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EUROOPA PARLAMENT
VOLINIK ASHTONI VASTUSED

KÜSIMUSTIKULE

A osa – Üldküsimused

I. Isiklik ja ametialane

1. Millised ametialased oskused ja erialased töökogemused on Teil enda 
arvates eriti olulised seoses Teie nimetamisega volinikukandidaadiks ja 
eeldatava volinikukohal töötamisega?

Olen ühinenud Euroopa idee pühendunud pooldaja ja minu tegevus Euroopa Liidu toetuseks 
on kõigile teada. Usun, et tõhusalt toimiv EL on väärtuslik ja vajalik. Ülemkoja spiikrina 
õnnestus mul Lissaboni leping Ülemkojas läbi suruda. Mul on praktiline kogemus ELi 
poliitikast ja läbirääkimistest valitsustevahelisel tasandil, eelkõige osaledes Ühendkuningriigi 
justiitsministrina justiits- ja siseküsimuste nõukogu töös. See hõlmas nõukogu juhtimist 
Ühendkuningriigi eesistumisperioodil 2005. aastal. Põhiseadusküsimuste ministeeriumi 
parlamentaarse riigisekretärina töötades juhtisin õigusabi vahetust käsitlevaid läbirääkimisi 
India ja Lõuna-Aafrikaga.

Mul on laialdased kogemused äri- ja majandusvaldkonnas, kuna olen tegutsenud 
Ühendkuningriigi heategevusorganisatsiooni „Business in the Community” direktorina. 
Nimetatud organisatsioon julgustab ettevõtteid tegutsema oma kogukonnas ning välja 
arendama oma töötajate potentsiaali. Sellest kogemusest tulenevalt tean, milliste väljakutsete 
ees Euroopa ettevõtjad seisavad, üritades samaaegselt täita nii maailmamajanduse 
konkurentsinõudeid kui ka oma kogukonna ees võetud kohustusi. See kehtib eriti väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtjate puhul, kes on jätkuvalt Euroopa majanduse mootoriks ning 
kes saavad olema minu peamiseks prioriteediks töös kaubandusvolinikuna, näiteks 
parandades nende turulepääsu.

II. Sõltumatus

2. Kuidas Te kirjeldaksite kohustust täita oma ametiülesandeid sõltumatult ja 
milline on Teie konkreetne nägemus selle põhimõtte rakendamisest praktikas?

Asutamislepingus sätestatud sõltumatuse põhimõte on minu arvates väga oluline. See on 
komisjoni töö alus, millele see oma ülesannete täitmisel toetub. Sõltumatus võimaldab 
komisjonil võtta arvesse erinevaid arvamusi ning lähenemisviise ja koondada nende alusel 
kokku ideed Euroopa ühiste huvide edendamiseks. See on tugevuseks, mis võimaldab 
komisjonil täielikult täita erapooletu vahendaja rolli Euroopa Liidu huvide kaitsel. On väga 
oluline, et see sõltumatuse traditsioon säiliks.

Nagu te teate, olen ma mittepärandatava tiitliga aadlik. Mul ei ole võimalik loobuda parunessi 
tiitlist, kuna see on antud mulle eluaegselt. Oma aadlitiitli tõttu on mulle ette nähtud 
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saadikukoht Ühendkuningriigi Ülemkojas. Volinikuks olemise ajaks loobusin ma oma kohast 
Ülemkojas. See tähendab seda, et kuigi ma säilitan oma aadlitiitli, ei osale ma volinikuks 
olemise ajal Ülemkoja töös ega hääletustel, ei võta seal sõna ega saa sealt rahalist hüvitist.

3. Palun kirjeldage Euroopa Parlamendile üksikasjalikult oma viimatisi ja 
praeguseid äri-, finants- ja poliitilisi huvisid ja ametikohti ning muid siduvaid 
kohustusi, mis võivad sattuda vastuollu Teie tulevase tööga.
vastab volinik

Mul ei ole äri- ega finantshuvisid. Minu poliitilised huvid täiendaksid minu uusi ülesandeid 
ega ole nendega mingil juhul vastuolus. Olen täielikult teadlik volinike eetikat ja 
usaldusväärsust käsitleva tegevusjuhendi reeglitest ning kavatsen neid täiel määral järgida.
Nagu eespool juba ütlesin, olen võtnud vajalikud sammud tagamaks, et minu seisus 
parunessina ei oleks vastuolus minu ülesannetega volinikuna.

