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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on üks liidu alusväärtusi ja et kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 8 on liit kohustunud edendama soolise aspekti 
arvestamist kõigis oma meetmetes;

B. arvestades, et sooteadlik eelarvestamine on soolise võrdõiguslikkuse kohaldamine 
eelarveprotsessis ja tähendab eelarvete hindamist soolise mõõtme seisukohast, soolise 
mõõtme arvessevõtmist eelarveprotsessi kõigil tasanditel ning tulude ja kulude 
ümberkorraldamist soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks1;

1. tuletab meelde, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) asutati selleks, et 
aidata kaasa soolise võrdõiguslikkuse edendamisele liidus, sealhulgas soolise aspekti 
rohkem arvesse võtmisele liidu kõikides asjakohastes poliitikavaldkondades ja nendel 
põhinevates siseriiklikes poliitikavaldkondades, võitlusele soolise diskrimineerimisega 
ning liidu kodanike teadlikkuse tõstmisele soolise võrdõiguslikkuse küsimuses, ja 
tugevdada seda;

2. väljendab heameelt EIGE ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
vahelise jätkuva koostöö üle ning tunnustab EIGE panust komisjoni käimasolevatesse 
jõupingutustesse, sealhulgas soolise digilõhe, töö- ja eraelu tasakaalu, soolise palga- ja 
pensionilõhe, sooteadliku eelarvestamise, naistevastase vägivalla vastu võitlemise ja 
sootundliku parlamendi töövahendi arendamise valdkonnas; 

3. tunnustab EIGE osalemise tulemusi ja EIGE hiljutise Euroopa justiits- ja 
siseküsimustega tegelevate asutuste võrgustiku eesistumise tulemusi, eelkõige töökohal 
toimuva seksuaalse ahistamise vastu võitlemise2 meetmete edendamist;

4. võtab teadmiseks asjaolu, et EIGE on 2018. aastal saavutanud suure eelarve täitmise 
määra kulukohustuste assigneeringutega kuni 99,38% (2017. aastal 98,92%) ja maksete 
assigneeringutega kuni 81,15% (2017. aastal 80,95%); lisaks soovitab EIGE-l hoida 
ülekandmiste määra mõistlikul tasemel, järgides viimase kolme aasta tava (36,67% 
2018. aastal; 34,25% 2017. aastal ja 51,29% 2016. aastal);

5. võtab teadmiseks uue teadmushalduse ja teabevahetusstrateegia 2019–2021, mille 
eesmärk on kaasata soolise võrdõiguslikkuse sidusrühmad ja jälgida EIGE 
teabevahetuskanaleid;

6. toetab EIGE tööd, mis näiteks uuringute korraldamise kaudu aitab naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse komisjonil saada tema töö jaoks vältimatult vajalikke 
ametlikke ja kvaliteetseid andmeid; 

7. võtab teadmiseks, et kontrollikoja hinnangul annab EIGE raamatupidamise 

1 https://rm.coe.int/1680596143 
2 https://eige.europa.eu/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment 
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aastaaruanne kõikides olulistes aspektides õiglase pildi selle finantsolukorrast 
31. detsembri 2018. aasta seisuga ning finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara 
muutustest lõppenud aastal vastavalt instituudi finantseeskirjade sätetele ja komisjoni 
pearaamatupidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

8. võtab teadmiseks, et kontrollikoja hinnangul on EIGE 31. detsembril 2018. aastal 
lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud ja maksed 
kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

9. on praegu olemasolevate andmete põhjal arvamusel, et EIGE direktori tegevusele 
instituudi 2018. aasta eelarve täitmisel saab anda heakskiidu.


