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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus on ELi alusväärtus, mis on sätestatud 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 8 ja 19; 
arvestades, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine on seetõttu oluline vahend selle 
põhimõtte horisontaalsel integreerimisel ELi poliitikasse, meetmetesse ja tegevusse, 
sealhulgas ühtekuuluvuspoliitikasse; arvestades, et on vaja rohkem pingutada, et 
võidelda naiste diskrimineerimise ja ebavõrdsuse eri vormidega; arvestades, et 
ühissätete määruse1 (2014–2020) artiklis 7 on sätestatud, et kogu programmide 
ettevalmistamise ja elluviimise ajal tuleb võtta arvesse ja toetada meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ning soolise aspekti integreerimist;

B. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika tegeleb eri piirkondade vaheliste erinevuste ja kõige 
ebasoodsamas olukorras olevate piirkondade mahajäämusega, mille oluline osa on 
soolise võrdõiguslikkuse saavutamine, et Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi (EAFRD), Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) ning 
õiglase ülemineku fondi (JTF) vahendite kasutamise kaudu jõuda majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuseni, rakendades mittediskrimineerimise ning 
soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid; arvestades, et need vahendid peaksid pöörama 
erilist tähelepanu naistele, kes elavad maapiirkondades, tööstuslikust üleminekust 
mõjutatud piirkondades ja regioonides, kus valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 
looduslikud või demograafilised tingimused, näiteks väga väikese rahvastikutihedusega 
piirkondades, saartel, piiriülestel ja mäestikualadel;

C. arvestades, et kõik majanduslikud, tööhõivealased ja sotsiaalsed tagajärjed, mida 
pandeemia kaasa tõi, ei ole veel teada; arvestades, et esialgsete uuringute põhjal on 
COVID-19 pandeemia süvendanud olemasolevat ebavõrdsust, näiteks hoolduse 
ebavõrdset jagunemist ja soolist vägivalda, millel on ebaproportsionaalne mõju naistele 
ja tüdrukutele, ning et ühtekuuluvuspoliitika peaks seda arvesse võtma; arvestades, et 
kuigi ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on vähendada lõhet ELi piirkondade vahel, peaks 
see parandama ka naiste ja meeste võrdõiguslikkust ning tegelema soolise 
ebavõrdsusega, et jõustada võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõte ja võrdsed võimalused tööturul; arvestades, et kollektiivläbirääkimised tähtis 
vahend meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse lahendamiseks ja ületamiseks; arvestades, 
et COVID-19 kriisi negatiivset mõju tuleb leevendada, et tagada piisavad rahalised 
vahendid soolise võrdõiguslikkuse poliitika rakendamiseks, sealhulgas 
diskrimineerimist ning pere- ja soolist vägivalda käsitlevate projektide rakendamiseks;

D. arvestades, et kvaliteetsete hooldusteenuste kättesaadavuse ja taskukohasuse 
parandamine on ülimalt oluline, et võimaldada naistel jääda tööturul aktiivseks; selleks 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse 
ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, ELT L 347, 20.12.2013, lk 320.
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tuleb muu hulgas edendada töö- ja eraelu tasakaalu ning aidata kaotada soolist 
pensionilõhet, kuna naised teevad meestega võrreldes ebaproportsionaalselt palju 
tasustamata hooldustööd, selle põhjuseks on püsivad soolised stereotüübid ja palgalõhe 
struktuurid, millel on suur mõju naiste esindatusele tööturul ja tulemuslikkusele; 
arvestades, et uute demograafiliste suundumuste, näiteks vananeva ühiskonna, 
madalama sündimuse ja sellest tulenevalt tööealise elanikkonna vähenemise tõttu on 
vajadus hooldusteenuste järele muutunud suuremaks kui kunagi varem; arvestades, et 
COVID-19 on toonud ELis esile pikaajalise probleemi hoolekandeteenustega; 
arvestades, et hooldust tuleb vaadelda terviklikult, alates lapsehoiuteenusest ja 
koolijärgse hooldamisest kuni puudega inimeste ja vanemate inimeste hooldamiseni; 
arvestades, et investeeringud hooldussektorisse pakuvad ka mitteametlikele hooldajatele 
tööhõivevõimalusi ametlikus majanduses;

