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ETTEPANEKUD

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

A. võttes teadmiseks Euroopa Ülemkogu deklaratsiooni, mille kohaselt annab ülemkogu 
liikmesriikides toimuvatele aruteludele 2006. aasta esimesel poolel üldise hinnangu ja 
lepib kokku edasise toimimise suhtes;

B. arvestades, et ELis on rohkem kui pool hääletajatest naised, kuigi nad osalevad 
poliitilises elus vähe, ja arvestades, et nende hääl võib osutuda otsustavaks;

C. arvestades, et komisjoni D-plaani – see tähendab dialoogi, debatti ja demokraatiat –
eesmärk on käivitada Euroopas uus arutelu, millesse kaasataks lisaks Euroopa ja 
riiklikele institutsioonidele ka kogu kodanikuühiskond, milles naised moodustavad 
enamuse;

D. arvestades, et liikmesriikides toimunud ratifitseerimisprotsess ja arutelud on näidanud, et 
kõhklevat ja negatiivset suhtumist põhiseaduse lepingu suhtes ilmutavad eelkõige noored;

1. nõustub teatud liikmesriikides seoses põhiseadusega tekkinud kriisi tagajärjel – või selle 
lahendamiseks – tuumikrühma moodustamise tagasilükkamisega;

2. võtab liidu kodanike poolt otse valitud esindusinstitutsioonina endale suure vastutuse 
Euroopa dialoogi eest, seda enam, et Euroopa Ülemkogu on jätnud määratlemata dialoogi 
meetodid ja eesmärgi;

3. soovitab liikmesriikide ja piirkondlike parlamentide ja muude riigiorganite, parteide, 
teadusringkondade ja kodanikuühiskonna esindajate, sotsiaalpartnerite ja kõigi kodanike, 
eelkõige naiste ja noorte kaasamist järelemõtlemise etappi ja arvab, et tuleks keskenduda 
kõigi nimetatud asjaosaliste julgustamisele osalema Euroopa tulevikku käsitlevas 
arutelus;

4. toetab Euroopa tulevikku ja põhiseaduse lepingut puudutavas institutsionaalses 
otsustusprotsessis sugupoolte esindatuse paremat tasakaalustamist mitte ainult soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise, vaid ka esindus- ja osalusdemokraatia huvides;

5. teeb ettepaneku arutelu ergutamiseks korraldada Euroopa ja liikmesriikide 
parlamendiliikmete vaheline konverentsiseeria nimetusega “Parlamentaarsed foorumid”;
juhib tähelepanu sellele, et naised peaksid olema kõigis sellistes parlamendifoorumites
võrdselt esindatud;

6. kutsub liikmesriike üles võtma endale otsustav roll riiklikul tasandil Euroopa ja 
põhiseaduse lepingu tulevikku käsitleva üleeuroopalise interaktiivse, struktureeritud ja 
koordineeritud arutelu juhtimisel ning julgustama arutelu ka piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil;

7. on seisukohal, et järelemõtlemise etappi tuleks kasutada ühest küljest kodanike täieliku 
teavitamise tagamiseks lisaks põhiseadusele ka olemasolevatest asutamislepingutest ja 
teisest küljest põhiseadust puudutava üksmeele täpsustamiseks, laiendamiseks ja 
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demokratiseerimiseks, leides lahendusi olemasolevatele probleemidele nagu sisseränne, 
demograafia ja tööhõive, ning kodanike arvamustest esindusliku ülevaate saamiseks 
avaliku arvamuse küsitluste (Eurobaromeeter) abil;

8. soovitab arutelu kõigi Euroopa kodanike osalusel laiendada, kaasamaks Euroopa 
tulevikku puudutavad küsimused ja rahvahääletuste kampaaniates kesksel kohal olnud 
teemad nagu Euroopa lõimumise eesmärk, Euroopa roll maailmas ning Euroopa 
sotsiaalse ja majandusmudeli tulevik;

9. soovitab toetada naiste valitsusväliseid organisatsioone ja naiste foorumeid, et edendada 
põhiseaduse lepingu alast dialoogi eesmärgiga tagada, et naised saavad selget teavet 
põhiseaduse lepingu mõju kohta ja selle panuse kohta Euroopa kodanike igapäevaellu;

10. meenutab liikmesriikidele, et igasugune Euroopa ülesehitamist puudutav dialoog peab 
tunnustama põhiväärtusena naiste ja meeste vahelist võrdsust teadmisega, et see võrdsus 
on rahu, vabaduse, õigluse ja sotsiaalse arengu saavutamise eelduseks;

11. tuletab meelde, et ühendatud Euroopa unistuse elluviimine ei saa toimuda ainult 
lähenevate majanduslike püüdluste ja huvide alusel, vaid see peab toimuma ka Euroopa 
kodanike ühiste väärtuste alusel, kuna need tõelised väärtused annavad Euroopale tema 
identiteedi ja võimaldavad tal võtta vastutuse rahvusvahelisel areenil tegutsemiseks;

12. nõuab kindlalt, et igasugune arutelu Euroopa tuleviku üle peab tuginema põhimõtte 
“ühtsus mitmekesisuses” ja soolise võrdõiguslikkuse järgimisel ning et võitlust 
diskrimineerimise kõigi vormide vastu tuleb toetada.
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