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ETTEPANEKUD

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

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 17/2009 Euroopa Sotsiaalfondi 
kaasrahastatud naiste kutsealase koolitusega seotud meetmete kohta; 

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

A. arvestades, et eespool nimetatud uuringus soolise võrdõiguslikkuse elementide 
eelarveprotsessis arvessevõtmise teostatavuse kohta märgitakse, et soolist 
võrdõiguslikkust saab arvesse võtta eelarvemenetluse kõigis etappides, alates eelarve 
kavandamisest ja ettevalmistamisest kuni selle auditeerimise ja täitmise hindamiseni,

1. tuletab kontrollikojale ja komisjonile meelde, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 8 
kohaselt on võrdõiguslikkuse edendamine Euroopa Liidu aluspõhimõte kõigi meetmete 
puhul; seetõttu tuleb soolisi aspekte arvesse võtta eelarvemenetluse kõigis etappides, 
sealhulgas Euroopa Liidu üldeelarve ettevalmistamine, täitmine ja auditeerimine;

2. tuletab kontrollikojale ja komisjonile meelde eespool nimetatud soolise võrdõiguslikkuse 
elementide eelarveprotsessis arvessevõtmise teostatavust käsitleva uuringu tulemusi ja 
soovitusi; 

3. väljendab heameelt kontrollikoja eriaruande nr 17/2009 üle, mis käsitleb Euroopa 
Sotsiaalfondi kaasrahastatud naiste kutsealase koolitusega seotud meetmeid, ning tunneks 
heameelt kontrollikoja uute eriraportite üle, mis käsitlevad soolist võrdõiguslikkust 
edendavate meetmete rakendamist;

4. väljendab kahetsust kontrollikoja eriaruandes välja toodud paljude puuduste pärast seoses 
meetmete kehtestamise ja projektide väljavalimisega, mida kontrollikoda auditeeris, ning 
puudujääkide pärast programmide tulemuste järelevalves; 

5. võtab teadmiseks kontrollikoja eriaruandes esitatud soovitused, mille kohaselt tuleks 
edaspidised rakenduskavad koostada tööturu analüüsi alusel ning liikmesriigid peaksid 
kehtestama nõuetekohase projektide valimise korra;

6. kutsub kontrollikoda üles võtma arvesse eelarve täitmise aastaaruandes eelarverubriikide 4 
ja 13 kohta esitatud komisjoni märkust, et nimetatud rubriikide kohaldamisala on laiem ja 
nad hõlmavad muu hulgas ka soolise võrdõiguslikkuse poliitikat;

7. peab kahetsusväärseks aastaaruandes esitatud kontrollikoja märkusi seoses alusetult tehtud 
maksetega programmi Daphne II rakendamisel; nõuab tungivalt, et komisjon viiks läbi 
olukorra järelkontrolli ning tagaks edaspidi programmi Daphne II nõuetekohase 
rakendamise;

                                               
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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8. kordab oma nõuet komisjonile ja kontrollikojale, et teave soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise poliitika kohta ja soopõhised andmed lisataks eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise raportile.


