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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et 2006. aasta oli Euroopa töötajate liikuvuse aasta, mis suurendas teadlikkust 
liikuvuse kui faktori kohta tõelise Euroopa tööturu loomisel, ning et sel aastal valmistati 
ette Euroopa aastat "Võrdsed võimalused kõigile";

1. tuletab komisjonile meelde, et vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 3 lõikele 2 kuulub 
soolise võrdõiguslikkuse edendamine ühenduse põhieesmärkide hulka ning seda tuleks 
arvesse võtta kõigis ühenduse meetmetes; rõhutab täiendavalt, et komisjon peab tagama 
soolise võrdõiguslikkuse arvessevõtmise eelarve täitmisel, ning et iga meedet tuleks 
hinnata lähtuvalt sellest, kas sellel on erinev mõju meestele ja naistele;

2. märgib kahetsusega, et veel ei rakendata soolisest võrdõiguslikkusest lähtuvat 
eelarvestamist, ja kordab seetõttu oma 3. juuli 2003. aasta resolutsioonis soolisest 
võrdõiguslikkusest lähtuva eelarvestamise kohta1 esitatud nõuet, et soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamist võetaks eelarve koostamisel arvesse prioriteetse 
eesmärgina;

3. kordab nõuet, et teave soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise poliitika ja soopõhiste 
andmete kohta lisataks eelarve täitmise aruannetele; kahetseb, et komisjon ei ole seda 
teavet esitanud;

4. tervitab 2006. aasta eelarve täitmise määra kõikide eesmärkide ja struktuurifondide (ESF) 
kavandamisperioodi osas, mis väljendub maksete täitmises 99% ulatuses; on siiski mures 
täitmata kulukohustuste kasvava määra ning kulutuste vabastamise riski pärast, mistõttu 
kutsub komisjoni üles parandama olukorda reeglite lihtsustamisega perioodiks 2007–2013 
seoses ESFi kulude abikõlblikkusega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi (IACS) 
laiendatud kohaldamisega ESFile, kuna liikmesriikide kontrollsüsteemid on üldiselt 
ebatõhusad või ainult mõõdukalt tõhusad;

5. märgib kahetsusega, et ei ole tehtud edusamme seoses andmete puudumisega ESFilt 
toetust saanud soolist võrdõiguslikkust edendavate meetmete kohta, ja kordab oma nõuet, 
et komisjon selle olukorra parandaks;

6. märgib, et kuigi ESF toetab eesmärke 1, 2 ja 3, tagades finantsabi töötuse vastu 
võitlemiseks, inimressursside arendamiseks ja tööturu integratsiooni edendamiseks, on 
kahetsusväärne, et ühenduse algatust EQUAL ei kasutata enam olulise vahendina tööturul 
esineva soolise diskrimineerimise vastu võitlemisel; usub, et kuna programmi EQUAL 
põhimõtted on nüüd kaasatud ESFi põhiprogrammidesse, oleks VVOdele töö jätkamiseks 
vajalik kasutajatoe teenus;

7. märgib ära Daphne programmi jätkuvalt madalad maksete kasutusmäärad ja õhutab 
komisjoni võtma vastavaid samme selle parandamiseks ja kulutuste vabastamise 
vältimiseks;

                                               
1 ELT C 74 E, 24.3.2004, lk 746.
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8. leiab, et suuremat tähelepanu tuleks pöörata naiste osaluse edendamisele teadmistepõhises 
ühiskonnas ja tööturul ning sellest lähtuvalt naiste kõrgetasemelisele koolitamisele ja 
töölevõtule info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. 
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