
PA\576010ET.doc PE 360.363v01-00

Freelance-tõlge

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

ESIALGNE
2005/2058(INI)

22.7.2005

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Saaja: väliskomisjon

Uuendatud Barcelona protsess
(2005/22058(INI))

Arvamuse koostaja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou



PE 360.363v01-00 2/3 PA\576010ET.doc

Freelance-tõlge

ET

PA_NonLeg



PA\576010ET.doc 3/3 PE 360.363v01-00

Freelance-tõlge

ET

ETTEPANEKUD

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

1. toetab täielikult komisjoni seisukohta (teatis Euroopa ja Vahemere piirkonna partnerluse 
kümnenda aastapäeva kohta: tööprogramm viie järgmise aasta probleemidega 
võitlemiseks (KOM(2005)0139), mille järgi naiste ja meeste võrdsed võimalused on läbiv 
küsimus, mis mõjutab inim- ja majandusarengut; nõuab seega naiste õiguste austamist 
ning nende edendamist uuendatud Barcelona protsessis, eriti partnerluse kolmes sambas;

2. kutsub seega partnerriikide valitsusi üles tunnustama, austama ja kaitsma naiste põhiõigusi 
ja staatust, nii nagu need on rahvusvahelistes lepingutes seadustatud, ning läkitab 
partnerriikide valitsustele üleskutse kiirendada seadusandlikke, administratiivseid ja muid 
reforme, et kehtestada meeste ja naiste õiguslikku võrdsust perekonna- ja ühiskondlikus 
elus, ning teha sugude võrdõiguslikkusest kõigi oma poliitikavaldkondade osa, ükskõik 
kas nende eesmärkide saavutamine on ette nähtud pika või lühikese aja jooksul;

3. nõuab, et komisjon annaks kvalitatiivset ja kvantitatiivset teavet nii kahepoolse koostöö 
(assotsiatsioonilepingud) kui ka piirkondliku koostöö MEDA II raames (praegune faas) 
võetud rahaliste kohustuste konkreetse teostamise ja täitmise kohta, mille kaudu toetataks 
naiste aktiivset osalust poliitilises, majanduslikus ja ühiskondlikus elus;

4. rõõmustab, et hiljuti käivitati esimene piirkondlik programm naiste osalemise toetuseks 
majanduslikus ja ühiskondlikus elus ja arengus (programm, mille loomine otsustati ära 
juba 2001. aastal), ning nõuab komisjonilt, et see laiendaks programmi valdkonda ja 
temaatikat ka teabe levitamisele naiste kuvandi ning sellel kuvandil 
demokratiseerumisprotsessis oleva osatähtsuse kohta ning selle teadvustamisele;

5. väljendab oma rahutust suure diskrimineerimise üle, mille all naised kannatavad tööturul, 
haridussüsteemis ja erialases koolituses ning poliitilises ja kodanikuosaluses, samuti 
raskete probleemide üle, millega naised kokku puutuvad, näiteks vägivald; nõuab 
partnerriikidelt tõelist poliitilist tahet ja tõhusat tegevust mentaliteedi arendamise ning 
naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamise vallas.


