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 MENETLUS  

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 26. juulil 2004 toimunud koosolekul 
määrati arvamuse koostajaks Lissy Gröner. 

Komisjon vaatas arvamuse projekti läbi ...koosoleku(te)l. 

Mainitud koosolekul/viimasel koosolekul võttis komisjon ... poolt-, ... vastuhäälega, 
erapooletuid ... / ühehäälselt vastu järgmised ettepanekud. 

Hääletuse ajal olid kohal ... (esimees/esimehe kt), ... (aseesimees), ... (aseesimees), Lissy 
Gröner (arvamuse koostaja), ..., ..., (... asendusliige ), ... (... asendusliige vastavalt kodukorra 
artikli 153 lõikele 2), ... ja ... . 
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LÜHIKE PÕHJENDUS 
 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon kutsub eelarvekomisjoni kui vastutavat 
komisjoni üles lisama oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

Üldsissejuhatus 
 
1. Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon on jälginud 2005. aasta eelarve 

menetlemist, arvestades nii palju kui võimalik, et 2004. aasta oli Euroopa Liidu seni 
suurima laienemise ja ühtlasi Euroopa Parlamendi valimiste aasta. 

 
2. Komisjon püüdis järgida Amsterdami lepingu sätetega määratletud põhimõtteid ja 

vaatles ühenduse poliitikavaldkondade ning meetmete laia ringi võrdsete võimaluste ja 
naiste õiguste kaitse seisukohast. Seda arvestades ei hõlma soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamine mitte üksnes võrdseid võimalusi edendavaid spetsiifilisi meetmeid, 
vaid laieneb ka naiste olukorra ja õiguste kaitsele kõigi eelarvepunktide kontekstis. 
Selles osas märgib komisjon kahetsusega, et soolisi eripärasid arvestava 
eelarvestamise praktika jääb teostamata. 

 
3. Arvestades asjaolu, et ühenduse eelarvest rahastatavate poliitikavaldkondade 

elluviimist kontrollitakse hoolikalt, toetab komisjon täielikult ettepanekuid 2005. aasta 
eelarve ridades, et saavutada loodetud tulemused nendes valdkondades, kus meeste ja 
naiste vaheline ebavõrdsus on jätkuvalt olemas. 

 
4. Pidades silmas sarnaseid eesmärke, mida on naiste õiguste ja võrdsete võimaluste 

komisjoni väljapakutuna juba varasematel aastatel paljude eelarveridade all ellu 
viidud, on ettepanekud 2005. aasta eelarve kohta mõeldud peamiselt ülaltoodud 
eesmärkide täitmiseks. 

 
5. EÜ asutamislepingu artikli 3 lõike 2 kohaselt on soolise võrdõiguslikkuse edendamine  

ELi oluline põhimõte ja seda tuleks teostada ühenduse kõigis tegevustes ja 
programmides. Seepärast peab Euroopa Komisjon tagama, et soolist võrdõiguslikkust 
arvestatakse eelarve täitmisel – soolise tasakaalu rakendamine ELi kõigi 
poliitikavaldkondade kõigi kulude osas. 

 
6. Euroopa Komisjon peab looma tõhusa aruandlussüsteemi, mis näitab erinevate 

eelarveridade kaupa selgelt ära mõju meestele ja naistele, kuidas eelarvekulud võtsid 
arvesse soolist võrdõiguslikkust ja millised projekte rahastati, et saavutada 
sugudevahelist tasakaalu. Seda tuleks teha eriti nende eelarvepunktide osas, mis 
näevad otseselt ette kulusid soolise võrdsuse ja naiste õiguste kaitse edendamiseks. 

 
Spetsiifilised valdkonnad  
 
7. Kulu naiste ja meeste võrdõiguslikkust edendava ühenduse meetme haldusjuhtimisele, 

hõlmab (artikkel 04 01 04 05) "kulu tehnilisele ja haldusabile, mida Euroopa 
Komisjon peab delegeerima ühenduse õiguse alusel tegutsevale asutusele". 
Rakendusasutuse loomist käsitlev käitumiskoodeks kohustab Euroopa Komisjoni 
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teavitama parlamenti, kui ta kaalub sellise asutuse loomist, vastavuses 
eelarvemenetlusega ning austades läbipaistvuse põhimõtet. Euroopa Parlamendile 
teadaolevalt sellist asutust loodud pole, seepärast tuleks viide kustutada. 

