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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab, et aluslepingu sätete kohaselt on meeste ja naiste võrdõiguslikkus Euroopa Liidu 
üks aluspõhimõte; 

2. kordab nõuet arvestada eelarve koostamisel soolist võrdõiguslikkust kõigi ELi meetmete 
puhul;

3. toonitab, et komisjoni koostatud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegias aastateks 
2010–2015 välja toodud meetmeid on vaja piisavalt rahastada;

4. rõhutab vajadust eraldada rohkem vahendeid naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
vastaseks võitluseks; kutsub komisjoni üles eraldama rahalisi vahendeid soolise palgalõhe 
vähendamiseks;

5. nõuab tungivalt, et komisjon näeks oma seadusandlikes ettepanekutes, mille eesmärk on 
suurendada naiste arvu ettevõtete juhtkondades, ette asjaomased eelarverubriigid ja 
rakendaks neid;

6. rõhutab veel kord Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi piisava rahastamise 
olulisust;

7. avaldab kahetsust asjaolu pärast, et palju naisi elab ikka veel vaesuses või vaesusohus; 
palub komisjonil pöörata sellele probleemile erilist tähelepanu vastavate eelarverubriikide 
koostamisel ja rakendamisel;

8. palub komisjonil käivitada katseprojektid järgmistes valdkondades: 

– meetmed Euroopas ühe vanemaga perekondadele saadaval oleva majandusliku toetuse 
vormide kindlakstegemiseks;

– meetmed naiste arvu suurendamiseks kõrgema juhtkonna kõikidel tasanditel;

– meetmed, mis võimaldavad analüüsida seoseid naistevastase vägivalla ja selle vahel, 
kuidas neid kujutatakse meedias ja reklaamides;

– meetmed vägistamise ja seksuaalvägivalla ohvritega seotud stereotüüpide kaotamiseks;

9. palub komisjonil lisada Euroopa kodakondsuse aasta 2013 eelarvesse sooküsimustega 
seotud tegevusteks ette nähtud vahendid; 

10. rõhutab Daphne programmi ning naistevastase vägivalla kaotamisele suunatud meetmete 
jätkumise ja piisava rahastamise olulisust;

11. rõhutab programmi „Progress” soolise võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
rubriikide olulisust; 
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12. toonitab vajadust rahastada asjakohaselt meetmeid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks 
kolmandates riikides; 

13. saab aru, et seda eelarvet koostatakse kokkuhoiuperioodil; rõhutab ELi poolse rahastamise 
tõhususe olulisust.


