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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et liit on rajatud muu hulgas naiste ja meeste võrdõiguslikkuses seisnevale 
väärtusele ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 8 on sätestatud, et kõigi oma 
meetmete puhul on liidu eesmärk meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamine ja 
võrdõiguslikkuse edendamine, mis tähendab, et soolise võrdõiguslikkusega tuleb 
arvestada kõikides poliitikavaldkondades ning seda tuleb soolise aspekti arvestamise ja 
sooteadliku eelarvestamise kaudu arvesse võtta kõigis eelarvemenetluse etappides; 
arvestades, et Euroopa Parlamendi ja muude liidu institutsioonide usaldatavuse jaoks on 
väga oluline, et tagataks järjepidevus nende sisemise eelarvemenetluse ja eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise menetluse ning soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks 
võetavate väliste meetmete vahel;

B. arvestades, et eelarved ei ole sooneutraalsed ning seega tuleb nende koostamisel seada 
eesmärgiks mittediskrimineerimine ja võrdne kasu mõlemale sugupoolele; 

C. arvestades, et liit on võtnud kohustuse rakendada kestliku arengu eesmärke, sealhulgas 
eesmärki 5 soolise võrdõiguslikkuse kohta;

D. arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud õiguste, võrdõiguslikkuse ja 
kodakondsuse programmi piisavat rahastamist ning võimalikult suure tähelepanu 
pööramist selle programmi alla kuuluvale Daphne erieesmärgile; arvestades, et Euroopa 
Parlament on nõudnud kõikide naistevastase vägivalla vastu võitlemise meetmete 
jätkamist selle eesmärgi jaoks ette nähtud eraldiseisva eelarveeraldise abil ka 
mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 õiguste ja väärtuste programmis;

E. arvestades, et naised on endiselt alaesindatud nii tööturul kui ka avalikus ja poliitilises 
elus, ning et naised pühendavad tasustamata majapidamistöödele ja hooldusele 
meestega võrreldes ebaproportsionaalselt palju aega;

F. arvestades, et Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti ettepanekuga püütakse 
jätkata strateegiliste investeeringute ja jätkusuutliku majanduskasvu toetamist, et 
parandada majanduslikku ühtekuuluvust ning luua töökohti, eriti noortele, eakatele ja 
puuetega inimestele; arvestades, et sellega seoses on tähtis keskenduda ka naiste, sh 
LGBTI-naiste suuremale osalemisele tööturul, muu hulgas investeerides taristusse ja 
avaliku sektori teenustesse, et toetada töö ja eraelu tasakaalu, ning naiste potentsiaali 
edendamisele kõigis majandussektorites, sealhulgas digitaalmajanduses, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogias (IKT) ning teaduses, tehnoloogias, inseneerias ja 
matemaatikas (STEM), samuti juhtivatel ametikohtadel, ning soolise tööhõive- ja 
palgalõhe vähendamisele;

G. arvestades, et digiteerimine avaldab suurt mõju tööturule, sealhulgas luues uusi 
töövõimalusi ja paindlikumaid töötingimusi, nagu kaugtöö, mis võib olla vahend nii 
naiste kui ka meeste töökohustuste ja kodutööde ühitamise parandamiseks;

H. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on liidu üks keskseid eesmärke, mis on aga siiani 
tugevasti alarahastatud; arvestades, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut leidis 
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2019. aastal, et liidu 2020. aasta eelarves on soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks 
struktuuri- ja investeerimisfondidest eraldatud vaid 1 %, samas tekitab sooline 
ebavõrdsus ja diskrimineerimine nii naistele kui ka ühiskonnale tervikuna tohutult suuri 
majanduslikke kulusid; arvestades, et maailmapanga hinnangul on inimkapitali kadu 
soolise palgalõhe tõttu ligikaudu 145 triljonit eurot; arvestades, et ÜRO naiste õiguste 
agentuuri 2016. aasta andmete põhjal läheb koduvägivald ainuüksi Inglismaal ja 
Walesis maksma umbes 33 miljardit dollarit aastas;

