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Soolise võrdõiguslikkuse kasutegurid 
• EIGE (Euroopa soolise võrdõiguslikkuse Instituut) andmetel aitabsoolise võrdõiguslikkuse edendamine EL-is tõsta SKP-d 1,95 kuni 3,15triljonit eurot ning looks 10,5 miljonit uut töökohta aastaks 2050http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality
• EIGE andmetel aitaks soolise ebavõrdsuse kaotamine teaduse,tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (STEM) valdkonnassuurendada EL-i SKP-d elaniku kohta 2,2 kuni 3,0% ning suurendaksEL-i tööhõivet 850 000 kuni 1 200 000 töökoha võrra aastaks 2050;
• Näiteks tooks naiste võrdne osalemine eriti kiiresti kasvavas ja suuresegregatsiooniga info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoris igalaastal kaasa ELi SKP suurenemise 9 miljardi euro võrra;



Võimalikud rahastusallikad
• Riigieelarve Strateegiast 2019-2022 taotletavad summad on veelplaneerimisel (sh Soolise Võrdõiguslikkuse Seaduse muutmise eelnõukohaselt Tööinspektsioonile täiendavate ülesannete andmise eest2019. aastal; Heaolu Arengukava 2016-2023 alaeesmärk 4 tegevusteelluviimiseks http://www.sm.ee/et/heaolu-arengukava-2016-2023jm);





Võimalikud RE-le täiendavad rahastusallikad
• Norra Finantsmehhanismi sotsiaalprogrammist taotleme soolisevõrdõiguslikkuse valdkonda 350 000 EURi, perioodiks 2019-2022,lõplikke otsuseid veel pole;
• Teadus- ja arendusnõukogust taotleme RITA1 vahenditest 650 000EURi perioodiks 2018-2020 I PA, lõplikke otsuseid veel pole;
• Euroopa Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse programmist kaalumetaotleda kuni 110 000 EUR-i perioodiks 2019-2020, aga eeldabsiseriikliku kaasrahastuse olemasolu, mida hetkel ei ole;



Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise toetuse (RITA) tegevuse 1 II vooru teemade arutelu 
Väljavõte TAN otsusest 14.11.2017:
1. Soovitame rahastada uuringuid järgmistel teemadel:
• Küberkaitse (potentsiaalne kitsendatud teema: „Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse simuleerimine Küberharjutusväljal").
• Piiriülese liikumise lihtsustamine Euroopas (nn sõjalise mobiilsuse lihtsustamine).
• Tehisintellekt e-valitsemises.
• Kaug- ja drooniseire andmete efektiivne kasutuselevõtt riiklike teenuste täiendamisel ja arendamisel.
• Kliimamuutuste leevendamine tööstus- ning teenindussektorites.
2. Kui eelarve võimaldab, soovitame lisaks rahastada uuringuid järgmistel teemadel:
• Soolise palgalõhe vähendamine.
• Sideandmete ja teiste seotud konfidentsiaalsete andmete säilitamine.
• Tolmeldajate, sh meemesilaste, hukkumise vähendamise võimalused.
• Eesti mereala loodusväärtuste inventuur ning innovaatiliste keskkonnaseire- ja hinnangumeetodite arendamine.
• Mikroobide resistentsuse ohjamise ja vähendamise võimalused.
• Riiklikud registrid.
Sotsiaalministeeriumi andmetel toimub lõplik projektide rahastuse üle otsustamine jaanuari II pooles SA Eesti Teadusagentuuris.
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• Mitteametliku töö- ja sotsiaalministrite kohtumine Tallinnas19.-20.07;
• Kohtumisel allkirjastasid Eesti, Bulgaaria ja Austria nnTriodeklaratsiooni soolise võrdõiguslikkuse teemal;
• 7.-8. september korraldasime rahvusvahelisekõrgetasemelise soolõime grupi kohtumise Tallinnas;



• Koostööd tegime Euroopa Soolise võrdõiguslikkuseInstituudiga (EIGE), et lansseerida 11.10.17 Brüsselis uusSoolise võrdõiguslikkuse indeks;
• Eesistujana koostasime nõukogu järelduste eelnõuteemal „Tõhustatud meetmed horisontaalse soolisesegregatsiooni vähendamiseks hariduses ja tööhõives“;
• Järelduste eelnõu kinnitati 7. 12.17 EPSCO-l.



• Novembris (6.-7.) võõrustasime kaheksandat Mitmekesisuse Foorumit, mis keskendus mitmekesisusele juhtimiskultuuris ning muutuvas maailmas;
• Samuti vedasime arutelusid Sotsiaalküsimuste Töögrupis töö-ja eraelu direktiiviga (2010/18/EU);
• EPSCO-l 7.12.17 kinnitati tugev eduaruanne;



• Detsembris (5.12.17) korraldas Eesti oma Brüsseli alalisesesinduses arutelupäeva digitaalse naistevastase vägivallateemal. Ürituse eesmärk oli tõsta teadlikkust digitaalsestnaistevastasest vägivallast ja arutada võimalikerahvusvaheliste meetmete üle sellise vägivalla tõkestamiseks.



Tänan!