E. arvestades, et soolise võrdõiguslikkuse edendamine on oluline selleks, et saavutada 
ühtekuuluvuspoliitika peamised eesmärgid, nimelt pikaajaline ja jätkusuutlik piirkondlik 
majanduslik ja sotsiaalne areng ELis, ning arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika on sobiv 
vahend maapiirkondades esineva soolise ebavõrdsusega võitlemiseks, kuna 
maapiirkondades elavatel naistel on tööhõivele ja sotsiaalteenustele piiratum 
juurdepääs, eriti hõredalt asustatud maapiirkondades või ebasoodsate demograafiliste 
tingimustega piirkondades; arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika võib aidata rakendada 
erimeetmeid, mis on suunatud soolise vägivalla ennetamisele ja selle vastu võitlemisele 
ning soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja tugevdamisele, kui selle poliitikaga 
võideldakse tööturu horisontaalse ja vertikaalse segregatsiooni ning püsiva soolise lõhe 
vastu tööhõives, sotsiaalses kaasatuses ja hariduses, edendades naiste seas ettevõtete 
asutamist ja ettevõtlust, hõlbustades naiste juurdepääsu teadusuuringutele ja 
innovatsioonile ning võttes arvesse naiste vajadusi seoses transpordi ja sotsiaalse 
taristuga;

F. arvestades, et naiste osalus on ühtekuuluvuspoliitika tsükli kõigis etappides endiselt 
piiratud, eriti rakenduskavade väljatöötamisel, otsustusprotsessides ja soolise 
võrdõiguslikkuse integreerimisel valitud projektide elluviimise käigus;

1. rõhutab ühtekuuluvusfondide olulist rolli soolise võrdõiguslikkuse edendamisel ja ELi 
soolise võrdõiguslikkuse strateegia rakendamisel; nõuab, et komisjon ja liikmesriigid 
teeksid ühtekuuluvuspoliitika vallas suuremaid jõupingutusi soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamiseks, integreerides soolise võrdõiguslikkuse tõhusalt 
poliitikatsükli kõigisse etappidesse (sh soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid, suunatud 
meetmed ja alamteemad), mis näitab nii ELi, riiklikul, kui ka piirkondlikul tasandil üles 
tugevat poliitilist pühendumist soolise võrdõiguslikkuse edendamisele; julgustab sellega 
seoses tegema tihedat koostööd Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudiga (EIGE) 
ning riiklike võrdõiguslikkuse asutustega ning pakkuma kvaliteetseid teadusuuringuid ja 
andmeid, et toetada poliitikakujundajate ja muude peamiste sidusrühmade teadlikke ja 
tõendipõhiseid otsuseid naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamisel; rõhutab, et 
teadmiste jagamine ELi institutsioonide ja ametite vahel ning tugi suutlikkuse 
suurendamisele aitab oluliselt ja väga tõhusalt vältida suuri halduskulusid ja asjatult 
kasvavat bürokraatiat; rõhutab, kui oluline on tihe koostöö kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega ühtekuuluvuspoliitika tsüklis, ning nõuab, et selles valdkonnas 
tehtaks soolise mõju hindamisi ning kogutaks sooliselt eristatud andmeid ja 
sootundlikke näitajaid, et mõõta sotsiaalset ja majanduslikku ebavõrdsust, samuti 
tagada, et hindamiskriteeriumides ning fondide rakendamise ja järelevalve süsteemides 
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arvestataks soolist aspekti;

2. peab kahetsusväärseks, et komisjon ei esitanud uuel programmiperioodil uusi meetmeid 
soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks ja eemaldas selle asemel ühissätete määrusest 
soolise võrdõiguslikkuse tingimuse ning kaotas alaprogrammi „Naised 
maapiirkondades“;

3. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika üks oluline aspekt on sotsiaalse, territoriaalse ja 
majandusliku ühtekuuluvuse tagamine, muu hulgas naiste ja meeste ebavõrdsuse vastu 
võitlemisega; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles kohaldama sihipäraste 
meetmetega soolõime ja sooteadliku eelarvestamise põhimõtteid, et võidelda 
diskrimineerimise, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eri vormide vastu, ning kasutama 
valdkonnaülest perspektiivi, mida on vaja haavatavate isikute ja tõrjutud rühmadesse 
kuuluvate naiste kaitsmiseks; palub sellega seoses komisjonil anda suuniseid, et seda 
lähenemisviisi oleks ühtekuuluvuspoliitika tsüklis lihtsam rakendada; peab väga 
tähtsaks, et investeeringud töökohtade loomisse oleksid sootundlikud ja parandaksid 
seega naiste tööalast konkurentsivõimet; tõstab esile ühtekuuluvuspoliitika tähtsat rolli 
kvaliteetsetesse avalikesse teenustesse investeerimisel, mis annab soolise ebavõrdsuse 
vastu võitlemise häid tulemusi; nõuab seetõttu, et ühissätete määruses esitatud 
poliitikaeesmärkides võetaks arvesse soolist aspekti, et parandada naiste juurdepääsu 
infrastruktuurile ja teenustele, nende võimalusi tööturul ja majanduses ning suurendada 
ühtekuuluvuspoliitika panust sotsiaal-majanduslikku kasvu;

4. juhib tähelepanu sellele, et ühtekuuluvusfondid võivad aidata tagada investeerimist 
hooldusteenustesse; palub, et liikmesriigid peaksid esmatähtsaks kasutada 
ühtekuuluvusfondidest saadaolevaid vahendeid hoolduse pakkumiseks, mitte ainult 
kasvava nõudluse tõttu hooldustaristute järele, vaid ka selleks, et ületada soolist lõhet 
tööhõives, tööturu segregatsiooni ning sellest tulenevat palga- ja pensionilõhet; 
julgustab liikmesriike jagama Euroopa tasandil ELi vahendite tõhusa kasutamise kohta 
parimaid tavasid, et aidata kaasa kvaliteetsete hooldusteenuste arendamisele;

5. kutsub komisjoni, liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi üles 
suurendama teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse vajadusest ning töötama välja ja 
pakkuma konkreetseid vahendeid ja suuniseid – austades seejuures pädevuste jaotust 
liikmesriikide ja ELi vahel –, et aidata liikmesriikidel integreerida soolist aspekti nii 
väljatöötamise, rakendamise kui ka järelevalve etapis, kasutades olemasolevaid EIGE 
poolt välja töötatud vahendeid, näiteks ELi fondide sootundliku eelarvestamise 
vahendeid; rõhutab, et on tähtis siduda riiklikud soolise võrdõiguslikkuse strateegiad 
ühtekuuluvuspoliitikaga, sest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on peamine 
vahend ühiskonnas toimuvate struktuurimuutuste edendamiseks; rõhutab, kui tähtis on 
pakkuda ühtekuuluvuspoliitika fonde haldavatele ametnikele Euroopa, riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil soolõime alast koolitust;

