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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhised 2006–2010
(2006/2132(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhised 2006–2010” 
(KOM(2006)0092)1;

– võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2000. aasta otsust 2001/51/EÜ, millega 
kehtestatakse meeste ja naiste võrdõiguslikkust käsitleva ühenduse raamstrateegiaga 
seotud tegevusprogramm (2001–2005)2 ja oma resolutsiooni sama küsimuse kohta3;

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni humanitaarõiguste ja eelkõige naiste 
õiguste alaseid õigusakte ja eriti ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi 
vormide kaotamise kohta ning teisi naistevastase vägivalla alaseid ÜRO õigusakte, nagu 
inimõiguste maailmakonverentsil vastu võetud Viini deklaratsiooni ja tegevusprogrammi, 
ÜRO Peaassamblee 20. detsembri 1993. aasta resolutsiooni 48/104 naistevastase vägivalla 
kaotamise kohta, 19. veebruari 2004. aasta resolutsiooni 58/147 naistevastase 
koduvägivalla kaotamise kohta, 30. jaanuari 2003. aasta resolutsiooni 57/179 
naistevastaste aukuritegude kaotamise kohta, 2. veebruari 1998. aasta resolutsiooni 52/86 
kuritegevuse ennetamise ja kriminaalõiguse meetmete kohta naistevastase vägivalla 
kaotamiseks;

– võttes arvesse Pekingis 15. septembril 1995. aastal korraldatud neljandal ülemaailmsel 
naisteteemalisel konverentsil vastu võetud tegevusprogrammi ja oma 18. mai 2000. aasta 
resolutsiooni Pekingi tegevusprogrammi järelmeetmete kohta4;

– võttes arvesse 2005. aasta märtsi lõplikku raportit ÜRO Peaassamblee naiste staatuse 
komisjoni 49. istungjärgu kohta;

– võttes arvesse komisjoni naiste ja meeste võrdsete võimaluste teemalise nõuandekomitee 
2003. aasta raportit soolise mõõtme riigieelarvetesse integreerimise kohta;

– võttes arvesse 23. ja 24. märtsil 2000. aastal Lissabonis, 23. ja 24. märtsil 2001. aastal 
Stockholmis, 15. ja 16. mail 2002. aastal Barcelonas ning 20. ja 21. märtsil 2003. aastal ja 
25. ja 26. märtsil 2004. aastal Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogu eesistujate järeldusi;

– võttes arvesse nõukogu 12. juuli 2005. aasta otsust 2005/600/EÜ liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniste kohta5;

– võttes arvesse oma 19. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni Lissaboni strateegia tuleviku 

  
1 ELTs seni avaldamata.
2 EÜT L 17, 19.1.2001, lk 22.
3 EÜT C 233, 8.8.2001, lk 153 
4 EÜT C 59, 23.2.2001, lk 258.
5 ELT L 205, 6.8.2005, lk 21.
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kohta sooküsimuste vaatenurgast1;

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2004. aasta resolutsiooni töö-, pere- ja eraelu ühitamise 
kohta2;

– võttes arvesse oma 11. veebruari 2004. aasta resolutsiooni tööaja korralduse kohta3;

– võttes arvesse Commonwealth’i poolt vastu võetud soolise võrdõiguslikkuse 2005.–2015. 
aastate tegevuskava;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit ning 
arengukomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust 
(A6-0000/2006),

A. arvestades, et ÜRO inimõiguste maailmakonverentsil 25. juunil 1993. aastal vastu võetud 
Viini deklaratsioonis kinnitatakse veel kord, et „naiste ja tütarlaste inimõigused on üldiste 
inimõiguste võõrandamatu, lahutamatu ja jagamatu osa” ning et naiste ja meeste vaheline 
võrdõiguslikkus on Euroopa Ühenduse asutamislepingus ja Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas tunnustatud Euroopa Liidu põhiväärtus;

B. arvestades, et naistevastane vägivald on kõige levinum inimõiguste rikkumine, mis ei 
tunne geograafilisi, majanduslikke ega sotsiaalseid piire, ning et riikide, ühenduse ja 
rahvusvahelisel tasandil tehtud jõupingutustele vaatamata on vägivalla ohvriks langenud 
naiste arv ärevusttekitav4;