1. kordab oma ranget nõudmist, et edendataks naiste ja meeste võrdõiguslikkust, toetades 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist ja sooteadlikku eelarvestamist 
eelarvemenetluse kõikides etappides, sealhulgas järgmist mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlevate läbirääkimiste lõpuleviimisel, ning et eelarvekulusid 
kasutataks ebavõrdsuse kaotamise ning soolise võrdõiguslikkuse, sealhulgas LGBTI-
naiste ja -meeste võrdõiguslikkuse edendamise tulemusliku vahendina; tuletab meelde, 
et sooteadlik eelarvestamine on metoodika, mida tuleb kohaldada kõigi liidu 
eelarveridade puhul; tuletab meelde, kui tähtis on arvestatava edu saavutamiseks 
suurendada soolisele võrdõiguslikkusele eraldatavaid vahendeid ning et liidu 
rahastamist tuleb selles valdkonnas paremini suunata ja jälgida, eeskätt nende 
liikmesriikide puhul, kus rikutakse õigusriigi põhimõtet ja kus naiste õigused on saanud 
tagasilöögi;

2. rõhutab, et sooteadlik eelarvestamine peab muutuma eelarvemenetluse lahutamatuks 
osaks kõigil eelarveridadel ja mitte ainult programmides, kus sooline mõju on kõige 
ilmsem, et eelarvekuludest saaks mõjus vahend soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks;

3. tuletab meelde, et sooteadlik eelarvestamine on üldisema soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise strateegia üks mõõde, ning juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on 
rakendada soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist poliitikatsükli kõigis etappides;

4. tuletab meelde, et üks sooteadliku eelarvestamise rakendamisel kehtivatest nõuetest on 
näha ette sõltumatud eelarveread meetmete jaoks, mis on seotud soolise 
võrdõiguslikkuse eesmärkide saavutamisega; kordab seepärast oma nõudmist, et 
õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi soolise võrdõiguslikkuse ja 
soolõime edendamise eesmärgile määrataks ka eraldi eelarverida;

5. peab kahetsusväärseks viimaste aastate suundumust kärpida liidu vahendeid, mida 
eraldatakse võitluseks igasuguse naiste ja tütarlaste vastu suunatud vägivalla vastu, ning 
kordab oma nõudmist suurendada praeguse õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programmi raames Daphne erieesmärgile ette nähtud vahendeid ning säilitada niisugune 
suurendamine ka õiguste ja väärtuste programmis; nõuab, et tagataks piisavate rahaliste 
vahendite kättesaadavaks tegemine meetmetele, mille eesmärk on Euroopa Nõukogu 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni 
tulemusliku rakendamise raames võidelda nii naiste ja tütarlaste vastase vägivalla, sh 
naiste suguelundite moonutamise, kui ka inimkaubanduse vastu, mis toimub eeskätt 
seksuaalse ärakasutamise eesmärgil; kutsub komisjoni üles toetama programme ja 
meetmeid, millega võideldakse ahistamise, sh seksuaalse ahistamise vastu;

6. kutsub liikmesriike üles ratifitseerima viivitamata naistevastase vägivalla ja 
perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooni, arvestades eriti 
konventsiooni rolli naiste ja tütarlaste kaitsmisel vägivalla eest ning sellest tulenevat 
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majanduslikku mõju ohvritele ja ühiskondadele; nõuab liidu vastavate vahendite 
kasutamist selleks, et aidata ette valmistada ja jätkuvalt toetada Istanbuli konventsiooni 
rakendamist liikmesriikides;

7. rõhutab, et kõiki meetmeid, milles keskendutakse naiste vastu suunatud vägivalla 
kõikide vormide ennetamisele ja nende vastu võitlemisele, tuleb jätkata ka programmi 
raames, millega asendatakse järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kehtivuse ajal 
õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm, ning seejuures tuleb 
naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks ette näha eraldiseisev eelarveeraldis ja erilist 
tähelepanu tuleb pöörata inimkaubanduse ja seksuaalse ärakasutamise ning ka 
aukultuuri ja auga seotud vägivalla vastu võitlemisele;

8. rõhutab, et on vaja spetsiaalseid rahalisi vahendeid, toetamaks eelkõige meie ühiskonna 
kaitsetuid naisi ja tütarlapsi, eriti puuetega naisi, pagulasnaisi ning inimkaubanduse ja 
väärkohtlemise ohvreid; pooldab sellega seoses nii kulukohustuste kui ka maksete 
assigneeringute suurendamist õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi 
nende kahe suuna jaoks;

