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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise põhimõte on struktuurifonde käsitlevates määrustes selgelt sätestatud kui 
poliitika kavandamise ja rakendamise läbiv mõõde;

B. arvestades, et kuigi kõrgharidusega elanike hulgas on naised enamuses, on nende 
mitteaktiivsuse tõenäosus kaks korda suurem kui meestel (2012. aastal oli EL-28 
mitteaktiivseid naisi 21,0% võrreldes 8,4% meestega1), ning mitteaktiivsuse põhjustena 
toovad naised meestest sagedamini esile isiklikke või perekondlikke asjaolusid (21% 
juhtudest, kuid meestest toob perekonna põhjuseks ainult 0,5%);

C. arvestades, et naistel on suurem oht sattuda äärmisesse vaesusesse kui meestel, ning 
arvestades, et ebakindlate töötingimustega inimeste seas on rohkem naisi kui mehi, eriti 
maapiirkondades; arvestades, et linnapiirkondades süveneb ebakindel olukord naiste seas 
pidevalt, eelkõige majandus- ja finantskriisi tõttu;

D. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja 
Ühtekuuluvusfondi kaasrahastatud 2007.–2013. aasta programmide hindamistulemused 
näitavad liikmesriikide head üldist teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse nõudest 
programmide koostamisel (70%2), kuid samas viitavad aruanded ka sellele, et soolist 
võrdõiguslikkust ei ole neis programmides probleemide või kvantifitseeritud eesmärkide 
selge kindlaksmääramise abil (vähem kui 8%) sugugi tulemuslikult arvesse võetud; 
arvestades, et vähenenud on finantstoetus naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
edendamisele3;

1. kutsub liikmesriike töötama ühtekuuluvuspoliitika raames välja programme ja meetmeid, 
mille eesmärk on edendada naiste ja meeste võrdset majanduslikku sõltumatust, tagades 
naistele samasuguse osalemise tööturul ja tegeldes võimalikult kiiresti soolise palgalõhe ja 
sellest tuleneva soolise pensionilõhe visa püsimisega; kutsub seetõttu liikmesriike ning 
piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi võtma konkreetseid meetmeid naiste potentsiaali 
väärtustamiseks, mis on majanduse elavdamise seisukohast äärmiselt oluline;

2. kutsub liikmesriike võtma ühtekuuluvuspoliitika programmitöös eelarve koostamisel 
arvesse soolist võrdõiguslikkust ning mitte analüüsima ainult konkreetselt naistele 
suunatud programme, vaid kõiki riiklikke programme ja poliitikavaldkondi, nende mõju 
vahendite eraldamisele ning panust naiste ja meeste võrdõiguslikkuse suurendamisse;

3. kutsub liikmesriike pöörama tähelepanu eelarve konsolideerimise võimalikele 
järelmõjudele naiste jaoks ning sellele, kuidas neid mõjusid ühtekuuluvuspoliitika 

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-inception-report.pdf
3 http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/opinions_advisory_committee/opinion_on_gender_equality_in_the_cohesion_policy_2014-
2020_en.pdf



PE522.835v02-00 4/5 AD\1013568ET.doc

ET

tulemusliku rakendamise abil vähendada;

4. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi töötama välja eeskätt 
kõige haavatavamate naiste rühmadele (näiteks puudega naised, üksikemad, suurte 
peredega naised, ümberasunud naised, soolise vägivalla ohvriks langenud naised, vähese 
koolitusega naised ning mitmekordse ja valdkonnaülese diskrimineerimise all kannatavad 
naised) mõeldud uuenduslikke meetmeid ja programme, et võidelda vaesuse 
feminiseerumisega ja edendada sotsiaalset kaasatust; kutsub seetõttu koguma enne 
programmide ja meetmete rakendamist konkreetseid andmeid naiste kohta, et need 
vastaksid eesmärgipäraselt ja tõhusalt naiste vajadustele;

5. kutsub komisjoni täiustama koostöös Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudiga 
veelgi liikmesriikide aruandlussüsteeme ning töötama välja ja võtma kasutusele näitajad, 
mille abil oleks võimalik hinnata ühtekuuluvuspoliitika raames antud toetuse tegelikku 
mõju soolise võrdõiguslikkuse alal tehtud edusammudele ja nende ulatusele; rõhutab, et 
andmed selle kohta, kuidas ühtekuuluvuspoliitika programmid täidavad soolise 
võrdõiguslikkuse eesmärke, tuleks esitada sugude lõikes;

6. palub komisjonil ja liikmesriikidel hinnata ühtekuuluvuspoliitika üldist ja 
struktuurifondide konkreetset mõju eeskätt naiste olukorrale, et tagada asjakohaste 
meetmete võtmine ja programmide tõhus rakendamine ajavahemikus 2014–2020;

7. kutsub liikmesriike aktiivsemalt kasutama ELi rahalisi vahendeid, et edendada naiste 
võrdset kohtlemist ja peresõbralike, kvaliteetsete, mõistliku hinnaga ja kättesaadavate 
hooldussüsteemide ning muude sotsiaalsete struktuuride arendamist; rõhutab sellega 
seoses töö- ja pereelu ühitamise olulisust võrdsete võimaluste ning töötuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemisel;

8. kutsub üles pöörama erilist tähelepanu kultuuri- ja loomesektorile, mis aitavad kaasa 
strateegia „Euroopa 2020” ja eelkõige töökohtade loomise eesmärkide saavutamisele; 
rõhutab nende sektorite olulist panust piirkondade ja linnade arengusse; kutsub üles 
soodustama järjepidevalt naiste jätkuõpet nendes sektorites ja tagama, et omandatud 
oskused leiaksid tegelikku rakendust ning loodaks uusi töökohti; 

9. palub liikmesriikidel leida võimalusi naiste töötuse vähendamiseks, et nad ei peaks liiga 
sageli töö pärast ümber asuma, sest sellel on otsene ja ebasoodne mõju lastele;

10. kutsub komisjoni edendama liikmesriikide heade tavade vahetamist ühtekuuluvuspoliitika 
programmides soolise aspekti arvessevõtmise valdkonnas. 
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