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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

naiste olukorra kohta Balkani maades
(2008/2119(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 6 ja 49;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat;

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 1979. aastal vastu võetud konventsiooni naiste 
diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta;

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu naisi, rahu ja julgeolekut käsitlevat resolutsiooni 
1325 (2000);

– võttes arvesse inimõiguste Viini konverentsi (1993), kus tunnustati inimõigusi ja mõisteti 
hukka inimõiguste rikkumine kultuuri või traditsioonide nimel;

– võttes arvesse Brüsseli deklaratsiooni inimkaubanduse takistamise ja selle vastu 
võitlemise kohta, mis võeti vastu 20. septembril 2002; 

– võttes arvesse komisjoni 2007. aasta arenguaruandeid kandidaatriikide ja võimalike 
kandidaatriikide kohta; 

– võttes arvesse komisjoni 25. oktoobri 2007. aasta teatist: ELi meetmed ebakindlates 
olukordades - säästvat arengut, stabiilsust ja rahu edendavad meetmed keerulises 
keskkonnas - (KOM(2007)0643); 

– võttes arvesse komisjoni 5. mai 2008. aasta teatist: Lääne-Balkani riikide ELiga ühinemise 
väljavaadete avardamine (KOM(2008)0127); 

– võttes arvesse Kagu-Euroopa stabiilsuspakti raames tegutseva soolist võrdõiguslikkust 
käsitleva töörühma tegevust ja arenguaruannet (2004);

– võttes arvesse uurimust „Naiste olukord Balkani maades: võrdlev perspektiiv”, mille viis 
läbi Marina Blagojević Euroopa Parlamendi nimel (Belgrad, veebruar 2003);

– võttes arvesse oma 22. aprilli 2004. aasta resolutsiooni naiste olukorra kohta Kagu-
Euroopas1;

– võttes arvesse oma 6. juuli 2005. aasta resolutsiooni naiste rolli kohta Türgi sotsiaal-, 
majandus- ja poliitilises elus2 ning oma 13. veebruari 2007. aasta resolutsiooni naiste rolli 
kohta Türgi ühiskondlikus, majandus- ja poliitilises elus3;

                                               
1 ELT C 104 E, 30.4.2004, lk 1070.
2 ELT C 157E, 6.7.2006, lk 385.
3 ELT C 287E, 29.11.2007, lk 174.
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– võttes arvesse rahvusvahelist konverentsi „Naised konfliktide lahendamises”, mis viidi 
läbi 21.–22. juunil 2008 Ljubljanas Ljubljana humanitaarteaduste ülikoolis Institutum 
Studiorum Humanitatis;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2008),

1. on arvamusel, et poliitilise ja majandusliku stabiliseerumise jätkumine ning demokraatlike 
institutsioonide loomine Balkani maades nõuab naiste aktiivset osalemist (arvestades, et 
naised moodustavad veidi üle poole elanikkonna arvust);

2. väljendab muret, et ei ole täielikult tagatud soolist võrdõiguslikkust käsitlevate 
õigusaktide väljatöötamine ning nende elluviimine (institutsioonilisel, majanduslikul, 
inimressursside tasandil);

3. rõhutab naiste võrdõiguslikkuse ja tööturul võrdse osalemise tähtsust, mis on hädavajalik, 
naiste majandusliku sõltumatuse tagamiseks ja vaesusevastaseks võitluseks, mis ohustab 
naisi rohkem kui mehi;

4. väljendab muret, et üldiselt tööturul alaesindatud naised on teatud traditsioonilistel nn 
naiste töökohtadel üleesindatud, kus nende olukord on ebakindel, seda eriti 
maapiirkondades; on samuti mures naiste ja meeste palgavahe pärast ning naiste ees 
seisvate raskuste pärast omaenda ettevõtte asutamisel;

5. kutsub Balkani maade valitsusi üles looma sel eesmärgil naiste ja meeste võrdse palga 
õiguslikku raamistikku, abistama naisi era- ja tööelu ühitamisel ning tagama kvaliteetsed, 
juurdepääsetavad ja soodsad lapsehooldusteenused, samuti kõrvaldama naiste ettevõtlust 
pidurdavad takistused;

6. rõhutab hariduse tähtsust sooliste ja kultuuriliste stereotüüpide kaotamisel ning tõsiasja, et 
haridussüsteem ise ei tohiks edendada stereotüüpseid mustreid karjäärivalikul;