6. rõhutab nende linnade ja piirkondade rolli, mis on juba pikka aega olnud soolise 
võrdõiguslikkuse saavutamisel ühiskonnas esirinnas; peab kiiduväärseks, et komisjon 
tunnistab oma soolise võrdõiguslikkuse strateegias (2020–2025), et soolise ebavõrdsuse 
algpõhjus on soolised stereotüübid, mis mõjutavad kõiki ühiskonna valdkondi; rõhutab, 
et neid soolisi stereotüüpe ja naiste struktuurset diskrimineerimist tuleb käsitleda kõigis 
ühtekuuluvuspoliitika valdkondades ning kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused 
peavad osalema nende vastu võitlemises; palub, et komisjon, liikmesriigid ja nende 
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ametiasutused järgiksid rahastamisprogramme või piirkondi käsitlevate otsuste 
tegemisel õigusriigi põhimõtteid, sealhulgas mittediskrimineerimise põhimõtet ja 
põhiõiguste austamist, millele järgneksid järelevalve, uurimine ja asjakohased meetmed 
nende põhimõtete rikkumise korral, tagades samal ajal alati lõplike abisaajate kaitse; 
usub, et liidu õiguse rikkumise kahtluse korral võib olla võimalik algatada 
rikkumismenetlusi ning sellega seoses võiks olla oluline ELi rahaliste vahendite 
väljamaksmise tingimuslikkuse mehhanism, mis põhineb komisjoni iga-aastasel 
järelevalvearuandel liidu väärtuste kohta; rõhutab, et nn LGBTI-vabad piirkonnad 
kahjustavad neid põhimõtteid, ning tunneb seetõttu heameelt komisjoni otsuse üle 
lükata tagasi kuus sõpruslinnade taotlust, milles osalevad Poola ametivõimud, kes on 
võtnud vastu resolutsioonid LGBTI-vabade piirkondade kohta; kutsub komisjoni üles 
uurima tähelepanelikult kaebusi, mis on seotud ELi vahendite väärkasutusega nende 
asutuste poolt, ja lükkama jätkuvalt tagasi kõik liidu vahenditest rahastamise taotlused 
ametiasutuste poolt, kes on sellised resolutsioonid vastu võtnud;

7. kutsub liikmesriike ja nende ametivõime üles viima ellu programme, mille eesmärk on 
ennetada naistevastast vägivalda ja võidelda selle vastu ning aidata vägivalla ohvreid, 
arvestades, et pere- ja sooline vägivald suurenes COVID-19 kriisi ajal enamikus 
liikmesriikides; rõhutab, et kohalikud omavalitsused peavad kaasama oma piirkonna 
tööandjaid ja valitsusväliseid organisatsioone, et edendada soolist võrdõiguslikkust, 
suurendada üldsuse teadlikkust soolisest ebavõrdsusest ja koduvägivallast ning kaitsta 
ohvreid, pakkudes samal ajal sihipärast toetust; rõhutab Istanbuli konventsiooni olulist 
rolli naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamisel ning selle vastu võitlemisel; 
nõuab tungivalt, et liikmesriigid, kes ei ole Istanbuli konventsiooni veel ratifitseerinud, 
teeksid seda kiiresti; nõuab tungivalt, et nõukogu viiks lõpule Istanbuli konventsiooni 
ratifitseerimise ELi poolt;

8. julgustab liikmesriike ja komisjoni tagama, et Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide hindamise, rakendamise ja järelevalve kõigis etappides edendataks 
meeste ja naiste võrdõiguslikkust ning soolise perspektiivi integreerimist; kutsub 
komisjoni, liikmesriike ja korraldusasutusi üles jagama soolõime alaseid häid tavasid, 
jagades teadmisi, pakkudes tehnilist abi ja koolitusi ning suurendades teadlikkust; 
tunnistab, et partnerluse põhimõtte kohaselt on tähtis kaasata Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rakenduskavade ettevalmistamisse, rakendamisse ja järelevalvesse 
soolise võrdõiguslikkuse eksperte, võrdõiguslikkusega tegelevaid asutusi, 
sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna esindajaid; julgustab kasutama kogukonna 
juhitud projekte olemasolevate vahendite, näiteks kogukonna juhitud kohaliku arengu ja 
integreeritud territoriaalsete investeeringute kaudu, et tagada projektide väljatöötamisel 
alt-üles lähenemine; nõuab ühtekuuluvuspoliitika organites sooliselt tasakaalustatud 
esindatust, et suurendada mitmekesisust otsuste tegemisel, ning kutsub liikmesriike ja 
nende vastavaid ametiasutusi üles toetama otsuseid tegevates komisjonides selliseid 
sooliselt tasakaalustatud ametissenimetamisi;