III. Euroopa Liidu tulevik 

4. Lissaboni strateegia on kümneaastane strateegia, mille eesmärk on muuta 
aastaks 2010 Euroopa Liit maailma kõige dünaamilisema, 
konkurentsivõimelisema ja jätkusuutlikuma majandusega piirkonnaks.
Lissaboni strateegia toetub kolmele jätkusuutliku arengu sambale:
majandusele, sotsiaalvaldkonnale ja keskkonnale. Selle strateegia elluviimine 
2010. aastaks langeb Teie ametiajale. Mida Te teeksite volinikuna, et 
kiirendada Lissaboni eesmärkide saavutamist ja mis peaksid olema peamised 
prioriteedid selles valdkonnas?

Majanduskasvu ja tööhõivet käsitlev uuendatud Lissaboni strateegia on Euroopa majanduse 
tuleviku seisukohalt kesksel kohal, kuna sellele toetub võime säilitada jätkusuutlikule 
majanduskasvule rajatud tugevaid ühiskondi. Lissaboni strateegia on õnnestunult ühendanud 
Euroopa valitsused, parlamendid ja huvid ühiste poliitiliste eesmärkide täitmiseks. See on 
omakorda aidanud kaasa sellele, et üle Euroopa on kõnealustest küsimustes poliitiliste otsuste 
tegemine integreeritum. Lissaboni strateegia on väga oluline, valmistades Euroopat ette 
globaliseerumise ja vananeva rahvastikuga kaasnevate väljakutsete lahendamiseks.
Komisjonil on tähtis ülesanne reformikursi jätkamisel ja liikmesriikide aitamisel võetud 
kohustuste täitmisel.

Olulisi samme on võetud ka ELi tasandil. Märgiksin energia siseturu süvendamist ja 
struktuurifondide kasutusviisi ümbersuunamist majanduskasvu ja töökohtade loomise kaudu 
majanduse uuendamisele orienteeritud projektidele. Eelmisel aastal esitatud energiat ja 
kliimamuutusi käsitlevad ettepanekud on teine oluline samm edasi.

Praktikas tähendab see seda, et tunnistatakse asjaolu, et Euroopa majanduslik tugevus ja 
töökohtade loomine ELi sees on seotud meie võimega olla üleilmses majanduses 
konkurentsivõimeline. Tuleb töötada selle heaks, et tagatud oleks maailmaturu avatus, kus 
Euroopa ettevõtjaid koheldakse võrdselt ja kus kõik osalejad järgivad kaubanduseeskirju. See 
tähendab seda, et kaubanduslepingute abil luuakse Euroopale ja tema partneritele uusi 
majanduskasvu- ja arenguvõimalusi.  

Loomulikult on praegune rahanduskriis loonud uue ja keerulise olukorra. Kuid vaatamata 
praegustele raskustele peame keskenduma pikemale perspektiivile. Peamised väljakutsed ei 
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ole muutunud. Meie majandus vajab jätkuvalt uuendusi, samuti peame olema rohkem valmis 
kasutama ära tuleviku võimalusi ning konkureerima selliste tõusvate majandushiidudega nagu 
Hiina, India ja teised. Peame tagama, et meie tööjõul on tulevaste võimaluste ärakasutamiseks 
vajalikud oskused. Samuti peame jätkuvalt valmistuma demograafilisteks muudatusteks.
Üleminek vähem süsihappegaasiheiteid tekitavale majandusele on olulisem kui kunagi varem.
Tugevdades oma majanduse põhialuseid võime kiirendada majanduse taastumist ning muuta 
seda vastupidavamaks. Lissaboni strateegia muudab meie majanduse ka paindlikumaks ning 
tulevaste šokkide suhtes vastupanuvõimelisemaks.

Kaubanduse seisukohast on meie peamiseks väljakutseks globaliseerumise kujundamine 
selliselt, et sellest saaksid kasu kõik. Ühe näitena võiks mainida, et praeguse heitliku 
majandusolukorra tõttu muutub vajadus üleilmse kaubanduslepingu järele pigem suuremaks 
kui väiksemaks. Tuleks luua tugev üleilmne kaubanduseeskirjade süsteem, milles arvestatakse 
arengumaade vajadusi ning millega antakse rahvusvahelisele kaubandussüsteemile vajalik 
kindlustunne.

