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ETTEPANEKUD

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

Üldised märkused

1. Märgib, et 2006. aastaga lõpevad finantsperspektiiv 2000–2006 ja mitmed pikaajalised 
programmid, mida tuleks kiiresti rakendada, kuid mis peaksid kaudselt andma panuse 
ka finantsperspektiivi 2007–2013 uute poliitiliste suundade kujundamisse;

2. usub, et hoolimata praegustest raskustest 2006. aasta eelarvemenetluses, ei tohi 
unustada ELi kohustust muuta Euroopa sotsiaalsemaks ja konkurentsivõimelisemaks, 
ning avaldab kahetsust komisjoni vähese edasipüüdlikkuse üle selles osas;

3. märgib kahetsusega, et ikka veel ei arvestata eelarve koostamisel soolist 
võrdõiguslikkust; märgib, et kooskõlas Amsterdami lepingus sätestatud põhimõtetega 
on naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon uurinud ühenduse poliitikat ja 
meetmeid võrdsete võimaluste ja naiste õiguste kaitse seisukohalt; märgib seoses 
sellega, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ei peaks puudutama mitte ainult 
võrdsete võimaluste edendamiseks loodud erimeetmeid, vaid seda tuleks rakendada 
naiste positsiooni ja naiste õiguste kaitseks kõigi eelarvepunktide puhul;

4. rõhutab, et vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 3 lõikele 2 kuulub soolise 
võrdõiguslikkuse edendamine ühenduse põhieesmärkude hulka ning seda tuleks 
arvesse võtta kõigis ühenduse tegevustes; rõhutab täiendavalt, et komisjon peab 
tagama soolise võrdõiguslikkuse arvessevõtmise eelarve täitmisel ning et iga meedet 
tuleks hinnata lähtuvalt sellest, kas sel on erinev mõju meestele ja naistele;

5. rõhutab, et komisjon peaks välja töötama aruandesüsteemi, mis näitab eri 
eelarveridade mõju meestele ja naistele ning seda, kuidas eelarve kuludes on arvesse 
võetud soolist võrdõiguslikkust ning milliseid projekte on soolise tasakaalu 
saavutamiseks rahastatud, eriti selliste eelarvepunktide puhul, millega nähakse ette 
vahendeid soolise võrdõiguslikkuse edendamisega ja naiste õiguste kaitsmisega seotud 
kulutusteks, näiteks füüsilisest isikust ettevõtjaid ja sotsiaalkaitset puudutavate 
punktide puhul;

6. juhib tähelepanu asjaolule, et kuna sarnased eesmärgid on naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni ettepanekul juba eelmiste aastate eelarveridadesse sisse 
kirjutatud, on 2006. aasta eelarvet puudutavate ettepanekute sihiks peamiselt nende 
eesmärkide saavutamine;

7. tunnistab, et esialgne eelarveprojekt näeb vastavalt Euroopa Parlamendi poolt eelmisel 
aastal heaks kiidetud seisukohale ette mõne soolist võrdõiguslikkust ja naiste õiguste 
kaitset puudutava eelarverea vahendite suurenemise ning ootab huviga neid 
rahastamisvahendeid käsitlevat hindamisaruannet, mis avaldatakse 2005. aastal;

8. peab kahetsusväärseks praegusest eelarveprojektist ilmnevat komisjoni taotlust 
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programme ühendada; lükkab tagasi idee viia soolise võrdõiguslikkuse programm 
programmi PROGRESS alla ning integreerida eriprogramm "Vägivallavastane võitlus 
(Daphne), uimastiennetus ja teavitustegevus" üldprogrammi "Põhiõigused ja 
õigusasjad" (KOM(2005)0122); on arvamusel, spetsiifilisemate programmide liitmine 
laiemate programmidega võib kaasa tuua soolist võrdõiguslikkust ja naiste õigusi 
käsitleva poliitika mõju ja nähtavuse marginaliseerumise; nõuab samas, et 
eriprogrammide ja -direktiivide rakendamiseks eraldatud eelarvevahendeid ei 
vähendataks.

