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Sisu 

Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine on kõikide struktuurifondide programmide kavandamise ja 
elluviimise transversaalne mõõde. Uuring näitab, millisel määral on soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist võetud arvesse struktuurifondide 2000.–2006. aasta kavades, kusjuures erilist 
tähelepanu pööratakse regionaalarengu fondile ja Ühtekuuluvusfondile. Tuuakse välja 
poliitikavaldkonnad (ja etapid), kus on tehtud edusamme, ning poliitikavaldkonnad (ja etapid), kus 
edasiminek on aeglane. Tähtsamatest tulemustest nähtub, et paremaid tulemusi saavutatakse pigem 
poliitikaprotsessile eelnevalt kui järgnevalt elluviimisetappidel. Üldiselt on tehtud palju, et luua 
vajalikud tingimused edukaks soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamiseks ajavahemikus 2007–2013, 
kuid rohkem saaks teha üld- ja erieesmärkide ülekandmiseks praktikasse ja tõhusatesse meetmetesse. 
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Kommenteeritud kokkuvõte 

Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine on poliitiline lähenemisviis, mille eesmärk on 
integreerida sooline aspekt igasse poliitikavaldkonda ja poliitikaprotsesside igasse etappi, alates 
kavandamisest kuni elluviimise, järelevalve ja hindamiseni. See põhineb äratundmisel, et naistel 
ja meestel ei ole samad ressursid, vajadused ja eelistused ning et paljud struktuurid, süsteemid ja 
poliitikavaldkonnad ei ole sooliselt neutraalsed, vaid käsitlevad normina meeste kogemust. 

Meeste ja naiste võrdsed võimalused ning soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
põhimõte on selgesõnaliselt esitatud struktuurifondide määrustes programmide 
kavandamise ja elluviimise transversaalsete mõõtmetena. 
 
Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise edendamine ei ole ainult vorminõue. See on oluline 
majanduskasvu ja soolise võrdõiguslikkuse vahel eksisteeriva tugeva positiivse korrelatsiooni 
tõttu. Peamiselt on põhjuslikkuse suund majanduskasvult soolisele võrdõiguslikkusele, sest 
kõrgemale majandustasemele järgneb tavaliselt kõrgem haridustase, rohkem demokraatiat ja 
suurem sooline võrdõiguslikkus. Kuid on olemas ka positiivne side suunaga suuremalt sooliselt 
võrdõiguslikkuselt majanduskasvule: naiste suurem osalemine tööturul suurendab 
sisemajanduse kogutoodangut, kuna tootmissüsteemi kaasatakse rohkem inimressursse. Tänu 
mõjule laste kasvatamisele aitab naiste kaasamine tööturule ja poliitika kujundamisse tõsta ka 
elukvaliteeti ja suurendada tulevast kasvu.  

Sellepärast räägivad soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise poolt nii õigluse kui ka 
tõhususe argumendid. Diskrimineerimine ja eraldamine toovad kaasa ebatõhususe. 
Diskrimineerimise kaotamisest saab (kohalik) majandus kasu ressursside parema kasutamise 
näol, mis võib parandada (kohaliku) majanduse konkurentsivõimet. Kui isiku majanduslik roll 
on määratletud tema sooga, mitte väärtuslike omaduste või võimetega, on tegemist 
ebatõhususega ühe rühma (naiste) oskuste alakasutamise tõttu. Poliitika, mis on suunatud 
soolise eraldamise vähendamisele ühiskonnas ja majanduses, võib aidata ka arendada 
mitmekülgsete oskustega tööjõudu ning parandada töökorralduse mudeleid. Samuti võib naiste 
suurendatud ja võrdsustav osalemine majanduses parandada perekonnatingimusi, kui töö- ja 
pereelu tasakaalu edendav poliitika toetab naiste ja laste ühiseid huve. 

Käesolev uuring püüab näidata, millisel määral on soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist 
võetud arvesse struktuurifondide 2000.–2006. aasta programmitöö perioodil, kusjuures erilist 
tähelepanu pööratakse regionaalarengu fondile ja Ühtekuuluvusfondile, et tõsta esile 
poliitikavaldkonnad, kus on tehtud edusamme, ning selgitada välja poliitikavaldkonnad, kus 
edasiminek on aeglane. Selles perspektiivis tehakse õpetlikud järeldused soolise mõõtme 
tugevdamiseks uute programmide kavandamisel 2007.–2013. aastaks. 

