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ET

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 naisi on rohkem kui mehi, on naiste puhul 
majandusliku mitteaktiivsuse tõenäosus kaks korda suurem kui meestel, ning et 
majandusliku mitteaktiivsuse põhjustena toovad naised meestest tihedamini välja isiklikke 
või perekondlikke tegureid;

C. arvestades, et naistel on suurem oht langeda äärmisesse vaesusesse kui meestel, ning 
arvestades, et ebakindlate töötingimustega inimeste seas on rohkem naisi kui mehi, eriti 
maapiirkondades;

D. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika 2007.–2013. aasta programmide hindamistulemused 
näitavad liikmesriikide head üldist teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse nõudest selliste 
programmide kehtestamisel, kuid samas viitatavad hindamistulemused ka sellele, et 
soolist võrdõiguslikkust ei ole neisse programmidesse kaugeltki tulemuslikult lõimitud;

1. kutsub liikmesriike üles arendama ühtekuuluvuspoliitika raames programme ja meetmeid, 
mille eesmärgiks on edendada naiste ja meeste võrdset majanduslikku sõltumatust, 
ühtlustades selleks tööturul osalemist ja tegeledes soolise palgalõhe visa probleemiga;

2. kutsub liikmesriike üles pöörama tähelepanu eelarve konsolideerimise võimalikele 
järelmõjudele naiste jaoks ning sellele, kuidas neid mõjusid ühtekuuluvuspoliitika 
tulemusliku rakendamise abil vähendada saab;

3. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi üles arendama eelkõige 
kõige haavatavamate naiste rühmadele suunatud uuenduslikke meetmeid ja programme, et 
võidelda vaesuse feminiseerumisega ja edendada sotsiaalset kaasatust;

4. kutsub komisjoni üles täiustama koostöös Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudiga 
veelgi liikmesriikide aruandlussüsteeme, nii et oleks võimalik hinnata 
ühtekuuluvuspoliitika raames antud toetuse mõju soolise võrdõiguslikkuse alastele 
edusammudele;

5. kutsub liikmesriike üles aktiivsemalt kasutama ELi rahalisi vahendeid, et rahastada 
peresõbralike, kvaliteetsete, taskukohaste hindadega ja kättesaadavate hooldusasutuste 
arendamist, et võimaldada töö- ja pereelu paremini ühitada. 


