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Euroopa Liidu määrused



Ühissätete määrus

Ühissätete määrus ((EL) nr 1303/2013) 

Artikkel 7

Puuetega 
inimeste 

juurdepääs

Võrdne 
kohtlemine

Sooline 
võrdsus

Ettevalmistamisel, elluviimisel, kasutamisel, 
seires ja hindamisel



Ühissätete määrus
• Artikkel 5 Valitsusväliste organisatsioonide ja soolise võrdõiguslikkuse ja

võrdse kohtlemise edendamise eest vastutavate organite
kaasamine.

Nõustavad struktuurid

• Artiklid 50, 52 ja 111 Aruanded

• Artikkel 125 Projektide valik

• Lisa I, punkt 5.3 ja 5.4 Liikmesriigid kirjeldavad võetavaid meetmeid ja teevad 
vajadusel soolisi analüüse.

Hindamised ja enesehindamised

Ebasoodsamas olukorras olevate inimrühmade vajaduste 
arvestamine, et võimaldada osalemine tööturul.

Kõikide toodete, kaupade, teenuste ja taristute ligipääsetavus 
puuetega inimestele

Juurdepääs füüsilisele keskkonnale, transpordile ja IKTle



Euroopa Sotsiaalfondi määrus 
• Artikkel 2 Sotsiaalfond edendab soolist võrdõiguslikkust, võrdset kohtlemist ja 

võrdseid võimalusi.

• Artikkel 3 Toetatakse naiste ja meeste võrdõiguslikkust kõigis valdkondades, kaasa 
arvatud töö saamisel ja karjääri edendamisel, töö- ja eraelu ühitamisel ning 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise edendamisel.

Toetatakse igasuguse diskrimineerimise tõkestamist ja võrdsete võimaluste 
edendamist.

• Artikkel 5 Väljund- ja tulemusnäitajad esitatakse meeste ja naiste kohta eraldi.

• Artikkel 7 ja 8 Liikmesriigid edendavad soolõimet ja võrdset kohtlemist, lõimides 
diskrimineerimise vältimise põhimõtet.

Sihipärased meetmed igas investeerimisprioriteedis.

• Lisa I Ühised väljundnäitajad, koheste ja pikaajaliste tulemuste näitajad 
osalejate kohta esitatakse meeste ja naiste lõikes eraldi.



Euroopa Regionaalfondi määrus 

• Ei sisalda eraldi sätteid.

• Kehtivad kõik ühissätete määruse sätted, 
sealhulgas artikkel 7.



Siseriiklikud õigusaktid



Struktuuritoetuse seadus

Andmete kogumine

• osalejate kohta soo alusel

Valikukriteeriumid ja -
metoodika

• mittediskrimineerivad ja arvestama artikkel 7 
põhimõtetega

Kontroll
• RÜ viib läbi kontrolli taotleja ja partneri juures 

ja tegevuste elluviimise kohas

Teavitus
• teavitab avalikkust ja võimalikke taotlejaid
• annab taotlejale ja toetuse saajale selgitusi  

Toetuse saaja kohustused  
• Andmete kogumine
• Kontrolli võimaldamine



Taotlemise määrus

Nõuded taotlejale

• Taotlejal ja 
partneril peab 
olema projekti 
elluviimiseks ja 
haldamiseks 
vajalik 
kvalifikatsioon 
ja kogemus

Nõuded 
taotlusele

• Taotlus sisaldab 
TAT määruses 
nõutud teavet

• Taotlus kirjeldab 
mõju võrdsetele 
võimalustele

• Taotlus sisaldab 
kinnitust, et RÜ 
võib teostada 
kontrolli

Valikukriteeriumid 
ja metoodika

• TATis sätestatud 
valikukriteeriumid 
ja –metoodika:

• Mittediskrimineerivad 
ja arvestama artikkel 7 
põhimõtetega

• Kooskõlas 
rakenduskava 
seirekomisjonis 
kinnitatuga



Siseriiklikud juhendid



RAMi Läbivad teemad valdkonna 
arengukavas

• Kehtib ka struktuurivahendite planeerimisel, seires ja aruandluses

• Seoseid läbivate teemadega ning nende arvesse võtmiseks kavandatud 
tegevusi kirjeldatakse TATi seletuskirjas, rakendusasutuse tegevuste puhul 
ka TATi tekstis.

VÕRDSED VÕIMALUSED

Sooline 
võrdsus

Erinevas vanuses 
inimeste võrdne 

kohtlemine

Võrdsed õigused ja 
võimalused 

puudega 
inimestele

Võrdsete võimaluste 
tagamine sõltumata 

rahvuslikust 
kuuluvusest



Seirekomisjoni valikukriteeriumite 
juhend

• Üldised valikukriteeriumid, mida kohaldatakse kõikidele
ühtekuuluvuspoliitika 2014-2020 rakenduskava prioriteetsetele
suundadele ning nende raames toetatavatele meetmetele

• Projekti mõju läbivatele teemadele (regionaalsele arengule,
keskkonnahoiule, kodanikuühiskonna arengule, võrdsete võimaluste
tagamisele, ühtsele riigivalitsemisele või infoühiskonna edendamisele)



Tänan tähelepanu eest!

Liivi Pehk

Liivi.pehk@svv.ee

Merit Ulvik

Merit.ulvik@svv.ee

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus
Võrdõigusvoliniku kantselei
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