Analüüsi teostamiseks vaadati soolisest seisukohast läbi 122 rakenduskava, mis käsitlevad 
eesmärgi 1 ja eesmärgi 2 piirkondi üheksas liikmesriigis (Austria, Belgia, Prantsusmaa, 
Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Madalmaad, Hispaania ja Ühendkuningriik), ning kasutati 
kättesaadavat teisest materjali, näiteks siseriiklikke ja kogu ELi hõlmavaid hindamisi, 
järelevalve- ja kavandamisdokumente, mis võimaldasid laiendada analüüsi teistele Euroopa 
riikidele. 
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Uuringu tähtsamatest tulemustest nähtub, et paremaid tulemusi saavutatakse pigem 
poliitikaprotsessile eelnevalt (taustaanalüüs, üldise strateegia määratlemine) kui 
järgnevalt elluviimisetappidel (asjaomaste ekspertide ja esindusorganisatsioonide 
kaasamine, järelevalve, hindamine jne). Üldise mulje kohaselt on tehtud palju, et luua 
vajalikud tingimused edukaks soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamiseks ajavahemikus 2000–
2006, eriti tunnustades soolise võrdõiguslikkuse strateegia legitiimsust. Kuid tundub, et vilju ei 
ole seni veel nopitud. Rohkem saaks teha üld- ja erieesmärkide ülekandmiseks praktilistesse ja 
tõhusatesse meetmetesse.  

Uuringu tähtsamad tulemused näitavad ka seda, et Euroopa Liidus on struktuurifondide 
kavandamisel liikmesriikidel erinev sootundlikkuse aste ja (soolise) poliitika meetmeid 
määratletakse erinevate lähenemisviiside kaudu. Skandinaavia ja anglosaksi riigid on soolise 
mõõtme süvalaiendamise integreerimisel poliitika kujundamisse tavaliselt edumeelsemad, samal 
ajal kui Mandri- ja Lõuna-Euroopa riigid toetuvad endiselt peamiselt erilistele soolistele 
meetmetele, isegi kui nad teatavad ametlikult kahetise lähenemisviisi vastuvõtmisest. Mõned 
uuenduslikud lähenemisviisid, vahendid ja metoodikad on poliitikatsükli jooksul välja töötatud, 
kuid nende kasutamist ja levitamist on piiranud (kohalike) poliitikakujundajate ja 
administratsioonide vähene teadlikkus soolise võrdõiguslikkuse tähtsusest sotsiaalmajandusliku 
kasvu seisukohast. 

2000.–2006. aasta struktuurifondide programmitöö erinevatele etappidele viitavate konkreetsete 
tulemuste põhjal on olukord järgmine. 

• Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine struktuurifondide programmitöö tausta 
hindamisel. Kohalikud rakenduskavad võtavad taustaanalüüsis soolist mõõdet laialdaselt 
arvesse, kasutades asjakohaselt soospetsiifilisi küsimusi ja näitajaid ning keskenduses 
eriliselt tööturu struktuurile ja dünaamikale. Vähem ilmne on poliitikakujundajate võime 
lisada sooline mõõde nendesse küsimustesse, mis ei ole otseselt naistega seotud, näiteks 
transpordi infrastruktuur ja lapsehoolduse või eakate hooldusega mitteseotud teenused, 
millesse on olulisel määral kaasatud Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja 
Ühtekuuluvusfond.  

• Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine strateegiate määratlemisel ja kavandamisel. 
Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ametlik kohustus esineb kõikides 
rakenduskavades, aga ainult mõnedel juhtudel võib täheldada konkreetset süvalaiendamise 
strateegiat. Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine võtab sageli võrdsete võimaluste 
üldeesmärkide kuju ja taas leitakse tööturul (ja osaliselt kogukondade loomisel) kõige 
soodsam pinnas soolise diskrimineerimise ja halvemusega võitlemiseks. 

• Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine erieesmärkide sõnastamisel ja meetmete 
kavandamisel. Erimeetmete kavandamine programmitöös näitab veelgi selgemalt ELi 
riikides valitsevat kahte erinevat lähenemisviisi sooküsimusele. Ühest küljest on tegemist 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise põhimõttega (anglosaksi ja põhjapoolsed riigid) 
ja teisest küljest kahetise lähenemisviisiga, mis ühendab soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise positiivsete/kinnitavate meetmetega (mandri- ja lõunapoolsed riigid).  