C. võttes arvesse, et pideva diskrimineerimise ning ebavõrdsuse tõttu koolituses, 
isikuteenustes, töökohtadele juurdepääsul, perekondlikes funktsioonides, õiguses 
pensionile ning õiguskaitses lahutuse või abielulahutuse korral, eelkõige majanduslikus 
sõltuvuses naiste puhul, ohustab vaesus üha rohkem naisi, sealhulgas töötavaid naisi5;

D. võttes arvesse, et Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide kultuurilised ja sotsiaalsed 
väärtused, nimelt inimese väärikus, vabadus, võrdõiguslikkus, dialoog ja osalemine 
kujutavad endast kõikide Euroopa Liidu kodanike ja elanike pärandit, et nende väärtuste 
omandamine on üks liidu prioriteete ning naiste suuremate volituste ja integreerimise 
põhjus, eelkõige keeleliste, kultuuriliste või usuliste barjääride tõttu eraldatuses asuvate 
naiste puhul;

E. võttes arvesse, et soolise mõõtme integreerimine riigieelarvetesse on võrdsete võimaluste 
poliitika hea juhtimise põhivahend, ning arvestades, et sellealased teadmised ja 
kogemused Euroopa, siseriiklikul või piirkondlikul tasandil võimaldavad seda mõõdet 
juba praegu rakendada ühenduse eelarves ja programmides nende koostamise, 

  
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0029.
2 ELT C 102E, 28.4.2004, lk 492.
3 ELT C 97E, 22.4.2004, lk 566.
4 UNIFEMi andmetel on vähemalt iga kolmas naine kannatanud oma elus ühte vägivallavormi.
5 Võttes arvesse ka asjaolu, et 85% juhtudest on ühe vanemaga perekondade perekonnapea naine.
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rakendamise ja hindamise ajal1;

F. võttes arvesse, et EÜ asutamislepingu artikli 3 lõikes 2 ning artiklites 13 ja 152 
määratletakse ühenduse roll soolise võrdõiguslikkuse kehtestamisel inimeste tervise 
kaitse poliitikas;

G. võttes arvesse, et Lissaboni eesmärkide saavutamiseks naiste tööhõive osas on vaja 
edasisi meetmeid avatud kooskõlastamismeetodi raames, siseriiklikul või piirkondlikul 
tasandil eksisteerivatel headel tavadel põhinevaid meetmeid, ning arvestades eelkõige 
koolitus- ja tööhõivepoliitika vastastikust sõltuvust, ühitamispoliitikaid, naiste 
otsustusprotsessi kaasamise teenuseid ja edendamist;

H. võttes arvesse, et pere- ja tööelu ühitamise poliitika peab olema suunatud nii naistele kui 
ka meestele, ning et selles poliitikas tuleb juhinduda globaalsest lähenemisviisist, milles 
võetakse arvesse naiste diskrimineerimist ja peetakse tähtsaks uute põlvkondade 
eelistamist kogu ühiskonnas;

I. võttes arvesse, et naised moodustavad 52% Euroopa rahvastikust, kuid see osakaal ei 
kajastu võimupositsioonides ega võimule juurdepääsu ega võimus osalemise tasemes; et 
ühiskonna esindatus tervikuna on element, mis tugevdab juhtimist ja poliitika vastavust 
elanikkonna ootustele, pidades ühtlasi silmas, et siseriiklikul tasandil on olemas 
lahenduste valik (seadused, lepingud või eraalgatused) naiste tegeliku esindatuse 
tagamiseks otsustuskohtades;

J. võttes arvesse, et komisjoni teatises (KOM (2005)0229) esitatud strateegilise raamistiku 
„e2010" (Euroopa infoühiskond 2010) eesmärk on muu hulgas elukvaliteedi parandamine 
tänu kõikide osalemisele infoühiskonnas,

1. tunnustab komisjoni tahet jätkata võrdsete võimaluste strateegiat mitmeaastases 
perspektiivis;

