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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 kõigi oma 
asjaomaste meetmete puhul liidu eesmärk meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamine ja 
võrdõiguslikkuse edendamine, kehtestades soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
põhimõtte; arvestades, et 2021. aasta eelarvemenetlus, mis on esimene 2021.–2027. 
aasta mitmeaastasest finantsraamistikust, annab võimaluse soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise sooteadliku eelarvestamise kaudu paremini eelarvemenetlusse 
integreerida; arvestades eelkõige COVID-19 kriisi mitmesugust soolist mõju naiste 
õigustele, nagu suurem sooline vägivald kriisi ajal, suurem tööturult väljalangemise oht, 
mis on seotud suurema hoolduskoormusega, naiste suurem osakaal kriisist mõjutatud 
sektorites, sealhulgas mitteametlikus majanduses ja ebakindlamate töötingimustega 
sektorites;

1. rõhutab, et kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm on ainus liidu 
programm, mis hõlmab sihipäraseid meetmeid soolise võrdõiguslikkuse, sealhulgas 
soolise vägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise valdkonnas; kinnitab jõuliselt oma 
nõudmist suurendada eelkõige vahendeid ja sihtotstarbelist eelarverida, et võidelda 
soolise vägivalla vastu, eriti pärast naistevastase vägivalla suurenemist COVID-19 kriisi 
ajal, ning nõuab soolise võrdõiguslikkuse ja soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
alleesmärgi ning asjaomaste organisatsioonide suuremat rahastamist kodanike, 
võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi Daphne ja väärtuste tegevussuuna 
raames; kordab oma üleskutset lisada sooteadliku eelarvestamise hea tavana kõigi 
soolist võrdõiguslikkust käsitlevate sihipäraste meetmete jaoks konkreetsed eelarveread, 
et hõlbustada soolisele võrdõiguslikkusele pühendatud kulutuste jälgimist;

2. rõhutab vajadust suurendada märkimisväärselt ESF+ vahendeid, et võimaldada 
kaasamist tööturule ja kohandatud koolitust, kuna COVID-19 kriis mõjutas 
ebaproportsionaalselt naiste tööhõivet, eriti mitteametlikus majanduses töötavate naiste 
puhul, kellest paljudel ei pruugi olla võimalik teha ametlikku tööd, kuna nad hoiavad 
lapsi, ebakindlates töötingimustes naiste puhul, osalise tööajaga lepingute puhul ning 
mõnes tugevalt mõjutatud ja väga feminiseerunud sektoris, nagu tervishoid, jaemüük 
ning hooldusstruktuurid ja -teenused, lastehoid, eakatehooldus ja pikaajaline hooldus 
ning sotsiaalhoolekanne, et hõlbustada naiste osalemist tööturul;

3. rõhutab vajadust kaaluda selliste vahendite suurendamist, mille eesmärk on suurendada 
naiste mõjuvõimu ettevõtluse kaudu, ning toetada naiste juhitavaid VKEsid, tagades 
neile sihtotstarbeliste programmide kaudu juurdepääsu laenudele ja rahastamisele;

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegelema naiste alaesindatusega 
digitaalmajanduse, IKT ning teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (STEM) 
sektorites hariduse, koolituse ja tööhõive seisukohast, eelkõige sihipäraste meetmete 
abil, mille eesmärk on teavitada ja julgustada tüdrukuid uurima STEM valdkondi, et 
motiveerida neid õppima ja jätkama karjääri neis valdkondades, ning eraldama 
sihtotstarbelisi assigneeringuid, et kaotada sooline digilõhe, esitades ettepanekuid, 
millega parandatakse naiste digioskuseid ja digikirjaoskust ning suurendatakse nende 
võimalusi saavutada võrdsed võimalused, samuti aidatakse naistel kohaneda COVID-19 
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kriisi järgsete uute töötingimustega ja edendatakse nende suuremat osalemist 
majanduses;

5. nõuab kultuuri, loovuse ja kaasava ühiskonna teemavaldkonna assigneeringute 
suurendamist, et integreerida sooline perspektiiv paremini igasse programmi ning 
toetada ja edendada liidus tehtavaid soo- ja teadusuuringuid;

6. rõhutab, et on vaja suurendada eelarveeraldisi, millega toetatakse seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste üldist austamist ja neile juurdepääsu; 
kutsub liikmesriike üles kaitsma seksuaal- ja reproduktiivtervist ning seonduvaid õigusi, 
tagades eelkõige reproduktiivtervise programmide ja teenuste olemasolu, sealhulgas 
hädavajaliku vabatahtliku pereplaneerimisega seotud hoolduse ja ravimid ning emade ja 
vastsündinute tervise; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles eraldama täiendavaid 
vahendeid programmile „EL tervise heaks“, eelkõige selleks, et tagada seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate õigustega seotud kättesaadavate ja ohutute teenuste 
jätkuv ja õigeaegne osutamine ning toetada meetmeid, mille eesmärk on tegeleda 
soolise vägivallaga seotud terviseküsimustega ja toetada soolise vägivalla ohvreid; juhib 
erilist tähelepanu maapiirkondades, hõredalt asustatud ja kõige vähem ligipääsetavates 
piirkondades elavatele naistele, kelle juurdepääs sellistele teenustele on sageli piiratum;

7. kordab, et liidu eelarvel peaks olema aktiivsem roll püüdlustes saavutada ÜRO kestliku 
arengu eesmärgid; nõuab seetõttu, et eelarvest toetataks selliseid meetmeid ja projekte, 
mille eesmärk on naiste ja laste vaesuse kaotamine, suurema ja parema tööturule 
integreerimise edendamine, meeste ja naiste tööalase ebavõrdsuse ja palgaerinevuste 
kaotamine, tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja osutamise parandamine ning naiste-, 
laste- ja noortevastase vägivalla vastu võitlemine;

8. palub komisjonil ja nõukogul tagada, et eraldataks lisaassigneeringud naiste õiguste 
organisatsioonidele, eelkõige neile, kes tegelevad seksuaal- ja reproduktiivtervise ning 
seonduvate õiguste, samuti LGBTI+ õiguste edendamisega; kordab oma nõudmist luua 
mehhanism liidu eelarve kaitsmiseks, juhuks kui liikmesriikides esineb õigusriigi 
toimimises üldiseid puudujääke; rõhutab, et Euroopa Parlamendi nõusolek 2021.–2027. 
aasta mitmeaastasele finantsraamistikule peaks sõltuma liidu väärtuste järgimisest, ja on 
valmis mitte andma oma nõusolekut mitmeaastasele finantsraamistikule, kui sellise 
mehhanismi suhtes ei jõuta poliitilisele kokkuleppele;

9. kinnitab taas Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi ja Euroopa Liidu Põhiõiguste 
Ameti olulist rolli ning nõuab nende eelarve suurendamist, et suurendada nende 
värbamis- ja teadussuutlikkust; tuletab meelde Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi olulist rolli liidus soolise ebavõrdsuse ulatuse ja põhjuste mõistmisel; nõuab 
seetõttu, et suurendataks eelarveassigneeringuid rubriigis „Mittediskrimineerimise ja 
võrdsuse põhimõtte edendamine“.
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