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ETTEPANEKUD

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

Viited ja/või põhjendused

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2 ja artikli 3 lõike 3 teist lõiku ning Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklit 8,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 23,

A. arvestades, et komisjoni lähenemisviis järgmise mitmeaastase finantsraamistiku soolise 
võrdõiguslikkuse aspektidele seab eesmärgiks suurema paindlikkuse naiste tulevaste 
probleemidega tegelemisel, aga konkreetsete rahastamisvahendite eraldamata jätmine võib 
põhjustada rahastamise vähenemist võrreldes praeguse mitmeaastase finantsraamistikuga; 

B. arvestades, et meeste ja naiste võrdõiguslikkuse strateegias aastateks 2010–2015 
kinnitatakse, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus nähakse ette toetus strateegias 
kavandatud meetmete rakendamiseks;

C. arvestades, et praegune mitmeaastase finantsraamistiku ettepanek aastateks 2014–2020 ei 
kajasta vajadust suurendada investeeringuid soolisse võrdõiguslikkusesse ja naiste 
õigustesse, mis oleks muu hulgas vajalik abinõu praeguses majandus- ja finantskriisis;

Soovitused

i) rõhutab, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ja konkreetne vahendite eraldamine 
peavad käima käsikäes, ja et seega ei saa konkreetset vahendite eraldamist asendada 
horisontaalsete eesmärkidega; nõuab kahest lähenemisviisi, mis tagab tõhususe ja 
prognoositavuse ning on reegliks kõigi peamiste rahastamisvahendite puhul; rõhutab, et 
järgmisel programmitöö perioodil tuleb soolise võrdõiguslikkuse poliitika ja soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise vahendid tõhusamalt ja paremini integreerida;

ii) kutsub komisjoni ja nõukogu üles rakendama mitmeaastases finantsraamistikus (2014–
2020) sooküsimusi arvesse võtvat eelarvemenetlust; rõhutab, et mitmeaastase 
finantsraamistiku määrus peaks sisaldama juhiseid komisjonile, et kohaldada soopõhist 
eelarve koostamist ELi eelarvemenetluses ja erinevate rahastamisvahendite kasutamisel; 

iii)juhib tähelepanu asjaolule, et mitmeaastases finantsraamistikus tuleks esitada 
eelarveprioriteetide analüüs sooküsimuse seisukohast ning eelarve jaotumine 
soospetsiifikat arvestavatele poliitikasuundadele ja programmidele;

iv) rõhutab soolise võrdõiguslikkuse meetmete suurema rahastamise vajadust nii tööhõive ja 
majanduskasvu osas, et tegelda horisontaalse ja vertikaalse soolise vahetegemisega, 
võidelda naiste ja meest palga- ja pensionierinevuste ning naiste kasvava vaesusega, kui 
ka õiguste ja demokraatia osas; kutsub komisjoni ja nõukogu üles määrama soolist 
võrdõiguslikkust õiguste ja kodakondsuse programmi konkreetseks eesmärgiks ja 
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kindlustama, et programm Daphne oleks samas programmis eraldi alamrubriigina;

v) kutsub komisjoni ja nõukogu üles kaasama soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid 
struktuurifondide ja ELi põhiliste rahastamisprogrammide (tervis, keskkond, haridus, 
noorsugu, majandus, jne.) määrustesse ja tagama neile sihtotstarbeline toetus; pooldab 
ESFi strateegilisemat rakendamist naiste ja meeste võrdõiguslikkuse, tööturule 
juurdepääsu ja tagasitoomise edendamisel ning võitluses töötuse, vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse ning kõikide muude diskrimineerimise liikide vastu; kutsub komisjoni töötama 
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi kaudu välja ennetavaid meetmeid naiste 
tööhõive toetamiseks maapiirkondades;

vi) kutsub komisjoni ja nõukogu üles tagama Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 
jaoks jätkuva eriotstarbelise toetuse ilma mingi vähenemiseta, et instituut saaks täielikult 
tegutsema hakata ning esitada liikmesriikidele ja Euroopa Liidu Nõukogu roteeruvale 
eesistujale statistilisi andmeid ja uuringuid ELi soolise võrdõiguslikkuse poliitika kohta; 

vii)rõhutab, et komisjoni praegune naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia aastateks 
2010–2015 ja strateegia viieks järgnevaks aastaks pärast 2015. aastat ning soolise 
võrdõiguslikkuse aastaaruanded peaksid olema põhinäitajateks selle kohta, mis 
valdkondadesse ja kuidas kulutusi suunata, võttes eriti arvesse kõige ebasoodsamas 
olukorras ning suures vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus olevaid elanike kategooriaid (nt 
eakad naised ja üksikemad); 

viii)märgib, et suuremahuliste rahastamisprogrammide loomine takistab väiksematel 
valitsusvälistel organisatsioonidel, sh naisorganisatsioonidel, saada kasu ELi projektide 
rahastamisest, mis ei võimalda neil anda oma panust soolise võrdõiguslikkus poliitika ja 
õigusaktide kvaliteedi parandamisse; nõuab suuremate toetuste kõrval ka väikeste toetuste 
püsimajäämist, et tagada väiksemate valitsusväliste organisatsioonide jaoks juurdepääs 
ELi rahastamisele ka tulevikus;

ix) palub komisjonil ja nõukogul tagada, et kõigi mitmeaastases finantsraamistikus 2014–
2020 ette nähtud eelarveeraldiste puhul järgitaks soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet ja 
edendataks soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist kõigis ELi poliitikavaldkondades;

x) juhib tähelepanu sellele, et sooline võrdõiguslikkus peab olema palju selgemini püstitatud 
eesmärk ning selle jaoks tuleb eraldada vahendeid kõigis ELi välistegevustes ja 
programmides.

xi) rõhutab sootundliku eelarvestamise olulisust hea valitsemistava vahendina, et suurendada 
tõhusust ja õiglust, teostada nõuetekohast järelevalvet selle üle, kuidas eelarveeraldised 
mõjutavad naiste ja meeste majanduslikke ja sotsiaalseid võimalusi, ning paindlikkus 
selliste eraliste ümberpaigutamisel, mis takistavad soolise võrdõiguslikkuse saavutamist; 
on seisukohal, et sooküsimuste põhjalik analüüsimine ELi eelarve planeerimisel parandab 
vahendite suunamist võrdsust ja sotsiaalset sidusust suurendaval viisil.

Muudatusettepanekud
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Muudatusettepanek 1

Muudetud ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanekud

(14 a) Mitmeaastase finantsraamistiku 
(2014–2020) jaoks kohaldatud iga-
aastastes eelarvemenetlustes 
integreeritakse sooküsimustega 
arvestavad elemendid ja võetakse arvesse 
seda, kuidas üldine liidu finantsraamistik 
aitab kaasa soolise võrdõiguslikkuse 
suurendamisele (ja tagab soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise).

Muudatusettepanek 2

Muudetud ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanekud

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon
(edaspidi „institutsioonid”) võtavad iga-
aastase eelarvemenetluse lihtsustamiseks 
mis tahes meetmeid.

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon
(edaspidi „institutsioonid”) võtavad iga-
aastase eelarvemenetluse lihtsustamiseks ja 
igal etapil sooküsimustega arvestava 
eelarve koostamise tagamiseks mis tahes 
meetmeid.
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