5. Kuidas Te kavatsete parandada Euroopa Komisjoni mainet?

Olles pärit Ühendkuningriigist ei ole euroskepsis mulle võõras. Olen siiski samal arvamusel 
nagu president Barroso, kes oma esimeses kõnes Euroopa Parlamendile tõdes, et „meie 
suurimaks väljakutseks ei ole mitte mõnede kodanike euroskepsis, vaid paljude euroapaatia”.
Meie ühine väljakutse nii volinike kui ka parlamendiliikmetena on näidata, et Euroopa on 
oluline ja võimeline pakkuma lahendusi üleilmsetele väljakutsetele.

Volinikuna jätkaksin ma vahendite otsimist, millega rõhutada ELi rolli olulisust ELi kodanike 
igapäevases elus. Minu tööd poliitikuna on ka minevikus juhtinud veendumus, et EL peab 
tavaliste inimeste elus olema esindatud positiivsel moel. Kaubanduspoliitikas tähendab see 
minu meelest seda, et eriline tähelepanu on suunatud väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtjate vajadustele. Nad on sageli valmis tegutsema kasumlikult üleilmsel tasandil, kuid 
nende ette kerkivad täiendavad takistused, mis on seotud nende suuruse ja vahendite 
kättesaadavusega.  

Kodanike ootused seoses ELiga on viimase 50 aasta jooksul muutunud, kuna muutunud on ka 
Euroopa ise ja ülejäänud maailm meie ümber. Enamik eurooplasi saab aru, et meie ühiskond 
suudab paljud tänapäeva põhiprobleemid lahendada ainult ühiselt ja tehes Euroopa tasandil 
koostööd. See kehtib eelkõige selliste väljakutsete puhul nagu kliimamuutused, 
energiapoliitika, ränne, üleilmse vaesuse vähendamine ning turvalisuse ja õiglusega seotud 
küsimused. Praegune majanduskriis toob rõhutatult esile asjaolu, kui seotud meie majandused 
omavahel on ning kuidas ainult riigi tasandil võetud meetmetest ei piisa. Väljendamaks oma 
olulisust eurooplaste jaoks, peame näitama, et saame meie ees seisvatest väljakutsetest aru ja 
oleme võimelised neid lahendama.

Komisjoni oluliste ülesannete hulka kuulub ka teavitamine. Ma ei usu, et teavitamise all 
mõeldakse ainult seda, et üldsust üritatakse panna toetama ELi poliitilisi otsuseid. Tegemist 
on dialoogi- ja aruteluprotsessiga, kuhu ELi institutsioonid kaasavad ELi kodanikke ja 
uurivad nende arvamust kõnealuses küsimuses. Lisaks ELi tegevuse selgitamisele kodanikele 
peame ära kuulama nende mured ning suunama nende mõtted meie poliitilistesse otsustesse.
See võib toimuda otse või ka Euroopa Parlamendi kaudu. Volinikuna toetaksin ma komisjoni 
eesmärki luua aktiivne avalik arutelu ELi eesmärkide ja poliitika teemadel ning seda eriti 
riigis, mida ma tunnen kõige paremini.
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IV. Demokraatlik vastutus Euroopa Parlamendi ees

6a. Millisena näete oma vastutust Euroopa Parlamendi ees?

Täidaksin täielikult 2005. aasta raamlepinguga võetud komisjoni kohustusi, sealhulgas 
põhimõtet, mille kohaselt iga volinik võtab poliitilise vastutuse tema pädevuses oleva 
valdkonna eest ilma, et see piiraks komisjoni kollegiaalsuse põhimõtte kohaldamist.  

