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 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 8 kohaselt on meeste ja naiste 

võrdõiguslikkuse edendamine Euroopa Liidu aluspõhimõte, ning arvestades, et seetõttu 

on soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine otse aluslepingutest tulenev juriidiline 

kohustus; arvestades ühtlasi mitmeaastasele finantsraamistikule lisatud 

institutsioonidevahelist ühisavaldust soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta; 

B. arvestades, et mitmeaastasele finantsraamistikule (2014–2020) lisatud Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2013. aasta novembri ühisavaldus sisaldas 

kokkulepet, et mitmeaastase finantsraamistiku suhtes kohaldatavatesse iga-aastastesse 

eelarvemenetlustesse integreeritakse vajaduse korral soolist võrdõiguslikkust arvestavad 

elemendid, võttes arvesse seda, kuidas liidu üldine finantsraamistik aitab kaasa soolise 

võrdõiguslikkuse paranemisele ning tagab soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise; 

C. arvestades, et komisjoni 14. septembri 2016. aasta teatises mitmeaastase 

finantsraamistiku läbivaatamise kohta ei osutata soolise võrdõiguslikkuse 

süvalaiendamise rakendamisele; 

D. arvestades, et pärast Daphne programmi lisamist õiguste, võrdõiguslikkuse ja 

kodakondsuse programmi oleks tulnud tagada asjakohase ja õiglase rahalise toetuse 

eraldamine ning võtta seejuures arvesse juba varasemate 2007.–2013. aasta 

programmide raames eraldatud rahaliste vahendite taset; 

E. arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud õiguste, võrdõiguslikkuse ja 

kodakondsuse programmi Daphne erieesmärgi piisavat rahastamist ja selle jätkuvalt 

võimalikult suurt tähtsustamist; arvestades, et Daphne programmi raames kasutada 

olevate rahaliste vahendite tase aastatel 2014–2020 on aga aastatega 2007–2013 

võrreldes alanenud; 

F. arvestades, et avalikele teenustele juurdepääs on oluline tingimus, millega tagatakse 

naiste majanduslik sõltumatus ja mõjuvõimu suurendamine; arvestades, et avalik 

teenused on naiste jaoks jätkuvalt oluline tööhõivesektor; 

1. tuletab meelde, et sooline võrdõiguslikkus on sätestatud ELi lepingus; toonitab, et 

soolist võrdõiguslikkust tuleb süvalaiendada kõikidesse ELi poliitikameetmetesse, 

programmidesse ja algatustesse, et saavutada tegelik võrdõiguslikkus; rõhutab, et 

soolise võrdõiguslikkusega arvestav eelarvestamine peab muutuma eelarvemenetluse 

lahutamatuks osaks kõigis selle etappides ja kõigil eelarveridadel ja mitte ainult 

programmides, kus sooline mõju on kõige ilmsem, et eelarvekuludest saaks mõjus 

vahend meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamiseks; 

2. toonitab soolise võrdõiguslikkuse poliitika ja soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 

vahendite tugevama ja tõhusama integreerimise vajalikkust järgmisel programmitöö 

perioodil; 

3. märgib, et soolise võrdõiguslikkusega arvestav eelarvestamine on osa üldisest soolise 
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võrdõiguslikkuse strateegiast; rõhutab seetõttu, et on põhjapaneva tähtsusega, et ELi 

institutsioonid võtaksid selles valdkonnas kohustusi; kahetseb sellega seoses, et 

aastateks 2016–2020 ei võetud vastu soolise võrdõiguslikkuse strateegiat, ning kutsub 

soolist võrdõiguslikkust käsitlevaid nõukogu 16. juuni 2016. aasta järeldusi korrates 

komisjoni üles tõstma aastatel 2016–2019 soolise võrdõiguslikkuse edendamise 

strateegilise kohustuse staatust, võttes selle vastu teatise kujul; 

4. väljendab kahetsust, et vaatamata mitmeaastasele finantsraamistikule lisatud 

ühisavaldusele soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta ei ole selles valdkonnas 

märkimisväärset edasiminekut toimunud ning aastaid 2014–2020 hõlmava mitmeaastase 

finantsraamistiku ajal ei ole kujunenud välja selget konkreetsete eesmärkide, sihtide ja 

eraldistega soolise võrdõiguslikkuse strateegiat; nõuab, et Euroopa Parlament, nõukogu 

ja komisjon võtaksid mitmeaastases finantsraamistikus uuesti soolise võrdõiguslikkuse 

osas kohustused, tehes seda mitmeaastasele finantsraamistikule lisatava ühisavaldusega, 

kohustudes seejuures viima ellu sooteadlikku eelarvestamist; nõuab selle avalduse 

täitmise mõjusat seiret iga-aastastes eelarvemenetlustes, lisades sellel eesmärgil 

järgmisele mitmeaastasele finantsraamistikule läbivaatamisklausli; 

