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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et seoses uute liikmesriikide ELiga ühinemise väljavaatega otsustas Euroopa 
Komisjon oma 27. veebruari 2002. aasta otsuses iga-aastase poliitilise strateegia kohta, et 
2003. aasta eelarve koostamise raames on keskne prioriteet laienenud Euroopa ning 
sellega otseselt seotud prioriteedid, julgeolek ja stabiilsus, samuti kestev ja solidaarne 
majandus;

1. jagab Euroopa Komisjoni poliitilisi prioriteete 2003. aasta eelarve osas, mille kohaselt 
laienemist ja laienemise haldamise ettevalmistamist tuleks võtta kui ELi täielikke 
prioriteete; tuletab meelde, millist tähtsust ta omistab Lissaboni ja Barcelona 
tippkohtumiste eesmärkide valguses vajadusele tõsta naiste osalemise määra laienenud 
ELi tööturul, et edendada naiste sotsiaal-majanduslikku olukorda uutes riikides, samuti 
vajadusele defineerida vastavad finantsvahendid eelarve planeerimise käigus;

2. tuletab meelde, et vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 3 lõikele 2 on ühenduse põhimõte 
ning kogu ühenduse tegevuse ja poliitika horisontaalne eesmärk meeste ja naiste 
ebavõrdsuse kaotamine; kordab oma nõuet, et vastavalt soolisest võrdõiguslikkusest 
lähtuva eelarve koostamise põhimõttele (gender budgeting) võetaks eelarve planeerimisel 
nõuetekohaselt arvesse soolist võrdõiguslikkust kui prioriteetset ja püsivat eesmärki; 

3. tunneb heameelt märkimisväärsete edusammude üle 2003. aasta eelarve täitmisel seoses 
kõikide eesmärkide ja struktuurifondide kavandamise perioodiga, mis väljendub selgelt 
kõrgemas maksete määras (89%) võrreldes 2002. aastaga (71%); juhib eelkõige 
tähelepanu täielikule andmete puudumisele seoses struktuurifondide toetust saanud soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisega seotud tegevustega ja kutsub Euroopa Komisijoni üles 
seda olukorda võimalikult kiiresti lahendama;

4. lähtub põhimõttest, et eelarvevahendite kasutamine toimub naiste ja meeste puhul 
erinevalt püsivate sooliste ebavõrdsuste tõttu; juhib tähelepanu, et 2003. eelarveaasta 
eelarvet puudutavad andmed ei anna mingisugust teavet soolise võrdõiguslikkuse 
edendamise – sooline võrdõiguslikkuse süvalaiendamine – tegevustele eraldatud rahaliste 
vahendite ulatuse ja mõjude kohta ning nõuab Euroopa Komisjonilt viivitamata 
asjakohase teabe edastamist Euroopa Parlamendile.