Olen juba oma varasemas töös Lissaboni lepingu raames ning kolme aasta jooksul 
Ühendkuningriigi justiitsministrina, sealhulgas Ühendkuningriigi eesistumisperioodi ajal 
2005. aastal püüdnud luua kontakti Euroopa Parlamendiga. Minu arvates on Euroopa Liidu 
tõhusa toimimise ja õiguspärasuse seisukohast poliitiliselt väga tähtis, et volinikud nii 
ühekaupa kui ka üheskoos annaksid oma tegudest aru Euroopa Parlamendile. Euroopa 
Parlament on ainuke otse valitud Euroopa institutsioon ning tal on seetõttu täielik 
demokraatlik legitiimsus olla Euroopa kodanike esinduskogu. Euroopa Parlamendil on olnud 
ja on ka tulevikus keskne roll Euroopa Liidu arendamisel. Ta on pakkunud selge visiooni ELi 
rollist eurooplaste igapäevaelus ja sellest, kuidas Euroopat kodanikele lähemale tuua.
Lissaboni lepinguga seotud positiivne areng (ning eriti minu enda juhitavas kaubanduse 
valdkonnas) aitaks kaasa selle rolli tugevdamisele.

See peaks väljenduma selles, et parlamendil peab olema võimalik teostada tõhusalt 
demokraatlikku järelevalvet.  Selle saavutamiseks peab kontrolli teostamiseks vajalik teave 
olema parlamendi käsutuses täies ulatuses ja õigeaegselt. Oma kahe eelkäija kombel võtan 
endale kohustuse edastada parlamendile kõik talle vajaliku teabe kaubanduspoliitika 
valdkonna kohta. Minu arvates tähendab see seda, et parlament peaks saama sama teavet mida 
nõukogugi. Samuti olen valmis regulaarselt osalema täiskogu istungjärkudel ning esitama 
selgitusi ning andma aru komisjoni tegevuse ja selle põhjuste kohta. Olen seda meelt, et minu 
kohus on kuulata tähelepanelikult parlamendi esitatud küsimusi ja võtta arvesse parlamendi 
seisukohti. Loodan meie juba alanud tiheda koostöö jätkumisele.

6b. Kas puhtalt poliitilisest vaatevinklist peaks Teie arvates volinikukandidaat 
arupärimise negatiivse lõpptulemuse korral oma kandidatuuri tagasi võtma?

Kiidan täielikult heaks Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelisi suhteid käsitleva 
raamlepingu põhimõtte, mille kohaselt võib komisjoni president nõuda komisjoni liikme 
tagasiastumist, kui parlament väljendab viimasele umbusaldust.

Lubage mul lisada, et minu arvates on väga meeldiv esitleda end parlamendile kohe minu 
ametiaja alguses, enne kui asun täitma oma ametiülesandeid.

6c. Kui suures ulatuses olete Te enda arvates vastutav Teie teenistuste poolt 
Euroopa Parlamendile antavate vastuste eest, mille aluseks on Euroopa 
Parlamendi petitsioonikomisjoni või teiste vastutavate komisjonide 
järelepärimised? Kui Teil palutakse põhjendada või selgitada varasemat 
Euroopa Komisjoni tegevust või varasemaid tegematajätmisi, kui suures 
ulatuses olete Te enda arvates vastutav parlamendi ees?

Nagu eespool juba mainitud, kiidan täielikult heaks Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelisi 
suhteid käsitleva raamlepingu põhimõtte, milles sätestatakse, et „ilma Euroopa Komisjoni 
kollegiaalsuse põhimõtet kahjustamata kannab Euroopa Komisjoni iga volinik oma 
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vastutusalas toimuva tegevuse eest poliitilist vastutust.”  Peaksin minu talituste esitatud 
vastuseid minu nimel esitatuteks ning võtaksin seega nende eest poliitilise vastutuse.

Kavatsen kanda hoolt selle eest, et komisjoni vastutus parlamendi ees minu pädevusse 
kuuluvates küsimustes ei katkeks. Kuna olen oma ametis alles uus, siis kavatsen praegused 
poliitikasuunad läbi vaadata ja vajadusel ümber kujundada.  Kui ma leian, et eelnevaid 
poliitilisi valikuid tuleks kohandada või muuta, siis loomulikult teavitaksin ja selgitaksin ma 
seda vajadusel parlamendile. Olen valmis põhjendama või selgitama ka komisjoni eelnevat 
tegevust.

6d. Kuidas Te mõistate oma peadirektoraadi tegevuste eest Euroopa 
Parlamendi ees poliitilise vastutuse kandmise põhimõtet? Milliseid samme 
kavatsete astuda oma peadirektoraadi eduka haldamise tagamiseks?