9. rõhutab, et on vaja suurendada eelarveeraldisi, muutmaks seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiu teenused ja õigused naistele paremini kättesaadavaks nii liidus 
kui ka mujal, sest nende kättesaadavus on üha rohkem ohus;

10. nõuab, et liit toetaks naiste õiguste organisatsioone ja aktiviste ning nende tööd, samuti 
suurendaks nende esindatust otsuste langetamisel Euroopas;

11. kordab nõudmist, et liidu struktuurifondidest eraldataks rohkem raha naiste 
majanduslike ja sotsiaalsete õiguste toetamiseks, eriti meetmete kaudu, millega 
suurendatakse naiste osalust tööturul ja investeeringuid kvaliteetsetesse avalikesse 
hooldusteenustesse;

12. rõhutab, kui tähtis on kasutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde, nagu Euroopa 
Regionaalarengu Fond (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfond (ESF) selleks, et edendada naiste 
tööhõivet, sealhulgas kvaliteetsete ja taskukohaste hoolekandeasutuste rahastamisega;

13. nõuab eelarveeraldisi selleks, et toetada naiste ettevõtlust ja naiste majanduslikku 
sõltumatust ning tagada naiste jaoks juurdepääs kutsealasele erikoolitusele, 
taskukohastele laenudele ja omakapitali kaudu rahastamisele ning soodustada seda liidu 
programmide ja fondide, näiteks programmide COSME ja „Horisont 2020“ ning 
Euroopa Sotsiaalfondi abil, maksimeerimaks naiste osalemist tööturul, pidades eriti 
silmas üksikemasid, hooldajaid ja pärast pikka katkestust tööturule naasvaid naisi, et 
suurendada nende tööalast konkurentsivõimet; nõuab seoses nende fondidega, millel 
peaks olema piisavalt vahendeid, soolise võrdõiguslikkuse toetamist hariduse ja 
tervishoiu kaudu ning et igas programmis võetakse rohkem arvesse soolist perspektiivi 
ning soolise võrdõiguslikkuse saavutamise eesmärki;

14. märgib murega, et IKT-ga seotud erialadel õpib vähe naissoost tudengeid ning kordab, 
et selles valdkonnas tuleb taastada komisjoni soovitatud eelarve; lisab, et soolisest 
digilõhest ülesaamiseks on vaja piisavat rahastamist, et parandada haridust, toetada 
naisettevõtjaid digitaalsektoris ja korraldada rohkem teadlikkuse suurendamise 
kampaaniaid;
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15. rõhutab, et on vaja kaotada meeste ja naiste vaheline digilõhe, mis toob kaasa 
märkimisväärset ebavõrdsust tööturul, ning selleks tuleb eraldada vahendeid hariduseks 
ja koolituseks ning füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate naiste toetamiseks;

16. rõhutab, et on vaja eraldada vahendeid, et ärgitada naisi huvituma digitaalmajandusest 
ja sellistest sektoritest nagu IKT ning teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika, 
ning neid selles valdkonnas toetada;

17. rõhutab, kui tähtis on eraldada noorte tööhõive algatusele piisavalt rahalisi vahendeid, et 
võidelda noorte eriti kõrge tööpuudusega; nõuab tütarlaste ja noorte naiste võrdse 
osalemise tagamist selle algatusega hõlmatud meetmetes ning erilise tähelepanu 
pööramist neile suunatud kvaliteetsetele koolitus- ja tööpakkumistele, eriti 
digitaalmajanduses ning IKT- ja STEM-sektoris, kus naised on tugevasti alaesindatud 
nii hariduse ja koolituse kui ka tööhõive osas, mis tekitab naiste ja meeste vahel 
digitaalse lõhe; on seisukohal, et sellised meetmed nagu noorte tööhõive algatus peaksid 
mitte ainult aitama noortel töökohti leida, vaid edendama ka kvaliteetset tööhõivet; 
kinnitab, et erilist tähelepanu tuleks pöörata ka selliseid teemasid nagu seksism, 
seksuaalne ahistamine, kiusamine töökohal ja vaenukõne käsitleva kvaliteetse koolituse 
rahastamisele, julgustades seejuures võrdselt osalema nii tütarlapsi ja noori naisi kui ka 
poisse ja noormehi;