2. kutsub komisjoni üles kehtestama soolise võrdõiguslikkuse toetamise poliitika ja 
programmide globaalse hindamisraamistiku, nõuab eelkõige naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse alase ühenduse raamstrateegia 2000–2005 (COM (2000)0335) 
põhjalikku hindamist ning võrdseid võimalusi käsitlevate direktiivide, eelkõige 
direktiivide 86/378/EÜ2, 86/613/EÜ3, 89/391/EÜ4, 92/85/EÜ5, 2002/73/EÜ6 ja 

  
1 Vt muu hulgas OECD, UNIFEMi, Maailmapanga, võrdsete võimaluste Commonwealth’i sekretariaadi töid 
ning Euroopa Nõukogu, Põhjamaade Ministrite Nõukogu või Madalmaade tööhõive- ja sotsiaalministeeriumi 
teostatud uuringuid ja projekte.
2 Nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiiv 86/378/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamise kohta kutsealastes sotsiaalkindlustusskeemides.
3 Nõukogu 11. detsembri 1986. aasta direktiiv 86/613/EMÜ füüsilisest isikust ettevõtjatena, kaasa arvatud 
põllumajanduses füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte 
kohaldamise kohta, ja füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate naiste kaitse kohta seoses raseduse ning 
sünnitusega.
4 Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist 
soodustavate meetmete kehtestamise kohta.
5 Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate 
tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta.
6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta direktiiv 2002/73/EÜ, millega muudetakse nõukogu 
direktiivi 76/207/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, 
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2003/41/EÜ1 rakendamise analüüsimist, et koostada käesolevate juhiste jaoks sidus 
programmeerimis-, rakendus-, kontrolli- ja hindamistsükkel; rõhutab sellega seoses, et 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi kiire loomine on juhiste alal tehtavate 
edusammude pidevaks järelevalveks hädavajalik;

3. palub komisjonil kavandada soolise võrdõiguslikkuse poliitika mitte üksnes kui ELi 
prioriteetne lähenemisviis, vaid ka ja eelkõige kui põhinõue inimese õiguste austamiseks; 
see lähenemisviis peaks väljenduma jõupingutustes naiste ja laste siseriiklike 
õiguskaitsemeetmete kooskõlastamiseks ja tugevdamiseks, eelkõige:

− orjapidamise, vägivalla, naissuguelundite moonutamise, sundabielude, polügaamia 
või isiku identiteeti ohustavate tegude korral, nagu burka, tšadra või maski kandmise 
kohustus), milles seatakse eesmärgiks nulltolerants;

− abielulahutuse või lahutuse korral, näiteks kohtu määratud elatusraha otseselt palgast 
maha arvamisega; 

4. palub komisjonil edendada Euroopa naiste õiguste harta vastuvõtmist, milles koondatakse 
liikmesriikide rahvusvahelistest lepingutest, Euroopa ja liikmesriikide õigusaktidest 
tulenevate õiguste ja võrdsete võimaluste põhimõtted ning märgitakse asjaomased 
siseriiklikud, ühenduse ja rahvusvahelised institutsioonid ja organisatsioonid, mille poole 
võivad Euroopa Liidu kodanikust või elanikust naised õiguste rikkumise korral pöörduda; 

5. palub liikmesriikidel, kes ei ole veel ratifitseerinud inimkaubanduse alase rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise ÜRO konventsiooni lisaprotokolli 
(„Palermo protokoll”), ratifitseerida see viivitamatult;

6. leiab, et naiste õiguste respekteerimine on teiste inimõigustega samaväärselt põhinõue 
kandidaatriikide liitumisläbirääkimiste raames; palub seega komisjonil kontrollida ja 
edastada Euroopa Parlamendile ja nõukogule nendes riikides aset leidnud 
diskrimineerimis- ja vägivallategude andmed juhtude kohta, kus ohvriks on naised ning 
soodustada aktiivselt liitumisläbirääkimisi pidavate riikide osalemist ühenduse 
programmides PROGRESS ja DAPHNE;