Mis puudutab sekkumisvaldkondi, kus rakendatakse soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist, siis paistavad ettevõtlus ja uuendustegevus, strateegilised 
arenguvõimalused, jätkusuutlikud kogukonnad, maapiirkondade areng olevat need, kus 
struktuurifondide programmid tõmbasid tähtsamate poliitikakujundajate tähelepanu. 
Kinnitavate meetmete puhul keskenduvad sekkumisvaldkonnad ainult koolitus- ja 
tööturupoliitikale. 
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• Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ja ressursside eraldamine. Struktuurifondide 
raames ressursside eraldamise hindamine on aspekt, mida on süvalaiendamise perspektiivis 
keeruline käsitleda, sest süvalaiendamisele on raske eraldada eelarvet (samal ajal kui 
kinnitavate meetmete puhul on see tõenäolisem). Erivahendite (näiteks eelarve koostamine 
soolisest aspektist lähtudes) väljatöötamine, mida kasutataks ka struktuurifondide 
programmitöös, võiks olla laialt levinud ja seda võiks toetada kui ühist raamistikku 
programmide raames soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele eraldatud rahaliste 
vahendite summa hindamiseks. 

• Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ja projektide valimise (kavandatud) 
menetlused. Rakenduskavades nimetatud soolised valikukriteeriumid näitavad, et 
rakendustasandil on struktuurifondid vähemal määral sooküsimusi arvestavad. Tõepoolest 
näevad kõik rakenduskavad projektide valimiseks ette soolised kriteeriumid (nt gateway-
kriteeriumid, lisapunktide andmine, sidusus lõikuvate teemadega, sõnaselge naiste osaluse 
eesmärk jne), aga nende rakenduslik sisu on sageli nõrk ja ligikaudne, mistõttu tuleks 
kavandada konkreetsemaid ja täpseid vajadusi arvessevõtvaid kriteeriume. 

• Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ning programmi järelevalve ja hindamine. 
Üldiselt hinnatuna näitavad rakenduskavad ühest küljest tõelisi jõupingutusi selliste sooliste 
näitajate väljatöötamisel, mis on seotud erimeetmete järelevalve ja hindamisega, isegi kui 
jõupingutused piirduvad sageli soo põhjal liigendatud andmete uurimisega. Teisest küljest 
tundub, et kõikehõlmavat programmihindamist soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
seisukohast (koos seotud metoodikate ja vahenditega) ei võeta piisavalt arvesse. Sellega 
seoses on keskne küsimus sooliselt eristatud andmete ja sootundlike järelevalvesüsteemide 
kättesaadavus.  

• Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ja juhtorganisatsioonid. Üldisel tasandil on 
juhtorganisatsioonid hakanud võtma arvesse vajadust kaasata organeid, kes vastutavad 
erinevatel tasanditel võrdsete võimaluste eest, samuti sooliste küsimuste eksperte. 
Nimetatud kaasamine toimub endiselt formaalsel tasandil ja piirdub sageli nõuandva rolliga. 

Eespool mainitud edusammud näitavad seda, et 2000.–2006. aasta programmitöö perioodil on 
toimunud tunduv paranemine, kuid ka seda, et süvalaiendamise poliitika integreerimist 
struktuurifondidesse tuleks 2007.–2013. aasta perspektiivis täiustada ja tugevdada. 

Peamine oht on see, et kõiki mingil viisil soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisega seotud 
elemente ja küsimusi peetakse puhtalt formaalsuseks, mida tuleb täita, mitte oluliseks vahendiks 
Euroopa täiustamisel ja tema kodanike (nii meeste kui naiste) elutingimuste parandamisel.  

Veel üks mure (mida kinnitavad ka vähesed viited soolisele võrdõiguslikkusele ERFi määrustes) 
seisneb selles, et soolist perspektiivi kasutatakse ainult viitega inimestele ja inimkapitalile 
suunatud meetmetele (nagu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavad meetmed), mitte kõikide 
meetmete puhul, mille toetamiseks on struktuurifondid mõeldud. Viimane võiks tõeliselt 
vähendada soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise mõiste jõudu kõikides 
poliitikavaldkondades ja kõikidel nende poliitikaetappidel, soodustades isolatsiooni ning 
seetõttu mitte võimaldades soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisel tekitada olulist mõju 
soolise võrdõiguslikkuse osas. 