9. kutsub liikmesriike üles kasutama ühtekuuluvuspoliitika rahalisi vahendeid, et veelgi 
vähendada majanduslikke ja sotsiaalseid erinevusi piirkondade vahel, pöörates erilist 
tähelepanu võitlusele vaesuse feminiseerumise, naiste töötuse ja paljudest 
majanduslikest võimalustest kõrvalejäämise vastu, soolise vägivalla ja 
diskrimineerimise kõigi vormide ennetamisele ja nende vastu võitlemisele, naiste 
mõjuvõimu suurendamisele ja taotlemisele tööturule juurdepääsu parandamise ja 
taasintegreerimise kaudu ning tervisega seotud prioriteetidele, mis on määratletud 
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soolise võrdõiguslikkuse strateegias 2020–2025, eelkõige seksuaal- ja 
reproduktiivtervisele ja -õigustele, mis on põhiline inimõigus ja heaolu tähtis aspekt, 
ning võrdõiguslikkuse edendamisele; nõuab lisaks, et parandataks sünergiat 
ühtekuuluvuse, taastamisfondide ja muude olemasolevate programmide vahel, et 
parandada naiste töötingimusi, võidelda sealhulgas soolise palgalõhe ja ebakindla tööga, 
investeerida hoolekandeasutustesse, võidelda soolise vägivallaga ja ennetada seda ning 
tagada muu hulgas juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste 
teenustele;

10. rõhutab seoses COVID-19 kriisi enneolematu mõjuga ühtekuuluvuspoliitika 
rahastamise rolli selliste programmide toetamisel, hõlbustamisel ja edendamisel, mis 
naiste, sealhulgas maapiirkondades elavate naiste ning vaesemates, mägisemates ja 
äärepoolseimates piirkondades ning piirialadel ja eraldatud piirkondades elavate naiste 
erivajadusi arvesse võttes soodustavad EAFRD abil võetavate proaktiivsete meetmetega 
maapiirkondades naiste tööhõivet ja ettevõtlust, hõlbustavad nende 
lapsehoolduskohustusi, parandavad töö- ja eraelu tasakaalu ning heaolu üldiselt, 
parandavad nende juurdepääsu maale, krediidile ja rahastamisvahenditele, parandavad 
hariduse, koolituse ja nõustamisteenuste kaudu nende oskusi ja töötulemusi, 
suurendavad nende osalemist riiklikul ja piirkondlikul tasandil otsuste tegemisel, 
kohalikes tegevusrühmades ja kohalike partnerluste arendamisel ning tegelevad 
infrastruktuuri puudustega, sealhulgas seoses eri tüüpi hooldusteenuste pakkumisega; 
rõhutab, et Euroopa tasandil tehtav koostöö koos ELi vahendite tõhusa kasutamisega 
võib aidata kaasa kvaliteetsete, kättesaadavate ja taskukohaste hooldusteenuste 
väljatöötamisele, mis on äärmiselt oluline, et säilitada naiste aktiivne osalemine 
tööturul;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama naiste aktiivsust tööturul ja ettevõtluses, 
eriti teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (STEM) ning tehisintellekti 
valdkonnas; tuletab meelde, et rohepöörde ja digiülemineku toetamisel peaks 
ühtekuuluvuspoliitika pöörama erilist tähelepanu naistele juurdepääsu tagamisele 
koolitustele, et ületada digitaalset soolist lõhet; rõhutab vajadust tugevdada 
piirkondlikke, riiklikke ja Euroopa naisvõrgustikke äri, ettevõtluse, teaduse ja 
tehnoloogia, hariduse, meedia ning kodaniku- ja poliitilise juhtimise valdkonnas, eriti 
kaugetes kohtades ja maapiirkondades ning piirialadel; rõhutab vajadust võidelda naiste 
ja meeste vertikaalse ja horisontaalse segregatsiooni vastu tööturul, arvestades, et kõige 
ebakindlamad ja madalama palgaga töökohad domineerivad väga palju naiste seas, mis 
mõjutab eriti palga- ja pensionilõhet.
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