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ETTEPANEKUD

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

 võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 2 ja artikli 3 lõiget 2,

1. toetab uute programmide jätkuvat eesmärki eemaldada tõkked tööhõivelt, eelkõige naiste 
ning eriti maapiirkondades elavate inimeste, noorte, puudega inimeste, eakate ja madala 
kvalifikatsiooniga tööliste tööhõivelt, ning märgib, et eesmärk suurendada naiste tööhõive 
määra ei ole veel kaugeltki saavutatud;

2. rõhutab, et struktuurifondide määruses märgitakse, et liikmesriigid ja Euroopa Komisjon 
tagavad fondide rakendamise eri etappides naiste ja meeste vahelise võrdsuse ning soolise 
aspekti integratsiooni edendamise;

3. nõuab rakenduskavasid soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamiseks, diskrimineerimise 
vastu võitlemiseks, meeste ja naiste võrdse kohtlemise, töötasu ja võrdsete võimaluste 
edendamiseks töökohal ja ühiskonnas tervikuna, soodustades eelkõige naiste ettevõtlust, 
lihtsustades naiste osalemist otsuste tegemises ning suurendades naiste esindatust 
teaduse, akadeemilises ja tehnoloogia valdkonnas, käivitades kampaaniaid teadlikkuse 
suurendamiseks riigi elanikkonna hulgas, vahetades häid tavasid ning pidades kodanikega 
jätkuvalt dialoogi;

4. toetab Euroopa Sotsiaalfondi ja programmi PROGRESS 2007–2013 poolt edendatavaid 
meetmeid, mille abil parandatakse naiste olukorda tööturul ja aidatakse kaotada 
diskrimineerimist;

5. rõhutab, et vajalike tingimuste tagamiseks naiste ja meeste õiglase esindatuse 
saavutamiseks era- ja avalikus elus ning samal ajal demograafiliste probleemidega 
toimetulekuks peaksid need kavad keskenduma ka töö- ja pereelu ühitamisele; juhib 
tähelepanu asjaolule, et kooskõlas Barcelona eesmärkidega tuleb parandada 
lastehoiuteenuste ning ülalpeetavate, eakate, krooniliselt haigete ja puudega inimeste 
hooldusteenuste võimalusi, kvaliteeti ja kättesaadavust;

6. toetab nn partnerluspõhimõtet, mida komisjon ühtekuuluvuspoliitikas rakendab, ning 
kutsub komisjoni üles kaasama läbirääkimistesse ja rakendamisse kohalikke ja üleriigilisi 
naiste organisatsioone;

7. kutsub liikmesriike üles andma kodanikele, kohalikele ametiasutustele ning 
valitsusvälistele ja naiste organisatsioonidele põhjalikku teavet rahastamisvõimaluste 
kohta, eelkõige eriprogrammide, struktuurifondide poolse kaasfinantseerimise õiguse, 
kaasfinantseerimiseeskirja ja hüvitamiseeskirja kohta ning selle kohta, kust leida 
projektikonkursse uue programmiperioodi 2007–2013 raamistikus;

8. kutsub liikmesriike üles tagama, et liigsed administratiivsed takistused ei heidutaks 
valitsusväliseid organisatsioone projektide rahastamist taotlemast, eriti neid, mis toetavad 
majanduslikult ebasoodsates tingimustes naisi, sisserändajatest ja rahvusvähemusse 
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kuuluvaid naisi, naisi, kelle ülalpidamisel on veel keegi, ning vägivalla või piinamise 
ohvriks sattunud naisi;

9. kutsub liikmesriike üles hoiduma liigsetest viivitustest lõpuleviidud projektide kulude 
hüvitamisel, märkides, et sellisest tegevusest tingitud maksejõuetus takistab sageli 
hüvitise saajatel – enamasti kohalikel ametiasutustel ja mittetulundusühingutel – oma 
tegevusvaldkonnale vastavate uute tegevuste alustamist;

10. kutsub liikmesriike üles seoses strateegiliste projektide kavandamise ja rakendamisega 
võtma sobival viisil arvesse naiste, perekondade, eriti üksikvanemate ja suurte 
perekondade, puudega inimeste ja vähe kaitstud rühmade vajadusi geograafiliselt ja 
sotsiaalselt halvemas olukorras olevates piirkondades;

11. kutsub liikmesriike üles võtma arvesse naistele avalduvat mõju ja soolist mõõdet seoses 
kõikide struktuurifondide projektidega.
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