
PA\667416ET.doc PE 388.703v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionaalarengukomisjon

ESIALGNE
2007/2065(INI)

14.5.2007

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: regionaalarengukomisjon

Saaja: naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Euroopa Liidus 2007. aastal
(2007/2065(INI))

Arvamuse koostaja: Zita Gurmai



PE 388.703v01-00 2/3 PA\667416ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\667416ET.doc 3/3 PE 388.703v01-00

ET

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 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999)1 artikli 
16 esimeses lõigus öeldakse, 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 positsioonile poliitiliste meetmete avaldatava mõju hindamist ning 
vajaduse korral nende ümbervaatamist soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärgil,

1. rõhutab edasise kooskõlastuse vajalikkust soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
kindlamaks rakendamiseks eri poliitikavaldkondades;

2. rõhutab vajadust toetada Euroopa Sotsiaalfondi kaudu konkreetseid meetmeid, mis 
parandaksid naiste juurdepääsu tööturule ja selles osalemist, ning soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist; on seisukohal, et kõigil fondidel peaks olema soopõhine eelarverida 
(soolisest võrdõiguslikkusest lähtuv eelarvestamine);

3. tuletab meelde vajadust kaasata piirkondliku arengu strateegiatesse uusi lähenemisviise ja 
uuenduslikke vahendeid ning rõhutab vajadust pakkuda piirkondliku tasandi otsustajatele 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise meetodite ja vahendite alast koolitust;

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

5. rõhutab vajadust koguda praegu puuduvaid korrapäraseid ja kõikehõlmavaid sooliselt 
eristatud piirkondlikke statistilisi andmeid, et teha kindlaks naiste tegelik olukord ja nende 
elutingimuste erinevus erinevates piirkondades;

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

  
1  ELT L 210, 31.7.2006, lk 25-78.


