid selle 

põhimõtte integreerimisel ELi poliitikasse, meetmetesse, tegevusse ja 

arenguprogrammidesse, et edendada naiste aktiivset osalemist tööturul ning majanduslikus 

ja sotsiaalses tegevuses, samuti võidelda diskrimineerimise vastu; 

B. arvestades, et on hädavajalik, et õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi 

rakendamisel jääks Daphne programm võimalikult silmapaistvale kohale; arvestades, et 

komisjon peab võtma arvesse vajadust säilitada piisav rahastamise tase ja tagada 

meetmete järjepidevus ja rahastamise prognoositavus kõigi erieesmärkidega hõlmatud 

valdkondade puhul; arvestades, et naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks peaks olema 

kasutada suurem eelarve, kuna iga kolmas naine ELis on kogenud soolist vägivalda; 

C. arvestades, et jätkusuutliku kasvu ja kvaliteetsete töökohtade loomise tagamiseks on 

ülimalt oluline ELi majanduse konkurentsivõime tugevdamine, taristu, hästi rahastatud 

uurimistegevus, oskuste arendamise toetamine ja ELi jätkuv kohustus suurendada 

investeeringuid; arvestades, et naiste ja tütarlaste potentsiaali tuleb veelgi suurendada 

digitaalmajanduse valdkonnas ning loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja 

matemaatika ning IKT sektoris, et saavutada tõeline sooline võrdõiguslikkus, kaotada 

soolised stereotüübid ning soodustada kasvu ja innovatsiooni majanduses; 

D. arvestades, et tervis on majandusliku õitsengu eeltingimus, ning arvestades, et tõhusad 

kulutused tervisele võivad edendada kasvu; arvestades, et tervisealase ebavõrdsuse vastu 

võitlemise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise kooskõlastatud poliitika ja algatused 

ELi tasandil peaksid hõlmama meetmeid, et kaotada ebavõrdsus seksuaal- ja 

reproduktiivterviseteenustele juurdepääsu valdkonnas; 

E. arvestades, et juurdepääs avalikule teenistusele on naiste majandusliku sõltumatuse ja 

mõjuvõimu suurendamiseks väga olulise tähtsusega, kuna avalik teenistus on naiste jaoks 

jätkuvalt oluline tööhõivesektor; 

1. tuletab meelde, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine on otseselt aluslepingutest 

tulenev õiguslik kohustus; nõuab, et eelarvemenetluses jõustataks sooteadlik 

eelarvestamine ning et eelarvekulusid kasutataks kui mõjusat vahendit naiste ja meeste 

võrdõiguslikkuse edendamiseks; soovitab töötada välja eelarvekava soolise 

võrdõiguslikkuse süvalaiendamise rakendamiseks ELi institutsioonides vastavalt 

vastuvõetud katseprojektile ning lisada tulevikus eraldi eelarverida soolise 

võrdõiguslikkuse süvalaiendamise koordineerimise haldamiseks ELi institutsioonides; 

2. kutsub ELi ja liikmesriike üles võtma meetmeid, millega astutakse vastu vaikimisseaduse 

mõjule, suurendades märkimisväärselt seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate 
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õiguste valdkonna rahastamist ning eelkõige rahastamist, mis on konkreetselt ette nähtud 

juurdepääsu tagamiseks pereplaneerimisele ning turvalisele ja seaduslikule abordile, 

kasutades nii riiklikke kui ka ELi arengu rahastamise vahendeid, et täita rahaliste 

vahendite puudujääki, mis tuleneb Trumpi valitsuse käigust lõpetada kõikide nende 

välismaal tegutsevate abiorganisatsioonide rahastamine, kes pakuvad seksuaal- ja 

reproduktiivtervise ning seonduvate õigustega seotud teenuseid; 

3. nõuab suuremaid ressursse naiste majanduslike õiguste realiseerimiseks ja soolise 

ebavõrdsuse vähendamiseks, sealhulgas ELi ja liikmesriikide tasandil selliste 

olemasolevate vahendite kasutamise kaudu nagu soolise mõju hindamised; nõuab 

sooteadliku eelarvestamise kasutamist avaliku sektori kulude puhul, et tagada naiste ja 

meeste võrdõiguslikkus ning kaotada igasugune sooline ebavõrdsus; 

