
PA\943973ET.doc PE516.662v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

2013/2134(INI)

16.7.2013

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Saaja: majandus- ja rahanduskomisjon

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2013. aasta prioriteetide 
rakendamine
(2013/2134(INI))

Arvamuse koostaja: Marije Cornelissen 



PE516.662v01-00 2/3 PA\943973ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\943973ET.doc 3/3 PE516.662v01-00

ET

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval majandus- ja 
rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse uuringut, milles käsitletakse andmeid Euroopa poolaasta protsessi 
hindamiseks soolise võrdõiguslikkuse vaatenurgast 20121,

1. kutsub komisjoni üles hindama eelarve konsolideerimise meetmete mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele; kutsub liikmesriike üles pöörama soolisele võrdõiguslikkusele erilist 
tähelepanu stabiilsus- ja lähenemisprogrammides ning riiklikes reformikavades, muu 
hulgas tagades, et need programmid sisaldaksid selgeid kirjeldusi planeeritavate tulude ja 
kulude mõjust mõlemale sugupoolele;

2. kutsub liikmesriike üles seadma strateegia „Euroopa 2020” jaoks sooliselt eristatud 
riiklikke eesmärke; kutsub komisjoni üles eristama andmeid sugude kaupa, et saaks 
jälgida „Euroopa 2020” peamiste eesmärkide ja vastavate riiklike eesmärkide saavutamist, 
ning määratlema vajaduse korral täiendavad soopõhised näitajad;

3. väljendab muret, et riiklikes reformikavades on puudus kõikehõlmavatest ja süsteemsetest 
strateegiatest, mis edendaksid soolist võrdõiguslikkust tööhõive, sotsiaalse kaasatuse, 
hariduse, teaduse ja innovatsiooni valdkonnas; kutsub komisjoni üles andma 
liikmesriikidele juhiseid, et seda tulevastes Euroopa poolaasta tsüklites parandada;

4. kiidab heaks riigipõhised soovitused lastehoiuteenuste parandamiseks, leibkonna teise 
palgasaaja demotiveerivate tegurite kaotamiseks, meeste ja naiste vanaduspensioni ea 
ühtlustamiseks, töö- ja eraelu ühitamise vajaduse arvesse võtmiseks ning soolise ja 
pensionilõhe kaotamiseks; väljendab muret selle üle, et paljud neist soovitustest anti juba 
2012. aastal, mis viitab nende vähesele rakendamisele liikmesriikides;

5. kutsub komisjoni üles pöörama järgmises iga-aastases majanduskasvu analüüsis 
tähelepanu konkreetsetele poliitikasuunistele soolise ebavõrdsuse vähendamiseks, 
sealhulgas eriti suunistele soolise palgaerinevuse ja soolise pensionierinevuse 
kaotamiseks, naiste osaluse suurendamiseks tööturul ning soolise segregatsiooni 
tõkestamiseks tööturul;

6. kutsub komisjoni üles töötama välja suunised sidusrühmade kaasamiseks, toetama 
rahastust riiklike sidusrühmade süstemaatiliseks kaasamiseks Euroopa poolaastasse, 
milleks on nõutav sidusrühmade panuse lisamine riiklikesse reformikavadesse, ja pidama 
koos parlamendiga ning tööturu osapoolte ja kodanikuühiskonna osavõtul iga-aastast 
arutelu, et hinnata eesmärkide täitmist ning teha ettepanekuid riigipõhisteks soovitusteks; 
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