7. palub komisjonil vastu võtta konkreetsed algatused sisserändajate hulka kuuluvate naiste 
suuremate volituste tagamiseks ja naiste integreerimiseks, eelkõige kolmandate riikide 
kodanike integreerimise, keeleõppe tugimeetmete, vastuvõtvas riigis kehtivatest 
põhimõtetest ja õigusaktidest tulenevate õiguste ja kohustuste (näiteks polügaamiakeeld 
perekonna taasühinemise raames) ühise raamprogrammi ja liidu põhiväärtuste raames; 
need eeltingimused peaksid olema liikmesriigi kodakondsuse saamiseks kohustuslikud;

8. palub komisjonil algatada esimesed katseprojektid soolise mõõtme integreerimise kohta 
Euroopa Liidu üldeelarvesse ja ühenduse programmidesse, eelkõige struktuurifondidesse, 
ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendasse 
raamprogrammi (2007–2013), tervise- ja tarbijakaitsealasesse ühenduse 
tegevusprogrammi (2007–2013) ja rahvatervisealasesse ühenduse tegevusprogrammi 

    
kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega.
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/41/EÜ tööandjapensioni kogumisasutuste 
tegevuse ja järelevalve kohta.
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(2003–2008); need katseprojektid peavad ette nägema liidu üldeelarve mõju soolisele 
võrdõiguslikkusele (läbiv lähenemisviis), naiste kohta kvootide või erireservide tegeliku 
rakendamise või need projektid peavad olema kavandatud naiste ettepanekul ja sisaldama 
naistel programmides osalemisel esinevate raskuste analüüsi (erilähenemisviis);

9. palub liikmesriikidel integreerida oma siseriiklikes tööhõive- või sotsiaalse lõimise 
alastesse tegevuskavadesse meetmed naiste juurdepääsu soodustamiseks tööturule 
võrdsetel tingimustel ja naisettevõtluse soodustamiseks, või olemasolevaid meetmeid 
tõhustada, tuvastada ja edendada uusi tööhõivevõimalusi, eelkõige tervishoiusektoris ja 
isiku- ja perekonnateenuste sektoris, kus peamine tööjõud on naised, rõhutades nende 
tööde sotsiaalset väärtust ning nähes ette normatiivse raamistiku, mis võimaldab tagada 
teenuste kvaliteedi ja töötajate väärikuse;

10. palub liikmesriikidel nimetada Lissaboni strateegia elluviimise raames riiklik soolise 
võrdõiguslikkuse eest vastutav isik („proua Lissabon”), kelle ülesanne on osaleda 
erinevate siseriiklike kavade koostamises ja läbivaatamises ning kontrollida nende 
rakendamist selleks, et soodustada soolise mõõtme integreerimist nende kavade 
põhimõtetesse ja neis seatud eesmärkidesse;

11. palub komisjonil esmajärjekorras läbi vaadata nõukogu 10. veebruari 1975. aasta 
direktiiv 75/117/EMÜ, et ühtlustada meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte 
kohaldamisega seotud õigusakte liikmesriikides1, eelkõige tööinspektsioonidega ja 
diskrimineerimise korral kättesaadavate õiguskaitsevahenditega seotud aspektides;

12. palub komisjonil alustada koostöös liikmesriikide ja sotsiaalpartneritega pere- ja tööelu 
ühitamise poliitika läbivaatamist;

− tagades, et sünnituspuhkuse kulusid ei kannaks ettevõte, vaid riigiasutus, selleks et 
vältida diskrimineerimist ettevõttes ja toetada rahvastiku taastumist;

− parandades hooldusteenuste ja abivajavatele inimestele (lapsed, puuetega inimesed ja 
vanurid) mõeldud abiteenuste kättesaadavust ning nende teenuste paindlikkust, 
määrates töö- ja paarielunõuetele vastamiseks ka öösiti lahti olevate struktuuride 
minimaalse arvu;

− muutes nõukogu 3. juuni 1996. aasta direktiivi 96/34/EÜ (Euroopa Tööandjate 
Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute 
Konföderatsiooni poolt lapsehoolduspuhkuse kohta sõlmitud raamkokkuleppe kohta2) 
tulevase läbivaatuse raames esmasel kujul 30päevase lapsehoolduspuhkuse meestele 
kohustuslikuks; 