Kannan täiskogu ees vastutust oma tegevuse ja kaubanduse peadirektoraadi tegevuse eest. 
Kaubanduse peadirektoraadi peadirektor kannab omakorda vastutust minu ja täiskogu ees 
meie ühiselt kehtestatud suuniste asjakohase rakendamise ja peadirektoraadi juhtimise eest.  
Toon endaga komisjoni k a a s a  aastatepikkused kogemused tööst ministrina 
Ühendkuningriigis, kus juhtisin erineva suurusega üksusi. Usun, et tõhusa meeskonnatöö 
aluseks on avatud arutelu poliitiliste valikute teemal ning selgelt kindlaks määratud ülesanded 
ja kohustused.

Tahaksin lisada, et minu arvates on volinike ja üksuste vaheliste suhete aluseks eelkõige 
lojaalsus, usaldus ja läbipaistvus, eriti kui tegemist on väljaspoolsete kontaktidega. Eeldan 
oma talitustelt ametialase aususe ja eetilise käitumise kõrgeimate standardite täitmist, seda 
ootavad neilt ka kodanikud ja Euroopa Parlament.

Saan aru, et eelmise komisjoni ametiajal tehtud reformide tõttu on meie käsutuses nüüd
mitmed hoovad, mille abil saame tagada avaliku teenuse võimalikult kõrge taseme. Kavatsen 
neid hoobasid täielikult ära kasutada. Kavatsen peadirektoraadi iga-aastaste tegevuskavade ja 
-aruannete abil tagada, et kaubanduse peadirektoraadi poliitikaeesmärgid oleksid selgelt 
määratletud ja saavutatud edusamme kontrollitakse tähelepanelikult.

Kavatsen ka nõuetekohast tähelepanu pöörata erinevate kontrolliasutuste tööle ja soovitustele.
Sellisteks asutusteks on peadirektoraadi enda siseauditiüksus, komisjoni audititalitus ja 
Euroopa Kontrollikoda ning samuti parlamendi ombudsmani töö.

Kavatsen peadirektoraadi juhtkonnaga kohtuda igal nädalal, et arutada arenguid 
poliitikasuundades ning oleksin regulaarselt ühenduses peadirektoriga. Eeldan, et mind 
teavitatakse regulaarselt olulistest juhtimisküsimustest, sealhulgas meetmetest, mille eesmärk 
on tagada, et meie töö vastaks kõrgeimatele eetikanormidele.  Vähemalt kaks korda aastas 
kohtuksin peadirektoriga konkreetselt sisekontrolli- ja auditiküsimustes.

7. Kui oluliseks peate institutsioonidevahelist koostööd Euroopa Komisjoni ja 
parlamendi vahel, eriti T e i e  vastutusalasse kuuluvate asjaomaste 
parlamendikomisjonidega? Arvestades uut olukorda, mida tähendab Teie 
jaoks läbipaistvus nii institutsioonidevahelises õigusloomeprotsessis (Euroopa 
Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja nõukogu vahel) kui ka 
institutsioonidevahelistes suhetes üldiselt?
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Oma kogemusest Ülemkoja spiikrina tean täpselt, kui oluline on tõhusa poliitika seisukohast 
sujuva koostöö olemasolu täidesaatva organi ja parlamendi vahel. Eriti vastab see tõele 
Ühendkuningriigi puhul, kus leiboristide valitsusparteil puudub Ülemkojas enamus, mis 
tähendab, et millegi saavutamiseks on eluliselt vajalik teha koostööd ja luua kontakte teiste 
parteidega. Seega olen ma täiesti kindel, et sujuv institutsioonidevaheline koostöö on ELi 
institutsioonide tõhususe, läbipaistvuse, õiguspärasuse ja hea valitsemistava seisukohast väga 
oluline.

Minu meelest on väga oluline, et volinike ja nende pädevusse kuuluvate valdkondadega 
seotud parlamendikomisjonide vahel oleksid head suhted. Kõnealuseid suhteid tuleks pidevalt 
tõhustada tihedama dialoogi, regulaarsema läbikäimise ja teabevahetuse kaudu. Oluline on ka 
see, et komisjon võtaks parlamendikomisjonide väljendatud arvamusi kiiresti ja terviklikult 
arvesse.