4. rõhutab, et ELi toimimise lepingu artikli 8 kohaselt on meeste ja naiste vahelise 

võrdõiguslikkuse edendamine üks liidu aluspõhimõtteid; tuletab meelde, et soolise 

võrdõiguslikkuse küsimus tuleks lisada kõikidesse poliitikavaldkondadesse ning seda 

tuleks käsitleda eelarvemenetluse kõikides etappides; 

5. kordab oma nõudmist, mille kohaselt igal õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 

programmi erieesmärgil peaks ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 

ettevalmistamisega seoses olema eraldi eelarverida, et suurendada rahaliste vahendite 

kasutamise läbipaistvust ja tagada vajalikud rahalised vahendid kõikide erieesmärkide 

saavutamiseks ja nende nähtavuse kindlustamiseks; 

6. nõuab soolise võrdõiguslikkuse tulemuslikumaks edendamiseks sooteadliku 

eelarvestamise kohaldamist ELi strateegiates; rõhutab vajadust eraldada rohkem 

vahendeid võitluseks naiste ja tütarlaste diskrimineerimise ja nendevastase vägivalla kõigi 

vormide vastu; 

7. kutsub liikmesriike üles kasutama Euroopa Sotsiaalfondis ja Euroopa Regionaalarengu 

Fondis soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks olemasolevaid vahendeid, eelkõige 

tööhõive valdkonnas, ning teha seda mitte ainult soolise võrdõiguslikkuse 

süvalaiendamiseks, vaid rakendada ühtlasi meetmeid, mis on mõeldud otseselt ebasoodsas 

olukorras naiste jaoks, võttes nõuetekohaselt arvesse majanduskriisi mõju ja investeerides 

kvaliteetsetesse teenustesse ning tagades eelkõige lastehoiuks, eakate ja teiste 

ülalpeetavate hoolduseks piisavate ja kvaliteetsete teenuste osutamise kättesaadava 

hinnaga, ning nõuab eelarves tegelikku läbipaistvust vahendite osas, mida eraldatakse 

meeste ja naiste võrdõiguslikkuse poliitikale (Euroopa Sotsiaalfond, programmid Progress 

ja Daphne); 

8. kutsub ELi üles edendama naiste õigusi ja soolist võrdõiguslikkust ELi arenguabi raames 

hariduse, tervishoiuteenuste, eriti seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate 

õigustega seotud teenuste, tütarlaste mõjuvõimu suurendamise ja naiste poliitilise 

esindatuse kaudu; 

9. nõuab rahaliste vahendite eraldamist programmidele, millega toetatakse naiste ettevõtlust, 

sh naiste asutatud ja juhitavaid väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, osana 

COSME programmist ning tagades ja soodustades naiste juurdepääsu laenudele ja 

omakapitali kaudu rahastamisele; 
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10. rõhutab vajadust kaasata rohkem naisi loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja 

matemaatika ning IKT sektorisse; rõhutab vajadust rahastada programme, mis pakuvad 

naistele ja tütarlastele kvaliteetset haridust ja koolitust, ning suurendada nende teadlikkust 

võimalustest loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika ning IKT 

sektoris, osana programmidest „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“, Euroopa Sotsiaalfondist ja 

noorte tööhõive algatusest; 

11. peab kahetsusväärseks asjaolu, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond ei hõlma 

soolist aspekti, ning rõhutab, et edukas taastumisprotsess ei ole võimalik, kui ei tegeleta 

sellega, kuidas kriisid on mõjutanud naisi; 

12. rõhutab Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) olulist rolli soolise 

võrdõiguslikkuse edendamise soodustamisel ja tõhustamisel, muu hulgas soolise 

võrdõiguslikkuse süvalaiendamisel kõigisse liidu poliitikavaldkondadesse ja asjakohaste 

andmete ja eksperditeadmiste kogumisel soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas, sh seoses 

võitlusega naiste ja tütarlaste vastu suunatud vägivallaga; rõhutab, et EIGE peaks jääma 

eraldiseisvaks spetsiaalseks üksuseks ELi institutsioonilises raamistikus, et nõuetekohaselt 

täita oma eesmärke; nõuab EIGE eelarve ja ametikohtade loetelu suurendamist, et 

piisavalt kasvatada EIGE suutlikkust esitada komisjonile asjakohaseid andmeid ja anda 

tehnilist abi prioriteetsetes valdkondades, nagu soolise vägivalla vastu võitlemine; 

13. palub komisjonil lisada seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste 

edendamine ja parandamine oma järgmisesse rahvatervise strateegiasse. 
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