13. palub komisjonil Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi tööde ja andmebaasides 
otsuste3 kohta registreeritud andmete alusel kontrollida heade tavade olemasolu 
rahvusvahelisel, siseriiklikul või piirkondlikul tasandil, mis võimaldaks naistel osaleda 

  
1 EÜT L 45, 19.2.1975, lk 19.
2 EÜT L 145, 19.6.1996, lk 4.
3 Komisjoni tööhõive ja sotsiaalküsimuste peadirektoraadi projekt, milles on kogutud ja analüüsitud andmeid 
naiste osalemise kohta otsustusprotsessides (poliitilistes institutsioonides, riigiasutustes, sotsiaalpartnerite hulgas 
ja peamistes valitsusvälistes organisatsioonides).
Veebiaadress: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm



PE 378.533v01-00 8/12 PR\629296ET.doc
Freelance-tõlge

ET

otsustusprotsessides ja seejärel edendada nende otsuste levitamist ja vastuvõtmist;

14. usub, et positiivsete näidete levitamine massiteabevahendite abil naiste rollist ühiskonnas 
ja meeste osalemisest soolise võrdõiguslikkuse teostamises ning pere- ja tööelu 
ühitamises on tõhus vahend stereotüüpide kummutamiseks; palub selleks komisjonil muu 
hulgas programmi Media 2007 raames ette valmistada algatusi, muutmaks 
massiteabevahendid tundlikuks kajastatavate stereotüüpide suhtes ja edendamaks nende 
kaudu võimaluste võrdsust;

15. palub komisjonil teavitada regulaarselt Euroopa Parlamendi pädeva(id)t komisjoni(e) 
juhiste alal tehtud edusammude edaspidises jälgimisest;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele, regioonide komiteele ning võrdsete võimaluste 
alal pädevatele kohalikele, piirkondlikele ja siseriiklikele valitud täitevorganitele.
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SELETUSKIRI

A. JUHISED

Komisjoni esitatud soolise võrdõiguslikkuse juhistes 2006–20101 määratakse kindlaks kuus 
esmatähtsat tegevusvaldkonda, mis jagunevad reaks põhitegevusteks, ja see sisaldab kahte lisa 
ühelt poolt tehtud edusammude kontrollimiseks välja arendatavate näitajate kohta ja teiselt 
poolt soolise võrdõiguslikkuse alal pädevate komisjoni talituste ja komiteede kohta.

Komisjon viib läbi juhiste mõju hindamise2, kirjeldades soolise võrdõiguslikkuse praegust 
olukorda Euroopas, juhistes kindlaks määratud prioriteetsete valdkondade suhtes.

Komisjoni dokumendis on ette nähtud juhtimise parandamine komisjoni sisestruktuuride 
tugevdamise ja Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi loomise teel, et soodustada 
soolise mõõtme integreerimist kõikidesse ühenduse poliitikatesse.

1. Prioriteetsed valdkonnad: 

1. Naiste ja meeste võrdse majandusliku iseseisvuse saavutamine;

a) Lissaboni eesmärkide saavutamine 
b) Naisettevõtluse stimuleerimine 
c) Sooline võrdõiguslikkus sotsiaalses kaitses ja võitluses vaesuse vastu 
d) Soolise mõõtme arvessevõtmine tervishoius
e) Võitlemine mitmekordse diskrimineerimisega, mille all kannatavad eelkõige 

sisserändajad ja rahvusvähemuste hulka kuuluvad naised.

2. Kutsetegevuse ja pereelu vahelise tasakaalu soodustamine

a) Paindlik tööajakorraldus nii meestele kui naistele 
b) Hooldusteenuste parandamine
c) Parem ühitamispoliitika nii naistele kui meestele 

3. Naiste ja meeste võrdse osalemise edendamine otsuste vastuvõtmisel;

a) Naiste osalemine poliitikas 
b) Naised majandusalaste otsuste vastuvõtmisel
c) Naised teaduses ja tehnoloogias

4. Soolise vägivalla ja inimkaubanduse kaotamine

a) Soolise vägivalla kaotamine 
b) Inimkaubanduse kaotamine

5. Sooliste stereotüüpide kaotamine ühiskonnas

a) Sooliste stereotüüpide kaotamine hariduses, koolituses ja kultuuris 

  
1 KOM (2006) 92.
2 SEK (2006) 275.
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b) Sooliste stereotüüpide kaotamine tööturul
c) Sooliste stereotüüpide kaotamine meedias.