5. nõuab soolise võrdõiguslikkuse sõnaselgelt nimetamist rubriigis 3 „Julgeolek ja 

kodakondsus“; 

6. juhib tähelepanu, et üks ELi üldeelarve peamisi eesmärke on strateegilised 

investeeringud ja jätkusuutlik majanduskasv, et ergutada majanduslikku ühtekuuluvust 

ja luua töökohti, eriti naiste tööturul osalemise suurendamiseks, ning seetõttu on väga 

tähtis keskenduda naiste potentsiaali kasvatamisele kõigis majandussektorites, nt 

digitaalmajanduses, info- ja kommunikatsioonitehnoloogias (IKT) ning teaduses, 

tehnoloogias, inseneerias ja matemaatikas (STEM); toonitab, et ainult erilise tähelepanu 

pööramisega soolisele aspektile nendes valdkondades on võimalik tegeleda 

märkimisväärse soolise lõhega ja kogu liitu hõlmava oskuste puudujäägiga IKT- ja 

STEM-valdkonnas; 

7. rõhutab, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondi (EAFRD) raames tuleb piisavalt rahastada meetmeid, millega 

edendatakse ja toetatakse kvaliteetset haridust, tööalast konkurentsivõimet, ettevõtlust ja 

töökohtade loomist naistele ja tütarlastele, eriti neile, kes kuuluvad kõige ebasoodsamas 

olukorras olevatesse rühmadesse nii linna- kui ka maapiirkondades, sealhulgas, kuid 

mitte ainult võimalusi STEM-valdkonnas, nii et eelarvekulusid kasutatakse 

tulemuslikult poliitikaeesmärkide saavutamiseks; 

8. kordab oma nõudmist, et Daphne programmile nähtaks ette eraldi eelarverida, et 

suurendada läbipaistvust seoses asjakohaste rahaliste vahendite kasutamisega ja tagada 

asjakohasel tasemel rahaliste vahendite eraldamine naistevastase vägivalla vastu 

võitlemiseks; rõhutab sellega seoses vajadust suurendada Daphne erieesmärgi jaoks 

vahendite eraldamist aastatel 2014–2020 kooskõlas eelmise programmitöö perioodi 

eraldistega; 

9. taunib asjaolu, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondil (EFSI) puudub sooline 

perspektiiv; toonitab, et EFSI-le tuleks lisada sooline perspektiiv, kuna EL ei toibu 

hiljutistest majanduskriisidest kunagi täielikult ja rahuldavalt, kui jäetakse käsitlemata 

kriiside mõju naistele, keda need enamikul juhtudel kõige rohkem on mõjutanud; 
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10. tuletab meelde, et väga märkimisväärne arv ELi sisenevaid pagulasi ja 

varjupaigataotlejaid on naised ja lapsed; toonitab, et soolise võrdõiguslikkuse 

süvalaiendamine on ka üks Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) 

asutamispõhimõtteid; kordab oma üleskutset, et soolist mõõdet võetaks arvesse ka 

rände- ja varjupaigapoliitikas; nõuab AMIFi rahaliste vahendite tõhusat kasutamist 

pagulaste, nende perekondade ja varjupaigataotlejate lõimimiseks; 

11. mõistab teravalt hukka nn üldise vaikimisseaduse taaskehtestamise ja kohaldamisala 

laiendamise ning selle mõju üldtervishoiule ning naiste ja tütarlaste õigustele kogu 

maailmas; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid täidaksid USA põhjustatud rahastamise 

puudujäägi seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste valdkonnas ja 

kasutataks selleks nii riiklikke kui ka ELi arenguabiks ette nähtud rahalisi vahendeid; 

12. toonitab, kui tähtis on investeerida kvaliteetsetesse avalikesse teenustesse ja eraldada 

järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga kindlaksmääratud summad 

investeeringuteks eesmärgiga tagada kvaliteetsete avalike teenuste osutamine ning 

taskukohane sotsiaaltaristu, nt päevakeskused laste, eakate ja muude ülalpeetavate eest 

hoolitsemiseks; 

13. toonitab, et selleks et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) saaks oma 

eesmärke nõuetekohaselt täita, tuleb selle eelarvet ja töötajate arvu suurendada, et 

suurendada instituudi suutlikkust anda komisjonile piisavat abi, andes talle asjakohast 

teavet ning tehnilist abi sellistes prioriteetsetes valdkondades nagu naiste ja meeste 

võrdõiguslikkus ning võitlus soolise vägivalla vastu; juhib tähelepanu, et EIGE peaks 

jääma liidu institutsioonilises raamistikus konkreetseks eraldiseisvaks institutsiooniks. 
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