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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et nõukogu 11. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse 
ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta) artikli 16 esimeses lõigus sätestatakse, et liikmesriigid ja 
komisjon tagavad, et fondide kasutamise eri etappides toetatakse meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust ja edendatakse sooküsimuste kaasamist;

B. arvestades, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine tähendab praktikas nii naiste kui 
meeste elule ja olukorrale poliitiliste, haldus- ja ühiskondlike meetmete avaldatava mõju 
hindamist ning vajaduse korral nende ümbervaatamist soolise võrdõiguslikkuse 
edendamise eesmärgil,

1. rõhutab edasiste jõupingutuste ning vananenud otsustus- ja käitumismallide edasise 
kõrvaldamise vajalikkust – eriti haldussektoris –, et parandada soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist eri poliitikavaldkondades;

2. juhib tähelepanu, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist Euroopa Liidu tasandil 
mõistetakse kui topeltstrateegiat, millega tagatakse ühelt poolt, et soolist võrdõiguslikkust 
tuleb arvesse võtta kõikides poliitikavaldkondades ja kõikide otsuste tegemisel, ning 
samas viib see suunatud meetmete kaudu naiste diskrimineerimise kõrvaldamiseni;

3. rõhutab vajadust toetada Euroopa Sotsiaalfondi kaudu konkreetseid meetmeid, mis 
parandaksid naiste juurdepääsu tööturule ja selles osalemist, ning soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist; on seisukohal, et regionaalfondidel peaks olema soopõhine eelarverida 
(soolisest võrdõiguslikkusest lähtuv eelarvestamine), millelt rahastataks meetmeid soolise 
võrdõiguslikkuse edendamiseks ja uurimusi naiste olukorda käsitleva poliitika mõjude 
kohta;

4. tuletab meelde vajadust kaasata piirkondliku arengu strateegiatesse uusi lähenemisviise ja 
uuenduslikke vahendeid ning rõhutab vajadust pakkuda piirkondliku ja kohaliku tasandi 
otsustajatele soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise meetodite ja vahendite alast 
koolitust; kutsub komisjoni üles arendama edasi oma suuniseid haldussektorile soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta struktuurifondide puhul;

5. juhib tähelepanu, et struktuurifondide pikaajalise võimendava mõju maksimeerimiseks 
tuleb pühendada erilist tähelepanu kaitsetute inimrühmade, eelkõige maapiirkondade 
naiste aitamisele;

6. rõhutab vajadust koguda korrapäraseid, kõikehõlmavaid, sooliselt eristatud piirkondlikke 
statistilisi andmeid (mis praegu puuduvad), et teha kindlaks naiste tegelik olukord ja 
erinevused nende elus erinevates piirkondades;

7. palub komisjonil lisaks soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise lähenemisviisile esitada 
rida konkreetseid meetmeid, mille hulka kuuluksid teadlikkuse tõstmise kampaaniad, 
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parimate tavade vahetamine, dialoogid kodanikega ning algatused avaliku ja erasektori 
partnerluse alal.
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