6. Soolise võrdõiguslikkuse edendamine väljaspool Euroopa Liitu

a) EL õigusaktide täitmise tagamine ühinejariikides, kandidaatriikides ja 
võimalikes kandidaatriikides1

b) Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Euroopa naabruspoliitikas, välis- ja 
arengupoliitikas

2. Mõju hindamine 

Euroopa Komisjoni koostatud mõjuhinnangus tunnistatakse sõnaselgelt, et kavandatavate 
meetmete mõju ei ole võimalik ette hinnata ning selles piirdutakse seega juhiste koostamiseks 
vajalike dokumentide ühte teksti kokku koondamisega.

B. EELMINE RAAMSTRATEEGIA 

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse alases ühenduse strateegias aastateks 2001–2005 
määratletakse ka prioriteetsed valdkonnad ja põhimeetmed. Nõukogu võttis 
nõuandemenetluse korras parlamendiga konsulteerides vastu strateegia rahalise toetuse 
programmi.

1. Prioriteetsed eesmärgid: 

- Võrdsuse edendamine majanduselus 

- Võrdse osalemise ja esindatuse edendamine 
- Naiste ja meeste võrdse ligipääsu edendamine sotsiaalõigustele ja nende õiguste täiel määral 

kasutamisele 
- Võrdsuse edendamine kodanikuühiskonnas

- Rollide arengu edendamine ja stereotüüpide kaotamine.

2. Hinnang:

Komisjon viis läbi raamstrateegia toetusprogrammi vahehindamise2, mida kasutati ka juhiste 
mõju hindamisel. Selles hinnangus piirdutakse 2004. aasta lõpuks programmi raames 
elluviidud tegevuste loetlemisega. 

Mõju hindamise aluseks võetud analüüsis (mille teostasid komisjonivälised eksperdid3) 
antakse muu hulgas rida soovitusi: parandada raamstrateegia programmi selgust ja 
asjakohasust, parandada sünergiat eri prioriteetide vahel, parandada positiivsete tulemuste ja 
heade tavade levitamist.

  
1 Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Montenegro, sealhulgas Kosovo. Vt ka KOM(2005)0561.
2 SEK (2004) 147.
3 http://ec.europa.eu/employment_social/evaluation/gender01_en.html
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Soovitused näitavad selgelt vajadust parandada programmitsüklit, rakendamist ja komisjonis 
hindamist. Raportöör peab seda parandamist esmatähtsaks.

C. RAPORTI PRIORITEETSED TEEMAD

Lähenemisviis: lähtugem õigustest!

Raportöör teeb ettepaneku keskenduda juhiste „vaimus” naise põhiõigustele, et õhutada 
Euroopa kodanikke soolise võrdõiguslikkuse mõistet omaks võtma. Ühenduse võrdsete 
võimaluste poliitika ei ole üksnes asutamislepingus kehtestatud pädevuste vili, vaid see on 
eelkõige vastus naise inimõiguste respekteerimise nõudele. Selle lähenemisviisiga 
kavatsetakse anda liidule ja liikmesriikidele veel kord poliitiline tõuge ja määratleda selgelt 
soolise mõõtme integreerimise mõiste, nimelt vahendite kasutamise meetodid põhiõiguste 
respekteerimise suhtes.

Sellest seisukohast kujutavad juhised endast tegutsemis- ja kavandamisvahendit, mille 
eesmärk on meeste ja naiste vaheline „tegelik” võrdsus, ja mis rajaneb põhiõiguste 
respekteerimisel.

Esimene samm selles suunas on hinnata ettepanekus loetletud direktiivide rakendamist, mis 
on vajalik diskrimineerimisnähtuse täpsete joonte, ulatuse, piiride ja liikmesriikide välja 
pakutud erinevate lahenduste ja nende eripärade kindlaks tegemiseks.

