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ETTEPANEKUD

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

– võttes arvesse uuringut, milles hinnatakse soolise võrdõiguslikkuse elementide ELi 
eelarveprotsessis arvessevõtmise teostatavust ja võimalusi1,

A. arvestades, et meeste ja naiste vaheline ebavõrdsus püsib endiselt ning et vaid soolisele 
võrdõiguslikkusele suunatud konkreetsete eelarveridade abil on võimalik sugudevahelist 
põhjendamatut ebavõrdsust kõrvaldada;

B. arvestades, et võimalus soolise võrdõiguslikkusega seotud kulutusi selgelt eristada aitaks 
soolist võrdõiguslikkust paremini edendada,

1. tuletab komisjonile meelde, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 8 alusel on meeste 
ja naiste võrdõiguslikkuse edendamine üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid, mida tuleks 
järgida kõigis Euroopa Liidu tegevusvaldkondades, ning seetõttu peaks see ka olema 
jälgitav Euroopa Liidu eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses;

2. peab kahetsusväärseks, et soolise võrdõiguslikkuse arvestamist eelarve koostamisel ei ole 
seni rakendatud; seetõttu kordab oma nõudmist komisjonile astuda täiendavaid samme 
selleks, et tagada soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise tegelik arvessevõtmine 
eelarve planeerimisel;

3. väljendab heameelt komisjoni koostatud teostatavuse uuringu üle, milles käsitletakse 
soolise võrdõiguslikkuse arvestamist eelarve koostamisel, ning palub kõigil Euroopa 
Liidu eelarve protsessis osalejatel uuringut eelarve koostamisel, rakendamisel ja 
auditeerimisel arvesse võtta;

4. palub komisjonil teha täiendavaid jõupingutusi soopõhiste andmete saamiseks, mida 
saaks lisada eelarve täitmisele heakskiidu andmise raportitele, kuna praegu kättesaadavad 
piiratud andmed ei anna olukorrast nõuetekohast ülevaadet;

5. kutsub kontrollikoda pühendama eelarve täitmisele heakskiidu andmise raportites eraldi 
osa soolise võrdõiguslikkuse aspektidele;

6. tunneb heameelt aastateks 2007–2013 ettenähtud rahastamismehhanismide lihtsustamise 
üle, kuid peab kahetsusväärseks, et sellest edusammust hoolimata mõjutasid 2008. aastal 
suurt osa ühtekuuluvusprojektidele (kuhu kuuluvad Euroopa Sotsiaalfond ja sooline 
võrdõiguslikkus) mõeldud hüvitisi vead; seetõttu palub komisjonil tagada 
rahastamismehhanismide tõhustamise.

                                               
1 Euroopa Komisjoni eelarve peadirektoraadi erileping ABAC 132007, BUDG 06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922 
raamlepingu alusel, lõplik aruanne, mai 2008 A
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