Konkreetsed valdkonnad

1. Teeb uute liikmesriikide ühinemist arvestades ettepaneku suurendada laste, noorukite 
ja naiste vägivaldse kohtlemise vastu võitlemise teise tegevusprogrammi Daphne II 
(punkt 18 04 01 02) rahastamist; märgib, et programm Daphne on osutunud tõhusaks 
ja oluliseks vahendiks vägivalla vastases võitluses, kuid paljudel juhtudel on 
võimalikel partneritel uutest liikmesriikidest raskusi ja nad saaksid kasu täiendavast 
toest; on seepärast arvamusel, et on vaja täiendavaid rahalisi vahendeid, andmaks 
teavet ja abi potentsiaalsetele partneritele uutes liikmesriikides;

2. rõhutab, et tähtis on edasi arendada edukaid meetmeid, mille eesmärk on saavutada 
meeste ja naiste võrdõiguslikkus, eelkõige: usub, et Euroopa naiste surverühma 
(artikkel 04 05 01) praegune rahastamise tase pole piisav, võttes arvesse uusi 
ülesandeid, mis laienenud 25 liikmesriigist koosnevas liidus organisatsiooni ees 
seisavad; usub, et Euroopa naisorganisatsioonide (artikkel 04 05 03) praegune 
rahastamise tase pole piisav, võttes arvesse suuremat hulka potentsiaalseid partnereid 
laienenud liidus ja nende spetsiifilisi vajadusi; usub, et nende algatuste rahastamist 
tuleks suurendada;

3. rõhutab ministrite 7. mai 2004. aasta Limericki kohtumise järeldustes, 1.–2. juuni 
2004. aasta tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 
järeldustes ning 2.–3. juuni 2005. aasta tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja 
tarbijakaitseküsimuste nõukogu järeldustes nõutud Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi asutamist ette valmistavate sammude vajalikkust; teeb ettepaneku luua 
selleks uus eelarverida (04 05 04 "p.m.");

4. juhib tähelepanu sellele, et kui ühinemiseelne abi Türgile (punkt 22 02 04 01) 
jätkuvalt kasvab, on hädavajalik toetada Türgi jõupingutusi inimõiguste ja eriti naiste 
õiguste kaitse täiendaval parandamisel ning nõuda Kopenhaageni kriteeriumide 
täitmist; märgib, et komisjoni 2004. aasta korralises aruandes Türgi edusammude 
kohta ühinemisettevalmistustes (KOM(2004)0656) väidetakse, et naiste õiguste kaitse 
Türgis on ebapiisav ning võitluses naiste vägivaldse kohtlemise vastu on tehtud vähe 
edusamme; soovitab eraldada teatud protsendi rahalistest vahenditest piisavat 
rahastamist nõudvatele soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ja naiste õiguste 
kaitseks mõeldud meetmetele ja programmidele, eriti sellistele, mis on ette võetud 
koostöös liikmesriikide naisorganisatsioonidega;

5. rõhutab, et eelarve peaks peegeldama Pekingi tegevusprogrammis ja Lissaboni 
strateegias sätestatud strateegiaid, et saavutada naiste tasakaalustatud esindatus tööturu 
osapoolte hulgas, naiste suurem osalemine majanduslike otsuste langetamises ning 
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naiste parem juurdepääs haridusele ning teadusuuringute ja tehnoloogiaga seotud 
meetmetele ja programmidele; on arvamusel, et asjakohaste programmide rahastamise 
taset tuleks tõsta ning teatud protsent neist vahenditest tuleks eraldada soolise 
võrdõiguslikkuse edendamiseks nimetatud valdkondades;

6. juhib tähelepanu sellele, et naiste infoühiskonnas osalemise tagamiseks on hädavajalik 
rakendada soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet ühenduse poliitika selles konkreetses 
valdkonnas; on arvamusel, et seda eesmärki peaksid täiendama erikulud, mille 
eesmärk on parandada vastava teabe andmist kodanikele.