Pean voliniku tööülesannete juures oluliseks kohustust anda aru parlamendi täiskogu 
istungjärgu ees. Volinik peaks regulaarselt osalema ka parlamendikomisjonide istungitel nii 
nende enda kutsel kui ka omal algatusel. Nagu eespool märgitud, pean oma kohuseks olla 
vajadusel parlamendikomisjonide liikmetele kättesaadav. Viimastel päevadel sõlmitud 
esimeste kontaktide taustal sooviksin luua parlamendiliikmetega otsesuhted, et oleksin 
probleemidest teadlik ning võimeline edastama kiiret ja täpset teavet. Minu esitlemine 
parlamendile saab olema esimeseks oluliseks võimaluseks luua vastastikusel usaldusel ja 
lugupidamisel põhinevad head tööalased suhted parlamendikomisjonidega, mis hõlmavad 
otseselt minu pädevusvaldkonda.  

V. Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine

8. Milliseid konkreetseid meetmeid peate vajalikuks soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise tagamiseks oma valdkonnas? Kas Teil on poliitiline strateegia ning 
milliseid finants- ja inimressursse peate vajalikuks soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise rakendamiseks oma haldusalas?

Mina oleksin Ühendkuningriigi esimene naissoost volinik ja esimene naissoost 
kaubandusvolinik, mis on tõestuseks, et naiste osakaal on Euroopa Liidu kõrgemas 
juhtkonnas jätkuvalt väike.  Mind on soolise võrdõiguslikkusega seonduv köitnud kogu 
karjääri vältel ja juba enne seda, kui minust sai parlamendiliige. Minu eestvedamisel loodi 
heategevusorganisatsioon „Opportunity Now”, mis on jätkuvalt üks suuremaid naiste õiguste 
eest seisjaid Ühendkuningriigis.

Olen arvamusel, et naiste võrdõiguslikkus on valdkond, kus ELi aluspõhimõtted on otseselt 
mõjutanud miljonite eurooplaste elusid ning töö-, elamis- ja palgatingimusi. Teha on siiski 
veel palju, muutmaks meie tööelu, et see peegeldaks paremini naiste vajadusi ning töö-, era-
ja pereelu oleksid omavahel rohkem tasakaalus. ELi institutsioonid ja liikmesriigid peavad 
jätkama naiste võrdõiguslikkuse küsimuse inkorporeerimist kõikidesse 
poliitikavaldkondadesse ja otsustusprotsessi erinevatesse etappidesse.  

Kaubanduspoliitika valdkonnas saame esimese asjana märkida asjaolu, et kaubandus aitab 
riikidel üle saada vaesusest ning pääseda elatuspõllumajandusest, see toob omakorda kaasa 
naiste jaoks paremad majanduslikud tingimused ja õppimisvõimalused. See on üks põhjus, 
miks on oluline anda kaubanduse liberaliseerimisega seotud meetmetele nii mitmepoolne kui 
ka kahepoolne suund, et julgustada kõige vaesemate elanikkonnakihtide hulgas uute 
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majanduslike võimaluste teket. Sooviksin rõhutada ka kodanikuühiskonna kaasatust 
kõnealustes küsimustes. Minu alluvusse kuuluv peadirektoraat korraldab detsembris 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele suunatud kohtumise, kus arutatakse 
majanduspartnerluslepingute ja naiste võimalustega seonduvaid küsimusi. Peadirektoraat on 
rahastanud ka kodanikuühiskonna organisatsioonide korraldatud naiste olukorda käsitlevaid 
uuringuid.

Kaubanduse peadirektoraadi puhul võin tõdeda, et tehtud on märkimisväärseid jõupingutusi 
soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks juhtkonna tasandil, suuremat tähelepanu on pööratud 
ka töö- ja pereelu vahelisele tasakaalule ning samme on astutud soolise võrdõiguslikkusega 
seotud küsimuste üldiseks teadvustamiseks. Mul on hea meel toetada oma peadirektoraati 
kõnealuste algatuste teostamisel ja süvendamisel, tagades sealjuures nende eesmärkide 
saavutamiseks vajalike inim- ja finantsressursside olemasolu.
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