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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et Euroopa Liit on rajatud muu hulgas naiste ja meeste võrdõiguslikkuses 
seisnevale väärtusele ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 8 on sätestatud, et 
sellise võrdõiguslikkuse edendamine on liidu aluspõhimõte;

B. arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud õiguste, võrdõiguslikkuse ja 
kodakondsuse programmi piisavat rahastamist ning võimalikult suure tähelepanu 
pööramist kõnealuse programmi niisugusele eesmärgile, mis on seotud Daphne 
programmiga; arvestades, et Euroopa Parlament on nõudnud kõikide kõnealuste 
naistevastase vägivalla vastu võitlemise meetmete jätkamist Daphnele ette nähtud 
eraldiseisva eelarveeraldise abil ka mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 õiguste 
ja väärtuste programmis;

C. 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; arvestades, et 
sellega seoses on tähtis keskenduda ka naiste potentsiaali edendamisele kõigis 
majandussektorites, sealhulgas digitaalmajanduses, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogias (IKT) ning teaduses, tehnoloogias, inseneerias ja 
matemaatikas (STEM);

1. kordab oma nõudmist, et edendataks naiste ja meeste võrdõiguslikkust, toetades soolõimet 
ja sooteadlikku eelarvestamist võimaluse korral ka eelarvemenetluse raames, sealhulgas 
järgmist mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevate läbirääkimiste lõpuleviimisel, ning et 
eelarvekulusid kasutataks naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamise tulemusliku 
vahendina;

2. kordab oma nõudmist suurendada praeguse õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 
programmi raames Daphnega seotud eesmärgile ette nähtud vahendeid ning säilitada 
niisugune suurendamine ka õiguste ja väärtuste programmis; nõuab, et tagataks rahaliste 
vahendite kättesaadavaks tegemine meetmetele, mille eesmärk on Euroopa Nõukogu 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni 
tulemusliku rakendamise raames võidelda naistevastase vägivalla ja inimkaubanduse 
vastu;

3. rõhutab, et kõiki meetmeid, milles keskendutakse naiste, laste ja noorte 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 
Daphnele ette näha eraldiseisev eelarveeraldis ja erilist tähelepanu tuleb pöörata 
inimkaubanduse vastu võitlemisele;

4. nõuab, et ette nähtaks eelarveeraldised selleks, et toetada naiste ettevõtlust ja naiste 
majanduslikku sõltumatust ning taga naiste jaoks juurdepääs laenudele ja omakapitali 
kaudu rahastamisele ning soodustada seda liidu programmide ja fondide, näiteks 
programmide COSME ja „Horisont 2020“ ning Euroopa Sotsiaalfondi abil;
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5. tunneb heameelt noorte tööhõive algatuse jätkuva rahastamise üle; nõuab tütarlaste ja 
noorte naiste võrdse osalemise tagamist selle algatusega hõlmatud meetmetes ning erilise 
tähelepanu pööramist neile suunatud kvaliteetsetele koolitus- ja tööpakkumistele, 
sealhulgas digitaalmajanduses ning IKT- ja STEM-sektoris;

6. tuletab meelde Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi tähtsat rolli ning nõuab, et 
instituudi eelarve, ametikohtade loetelu ja sõltumatus säilitataks.


