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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et soolisel võrdõiguslikkusel on märkimisväärne roll Euroopa majanduslikus, 
sotsiaalses ja territoriaalses ühtekuuluvuses, mida mõjutab muu hulgas oluliselt ka naiste 
osalemine tööturul, ning arvestades, et sooline võrdõiguslikkus võimaldab tagada meestele 
ja naistele ühesugused võimalused juurdepääsuks kvaliteetsele haridusele, inimväärseks 
tööks ja erialase karjääri arendamiseks, mis suurendab majanduslikult aktiivset 
rahvastikku ja olemasolevaid oskusi ning aitab seeläbi hoogustada majanduskasvu ja tõsta 
konkurentsivõimet;

B. arvestades, et ainult 7% Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ajavahemikul 2000–2006 
kasutati meeste ja naiste võrdõiguslikkust edendavate meetmete rahastamiseks; 
arvestades, et samal perioodil moodustas Euroopa Regionaalarengu Fondist võrdsete 
võimaluste (otsese või kaudse) toetamise meetmete rahastamine 21% rahastamise 
kogusummast;

C. arvestades, et naiste osalemine tööturul on regiooniti väga erinev, kuid naiste keskmine 
osalemine on madalam kui meestel ja nad teenivad vähem kui mehed; arvestades, et seda 
asjaolu seletab osaliselt see, et naistel on raskem ühitada töö- ja pereelu, kuna üldiselt on 
naised need, kes hoolitsevad laste ja teiste ülalpeetavate eest;

D. arvestades, et naised moodustavad enamuse kõrgharidusega elanikkonna seas, kuid see 
suundumus ei ole veel väljendunud tööhõivemäära ühtlustumises; arvestades, et samal ajal 
domineerivad naised ka kõige madalama haridustasemega isikute seas, kuigi see olukord 
on aja jooksul muutunud ja muutub märkimisväärselt;

E. arvestades, et 16 liikmesriigis on äärmise vaesuse oht naiste hulgas suurem kui meeste 
hulgas, ning arvestades, et ebakindlate töötingimustega inimeste seas on naisi palju 
arvukamalt, eriti maapiirkondades;

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

G. arvestades, et keskmiselt pool inimestest, kes osalevad aktiivse tööhõivepoliitika raames 
Euroopa Sotsiaalfondi korraldatud tegevuses, on naised,

1. nõuab ühtekuuluvuspoliitika kontekstis, et suurendataks rahalist toetust meetmetele, mis 
võimaldavad naistel ja meestel töö- ja eraelu paremini tasakaalustada, eelkõige 
paindlikumaid töötingimusi ning jõukohase hinnaga piisavaid kvaliteetseid 
lastehoiuvõimalusi ja ülalpeetavate isikute hooldusteenuseid, mis võimaldaksid isadel ja 
eriti emadel ühitada töö- ja pereelu; see aitab suurendada sotsiaalset ühtekuuluvust, 
edendades võrdseid võimalusi, ning samuti majanduslikku ühtekuuluvust, suurendades 
naiste osalemist tööturul;



PE458.846v02-00 4/6 AD\866976ET.doc

ET

2. rõhutab, et suurenenud tööhõivemäär on üks peamisi majanduskasvu tegureid; juhib lisaks 
tähelepanu sellele, et kui soovitakse saavutada Euroopa 2020. aasta strateegias kehtestatud 
75% tööhõivemäär vanusevahemikus 20–64 eluaastat, siis tuleb mitte üksnes vähendada 
tööpuudust, vaid integreerida tööturule praegu mittetöötavad inimesed;

3. rõhutab vajadust kavandada uuenduslikke vaesuse vastu võitlemise meetmeid, mis on 
suunatud haavatavas olukorras naistele, eriti sisserändajatest, üksikutele ja suure perega 
naistele;

4. väljendab kahetsust selle üle, et edusammud tööturul naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
saavutamiseks on olnud väga piiratud, ning rõhutab, et enamik ELi liikmesriike ei rakenda 
kaugeltki soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist oma poliitikavaldkondadesse ja ei 
teosta poliitika hindamist soolisest perspektiivist, nagu komisjon viiendas 
ühtekuuluvusaruandes osutab;

5. on seisukohal, et Euroopa Sotsiaalfondi toetus peaks jätkuvalt keskenduma eeskätt 
tööhõive suurendamisele, rahastades meetmeid, mis on suunatud ebasoodsas olukorras 
olevatele rühmadele (naised, noored, pikaajalised töötud, sisserännanud, vähemused, 
puuetega inimesed jne), kes vajavad toetust töö leidmiseks, edendades kutsealast 
täiendkoolitust, võideldes soolise diskrimineerimise vastu karjäärivõimaluste ja elukutse 
valikul, toetades naiste osalemist teaduse ja tehnika valdkonnas ja aidates neil ettevõtteid 
asutada, ning samuti aidates rahastada tööturult kõrvale jäänud isikute – sealhulgas 
eelkõige üle 45aastaste naiste – individuaalseid algatusi majanduse valdkonnas;