Tähelepanu pööratakse eriti sisserändajate hulka kuuluvatele naistele, kellel tuleb sageli 
kokku puutuda kõige rängemal kujul diskrimineerimisega, mis raskendab veelgi nende 
täielikku integreerumist ja juurdepääsu sellistele põhilistele teenustele, nagu tervishoid ja 
haridus. Raportöör teeb ettepaneku keskendada jõupingutused naiste emantsipatsiooni  
põhikandjale – teadmistele. Teadmised saavad, nagu võibki oodata, kohustuslikuks nõudeks, 
mis võimaldab levitada naiste hulgas vähemalt teadlikkust nende endi võõrandamatutest 
õigustest ja keeleoskust.

Soolise mõõtme integreerimine riigieelarvetesse 

Soolise mõõtme integreerimine riigieelarvetesse on kõige kasulikum, ent kõige vähem 
kasutatud viis võrdsete võimaluste kohaldamiseks riiklikus poliitikas, see on võrdsete 
võimaluste Euroopa tasandil ellurakendamise ideaalne lahendus. Selles osas ei või juhistes 
piirduda teostatavusuuringute kavandamisega, mida on võrdsete võimaluste nõuandekomitee 
muide juba teinud, vaid peab algatama katseprojekte ja soolise mõõtme riigieelarvetesse 
integreerimise algatuste jaoks välja pakkuma ühe „dirigendi”, tagades nii parimate tavade 
ühtlase leviku. 

Lissaboni strateegia ning pere- ja tööelu ühitamine

Edasiminek naiste tööhõive alal on Lissaboni eesmärkide saavutamiseks peamine. Naiste 
tööturule sisenemise ja nende seal püsimise soodustamiseks aga tuleks kaotada igasugused 
veel esinevad diskrimineerimise vormid, nagu palgavahed, ebavõrdsed pensioniarvestused, 
meeste vähene osa perekondlikus vastutuses.

Raportöör soovitab seega omaks võtta globaalse lähenemisviisi, milles Lissaboni strateegiast 
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lähtuvalt arvestatakse kõiki aspekte, kus võib esineda diskrimineerimist – koolitusest 
pensioniarvestuseni. Sellised meetmed, nagu võrdsete palkade direktiivi läbivaatamine, 
lapsehoolduspuhkust käsitleva direktiivi läbivaatamine ning hooldusteenuste ja abivajavatele 
inimestele mõeldud abiteenuste uued eesmärgid võivad ühest küljest soodustada tööhõivele 
juurdepääsu ja teisest küljest võimaldada naistel tööturul püsida, näiteks ühitamise kaudu.

Selleks soovitab raportöör, et iga liikmesriik nimetab riiklikul tasandil võrdsete võimaluste 
alal vastutava isiku, nn „pr Lissaboni", kes jälgib strateegia elluviimise ja läbivaatamise 
raames, et on tagatud soolise mõõtme tõeline integreerimine strateegia rakendamise 
poliitikasse, ja kindlustab, et poliitilisel tasandil arvestatakse alati soolise võrdsusega.

Osalemine ja stereotüübid

Komisjoni tööhõive sotsiaalküsimuste peadirektoraadi algatus luua andmebaas naiste 
osalemise kohta otsustusprotsessides on esimene konkreetne samm sellesuunaliste ühenduse 
ja siseriiklike algatuste võtmise stimuleerimiseks.

Olemasolevad andmed näitavad väga ebaühtlast stsenaariumi liikmesriigiti ja suuresti 
erinevate protsentidega sektorite lõikes. Raportöör kutsub seega komisjoni üles tegutsema 
selles suunas, et stimuleerida parimate tavade levikut liikmesriikides vahel, aga ka dialoogi 
Euroopa-väliste partneritega, kes on osanud leida tõhusaid lahendusi naiste esindatuse 
suurendamiseks oma otsusestruktuurides. Komisjonil palutakse teha hindamis-, levitus- ja 
sünteesimistööd, tagamaks Euroopa elanikkonna tõeline esindatus kõikides liidu riikides, 
kõikidel tasanditel, kus tehakse otsuseid (ettevõtted, valimismandaadid või juhtivad kohad), ja 
Euroopa institutsioonides.