 
8. Pekingi tegevusplatvormi ja Lissaboni strateegia rakendamine nõuab naiste paremat 

kaasamist majandusotsuste langetamisse. Naised on vähemuses tööandjate 
organisatsioonide eesotsas ja töövõtjate organisatsioonide juhtivatel ametikohtadel. 
Sotsiaalpartnerid mängivad tähtsat rolli võrdsete võimaluste edendamisel 
kollektiivläbirääkimiste kaudu. Eelarve ei kajasta strateegiates ega kinnitatud 
tegevusprogrammides naiste jõudmist tasakaalustatud esindatuseni sotsiaalpartnerite 
hulgas. 

 
9. Käesolev soolist võrdõiguslikkust puudutav ühenduse raamstrateegia lõpeb 31. 

detsembril 2005. Samal ajal jõuab lõpule ka ühenduse diskrimineerimise vastu 
võitlemise tegevusprogramm. Seetõttu on vajalik valmistada ette soolist 
võrdõiguslikkust puudutav uus programm ajavahemikuks pärast 2005. aastat ja tagada 
ühenduse tegevuse sujuv jätkumise selles valdkonnas. Uus programm tuleks 
kehtestada Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi rajamisest hoolimata. 

 
10. Ministrite 7. mai 2004. aasta Limericki kohtumise lõppjäreldused ning tööhõive-, 

sotsiaalpoliitika-, tervishoiu- ja tarbijaküsimuste valdkonna ministrite nõukogu 1.–2. 
juunil 2004 toimunud kohtumise tulemused nõuavad Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse instituudi rajamist. Seepärast tehakse ettepanek uue eelarverea 
lisamiseks, et valmistada ette instituudi rajamist (04 05 04). See oleks täienduseks 
programmile, mis puudutab ühenduse soolise võrdõiguslikkuse strateegiat. 

 
11. Soolise võrdõiguslikkuse põhimõtte rakendamine ELi infopoliitika valdkonnas on 

olulise tähtsusega, et saavutada naiste täielik osalemine infoühiskonnas. Seda 
üldeesmärki tuleks täiendada spetsiaalsete kuludega kodanike teabelevi 
parandamiseks.  

 
12. MEDA regiooni (Vahemere riikide) poliitilist konteksti ilmestavad tõsised pinged ja 

olukorra pidev halvenemine, eriti 2004. aasta lõpus ja 2005. aasta alguses. Püsiva rahu 
ja demokratiseerumise arendamiseks ning säilitamiseks MEDA regioonis tuleb tagada 
naiste osalemine konfliktide vältimisel ja lahendamisel, rahuläbirääkimistel, 
lepitamisel ning ülesehitustöödel. 

 
13. Vastavalt Euroopa Ülemkogu Thessaloniki kohtumise lõppjäreldustele on naistel täita 

aktiivne roll rahu tagamisel ja rahu säilitamisel. Euroopa abi relvastatud konfliktidest 
ja sõjast laastatud riikidele, nagu Lääne-Balkani maad, Afganistan ja Iraak, tuleks 
rakendada otseselt selle rolli edendamiseks. Arvesse tuleb võtta asjaolu, et sõda ja 
konflikt mõjuvad eriti valusalt naistele ja tütarlastele ning et vägivald on äärmuslik ja 
laialtlevinud.  

 
 
14. Ühinemispartnerlus moodustab ELi-Türgi suhete nurgakivi ja assigneeringud 

ühinemiseelseks abiks Türgile (artikkel 22 02 04 01) on märkimisväärselt suurenenud. 
Euroopa Ülemkogul 2004. aasta detsembris vastu võetava otsuse valguses on väga 
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oluline toetada Türgit inimõiguste, eriti naiste õiguste kaitse edasisel parandamisel ja 
nõuda Kopenhaageni kriteeriumide täitmist. Euroopa Komisjoni 2003. aasta korraline 
arenguaruanne Türgi liitumise kohta tõi välja, et naiste õiguste kaitse on ebapiisav ja 
olukord naistevastase vägivalla osas on tõsine. 
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