Eesmärk peab olema töötada välja arenguprotsess, mis suudaks meetmete määratlemisel 
kõrvaldada soolise neutraalsuse, tagades strateegia, mis on suunatud süsteemile, mitte ainult 
isikutele. Tõenäoliselt on paralleelselt võrdsete võimaluste horisontaalse integreerimisega ikka 
veel vajadus erimeetmete järele, et aidata naistel ületada ebavõrdsuse tingimused ja integreerida 

PE 379.206 v



Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine struktuurifondide kasutamisel 

inimestele suunatud meetmed korralikult infrastruktuurile suunatud meetmetega, et saavutada 
kindlaid ja tõhusaid tulemusi. 

Selle toimumiseks on vaja teatavat poliitilist seisukohta ning suuremat teadlikkust soolise 
võrdõiguslikkuse tähtsusest sotsiaalmajandusliku kasvu seisukohast poliit- ja halduskultuuris 
ning paremat suutlikkust tegeleda konkreetselt nende küsimustega ja kaasata kohalikud osalejad. 
Suurem tähelepanu soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ja sotsiaalmajandusliku kasvu 
vahelisele seosele võiks olla lähtepunkt selliste strateegiate kavandamisest loobumiseks, mille 
puhul naised on ainult meetmest passiivsed kasusaajad. 

Eesmärgi saavutamiseks keskendutakse kahele peamisele aspektile. 

Ühest küljest tuleb tegeleda mõnede raskustega, mis iseloomustasid soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist 2000.–2006. aasta programmitöös, nagu ikka veel põhjendatud segadus soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise tegeliku tähenduse ümber (liiga sageli tõlgendatakse seda 
pelgalt positiivsete meetmete edendamisena), adekvaatsete vahendite ja sihtotstarbeliste (inim- 
ja rahaliste) ressursside puudus soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise tõhusaks 
elluviimiseks ning tegevuslikud raskused soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise teostamisel 
arengupoliitikas, mis ei ole suunatud otseselt isikutele. 

Teisest küljest tulenevad 2000.–2006. aasta programmitöö perioodi kogemustest ja 
ettepanekutest soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise edasiseks toetamiseks prioriteetidena 
järgmised raskuspunktid. 

• Võrdsete võimaluste haldamise loomine. Kui soovime, et võrdsete võimaluste eesmärgid 
muutuksid kasvu ja arengupoliitika lahutamatuks osaks, on hädavajalik luua tõhus võrdsuse 
haldamine. 

• Juhtimis- ja rakendusoskuste parandamine. Asjakohased menetlused soolise 
võrdõiguslikkuse perspektiivi lisamiseks valikukriteeriumitesse, rakendusmeetodid ja 
näitajate süsteemid, tehnilise abi meeskonnad, et toetada soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist projektimeetmete läbiviimisel, võrdsete võimaluste alaseid eriteadmisi 
programmi/projekti juhtimisel tuleks tugevdada, kuna neist sõltub kogu programmi tulemuste 
kvaliteet. 

• Järelevalve- ja hindamisvahendite parandamine. Olulise tähtsusega prioriteet on suuniste, 
kriteeriumite, meetodite ja tehnikate määratlemine ning levitamine Euroopa ja 
siseriiklikul/kohalikul tasandil, et arendada edasi vahendeid ja näitajaid, mida rakendati 
2000.–2006. aastal. 

• Institutsioonilise õppimise toetamine koostöö ja heade tavade vahetamise kaudu, mis on 
tähtsaim vahend edendamaks edukalt institutsioonilist õppimist liikmesriikide vahel ja 
liikmesriikides, viidates selgesõnaliselt projektide sooküsimusi arvestavale programmitööle 
ja elluviimisele. 

• Kommunikatsioonistrateegiate täiustamine, et tõsta kõikide põhiosalejate teadlikkust ning 
rõhutada sooküsimusi ja programmide saavutusi, sealhulgas naiste sotsiaalmajanduslikku 
rolli. 
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