6. on arvamusel, et nende täieliku tööturule integreerimise huvides peaks ebakindlate 
töötingimustega inimestel olema töötutega samasugune õigus osaleda struktuurifondidest 
kaasrahastatavates tööhõive stimuleerimise programmides;

7. rõhutab Euroopa Regionaalarengu Fondi olulist panust soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamisel kõikides asjakohastes valdkondades, eelkõige toetuse andmist 
koolitusele ja haridusele, naisettevõtjatele ja investeerimiseks lastehoiuvõimalustesse ning 
eakate ja teiste ülalpeetavate hoolekandevõimalustesse;

8. nõuab Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi määruse muutmist, et võimaldada, 
nagu Euroopa Sotsiaalfondi puhul, naiste toetuseks ennetavate meetmete võtmist 
programmitöö perioodil 2014–2020, nii nagu see varasematel perioodidel võimalik oli, 
kuid praegu mitte; see avaldaks väga soodsat mõju naiste tööhõivele maapiirkondades;

9. kutsub komisjoni üles ühtekuuluvuspoliitika kontekstis tagama, et naiste kutseharidust 
tõhustatakse ja nõuab, et liikmesriigid arendaksid edasi elukestva õppe programme ja 
aktiivsena vananemise algatusi, eriti pärast kriisi, mis avaldas kahjustavat mõju ühiskonna 
kõige haavatavamatele rühmadele, nagu eakad, rahvusvähemusse kuuluvad ja ebasoodsas 
olukorras naised;

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles nägema ette erimeetmeid, kasutades olemasolevaid 
ressursse ja menetlusi, nt tagatisfonde, et käivitada peamiselt naistele mõeldud 
mikrorahastamise ja mikrolaenu algatusi;

11. toetab komisjoni ühtekuuluvuspoliitika reformi osas, sealhulgas rahastamise koondumist 
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väiksemale arvule prioriteetidele koos sihtotstarbeliste meetmete ja strateegiliste 
eesmärkidega, tingimusel, et soolise võrdõiguslikkuse tagamine tööturul jääb ka uue 
programmiperioodi vältel endiselt esmatähtsaks;

12. kutsub liikmesriike üles looma korraldusasutuste juures soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise ja võrdsete võimaluste ekspertrühmi, lisama valikuetappi soolise mõju 
hindamise menetlust ning teostama ranget järelevalvet rakendatud programmide tulemuste 
üle soolise võrdõiguslikkuse alaste edusammude seisukohast;

13. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi üles täitma programmide 
kõigis rakendusetappides oma kohustusi seoses soolise võrdõiguslikkusega, 
diskrimineerimiskeeluga ja puuetega inimestele juurdepääsu tagamisega; väljendab muret 
asjaolu pärast, et kuigi kõigis programmides mainitakse selgesõnaliselt võrdõiguslikkust, 
ei võeta seda programmide rakendamisel alati arvesse, nagu programmide rakendamise ja 
tulemuste hindamisel on ilmnenud;

14. kutsub komisjoni üles koostama tegevuskava, et määrata kindlaks konkreetsed ja 
mõõdetavad eesmärgid koos tähtaegadega, nagu on esitatud kaasasolevas dokumendis 
„Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia 2010–2015”, ning juhib tähelepanu 
vajadusele jälgida komisjoni tegevust;

15. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi üles tagama kõigi 
Euroopa tasandil kättesaadavate rahastamisvahendite tõhusa rakendamise, et toetada 
kõikide, eriti kõige haavatavamate naisterühmade (puuetega naised, sisserännanud, 
vähemuste hulka kuuluvad naised, soolise vägivalla all kannatanud naised, vähekoolitatud 
naised) tööturule kaasamist;

16. kutsub komisjoni üles ergutama liikmesriike seadma Euroopa Sotsiaalfondi 
riikidevaheliste projektide sektoris konkreetseid eesmärke naiste liikuvuse, hariduse, 
koolituse ja tööalaste võimaluste arendamise valdkonnas;

17. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles sätestama suuniseid Euroopa Sotsiaalfondi vahendite 
kasutamiseks viisil, mis tagab, et noorte naisspetsialistide oskusi ja võimeid suurendatakse 
sektorites, kus naised on vähem esindatud, kooskõlas innovatsiooni ja kvaliteetsete 
töökohtade piirkondliku arendamise strateegiaga.
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