18. tuletab meelde, et väga suur arv liitu sisenevaid pagulasi ja varjupaigataotlejaid on 
naised ja lapsed; rõhutab, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kuulub ka 
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) aluspõhimõtete hulka, ning kordab 
oma nõudmist, et soolist mõõdet võetaks arvesse ka rände- ja varjupaigapoliitikas, 
eraldades eraldi vahendid selleks, et ennetada soolist vägivalda ning tagada juurdepääs 
tervisele ja reproduktiivtervisele ning seonduvatele õigustele;

19. rõhutab, et on ülimalt tähtis tagada inimarengu piisav rahastamine, et täita kestliku 
arengu tegevuskava 2030 ning kestliku arengu eesmärgid, kaasa arvatud viies kestliku 
arengu eesmärk; tuletab meelde, et liit on võtnud kohustuse investeerida 20 % 
ametlikust arenguabist inimarengusse, ning nõuab inimarengule piisavaid eraldisi, et 
toetada meetmeid ja projekte, mille eesmärk on naiste ja laste vaesuse kaotamine, parem 
integreerimine tööturule, meeste ja naiste palgaerinevuste kaotamine, võitlus naiste, 
laste ja noorte vastu suunatud vägivallaga ning tervishoiuteenuste parem kättesaadavus 
ja osutamine, pidades seejuures silmas ka seksuaal- ja reproduktiivtervist ja -õigusi, 
haridust, soolist võrdõiguslikkust ja sotsiaalkaitset üleilmse tähtsusega avalike hüvede 
ja probleemide temaatilise programmi raames;

20. nõuab, et naiste suguelundite moonutamise vastaseks võitluseks eraldataks jätkuvalt 
raha välistegevuse programmide kaudu, sealhulgas arengukoostöö rahastamisvahendist;

21. rõhutab, et viimasel aastakümnel puhkenud majandus- ja finantskriis on teravdanud 
majanduslikku, sotsiaalset, tööturul valitsevat ja soolist ebavõrdsust liikmesriikides ja 
liikmesriikide vahel; tuletab meelde Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 
tähtsat rolli teadlikkuse suurendamisel liidus esineva soolise ebavõrdsuse ulatusest ja 
põhjustest ning nõuab, et instituudi eelarve, ametikohtade loetelu ja sõltumatuse jaoks 
nähtaks ette piisavad vahendid, mis tagavad instituudi tõrgeteta toimimise ja 
võimaldavad rakendada laiahaardelisi projekte; nõuab ka rohkem vahendeid 
eelarvereale „mittediskrimineerimise ja võrdsuse põhimõtte edendamine“;
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22. märgib, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut leidis 2019. aastal, et soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamist "käsitletakse teemana, millel on 
rahastamisprogrammide tegelikule sisule väga väike mõju"; nõuab seepärast jõulisi ja 
laiaulatuslikke meetmeid, et suurendada jõupingutusi soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamiseks, sealhulgas tuleks uuesti keskenduda vastutuse ja läbipaistvuse 
edendamisele eelarve planeerimisel ning soolise aspekti arvestamisele eelarveprotsessis;

23. soovitab eelkõige suurendada rahastamist, et edendada vastavate programmide kaudu 
emaduse, vanemaks olemise ja varajase lapsepõlve kaitsmist; nõuab sellega seoses, et 
ELi 2020. aasta eelarves peetaks eriti tähtsaks emade ja laste tervist; soovitab eraldada 
rahalisi vahendeid rinnaga toitmise kaitsmiseks, edendamiseks ja toetamiseks, aidates 
sellega saavutada Maailma Terviseorganisatsiooni eesmärki, et 2025. aastaks saaks 
kogu maailmas 50 % imikutest esimesel kuuel elukuul vaid rinnapiima, ja selleks on 
muude meetmete hulgas vaja, et ema- ja isapuhkus oleks küllalt pikk ja piisavalt 
tasustatud;

24. nõuab eelarveeraldisi selleks, et tegeleda eri rühmade naiste mitmesuguste majanduslike 
probleemidega, nagu näiteks noorte tütarlaste menstruatsioonivaesus, üksikute 
naispensionäride majanduslik viletsus, sooline pensionilõhe, maksmata hooldusrahad 
ning emade ja naishooldajate ajaline vaesus; mustanahaliste, asiaadi ja etnilistesse 
vähemustesse kuuluvate naiste sotsiaalmajanduslik tõrjutus ja diskrimineerimine 
tööturul;
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