7. juhib tähelepanu üldiselt puudulikule tervishoiuinfrastruktuurile, eriti maapiirkondades, 
ning kutsub valitsusi üles tagama naistele korrapärased läbivaatused emakakaela-ja 
rinnavähi ennetamiseks ning HIV/AIDSi testid, mille suhtes naised on haavatavamad kui 
mehed; rõhutab sõjategevuse ohvriks langenud naiste psühholoogilise ja meditsiinilise 
rehabiliteerimise tähtsust;

8. on arvamusel, et Balkani maades ei tohiks enam naistesse suhtuda kui sõjategevuse 
ohvritesse, vaid pigem kui stabiliseerimise ja konfliktide lahendamise osalistesse; rõhutab, 
et naised saavad nimetatud rolli täita alles siis, kui nad on võrdselt esindatud poliitilises ja 
majanduslikus otsustusprotsessis; kutsub asjassepuutuvaid riike üles kehtestama kvoote 
erakondades ja rahvusassambleedes ning võtma positiivseid meetmeid eesmärgiga 
eemaldada takistused karjääriredelil tõusmisele;

9. on mures, et hoolimata hiljuti enamikus Balkani riikides kehtestatud õiguslikust 
raamistikust jätkub koduvägivald ja verbaalne kuritarvitamine; kutsub seetõttu 
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asjassepuutuvaid riike üles võtma meetmeid ohvrite varjupaikade loomiseks ning tagama 
õiguskaitseorganite, õigusasutuste ja teenistujate suurema tundlikkuse nimetatud nähtuse 
suhtes;

10. rõhutab teadlikkuse tõstmise kampaaniate tähtsust stereotüüpide-, (soolise, kultuurilise, 
usulise) diskrimineerimise ja koduvägivallavastases võitluses ning võitluses soolise 
võrdõiguslikkuse eest üldiselt; märgib, et neid kampaaniaid tuleks täiendada naise 
positiivse rollimudeli edendamisega meedias, reklaamides, õppematerjalides ja Internetis;

11. tervitab naiste ja meeste võrdsete võimaluste õigusliku ning institutsioonilise raamistiku 
hiljutisi arenguid asjassepuutuvates riikides; kordab samal ajal, et tuleb võtta tugevaid 
meetmeid nende sätete täielikuks rakendamiseks;

12. kutsub endist Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki üles ratifitseerima eespool nimetatud 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 (2000); kutsub lisaks resolutsiooni juba 
ratifitseerinud riike üles valmistama ette riiklikke rakendamiskavasid;

13. kutsub endist Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki ja Moldova Vabariiki üles allkirjastama 
ja ratifitseerima 1979. aasta ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta (CEDAW);

14. on mures, et Balkani maadest sai alguse inimkaubandus ning et tavaliselt on 
inimkaubanduse ohvrid naised ja lapsed; rõhutab, et sooline võrdõiguslikkus, vaesuse 
feminiseerumise vastane võitlus, korruptsioonivastased meetmed ja naiste majanduslik 
sõltumatus on olulise tähtsusega inimkaubanduse ennetamisel ning võimalike ohvrite 
kaitsmisel;

15. rõhutab VVOde ja naiste organisatsioonide tähtsust naiste probleemide identifitseerimisel 
ning asjakohaste lahenduste leidmisel; tervitab VVOde tööd ja soovitab parimate tavade 
jagamist soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas asjassepuutuvate riikide vahel ning Euroopa 
VVOde võrgustikuga;

16. kutsub komisjoni üles jälgima tähelepanelikult ning nõudma Kopenhaageni kriteeriumide 
täitmist, eriti seoses naiste ja meeste võrdsete võimalustega ning naiste õigustega 
kandidaat- ja võimalikes kandidaatriikides; kutsub Balkani kandidaat- ja võimalikke 
kandidaatriike üles ühtlustama oma diskrimineerimisvastaseid ja soolist võrdõiguslikkust 
käsitlevaid õigusakte ühenduse õigustikuga, pidades silmas võimalikku tulevast 
ühinemist; 

17. rõhutab, et lisaks moslemi naistele kannatavad piirkonnas vähemuses olevad romi naised 
mitmete diskrimineerimisvormide (rassiline, etniline, sooline) käes ning on vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse suhtes haavatavamad, mistõttu tuleks nende probleemide 
lahendamiseks töötada välja terviklik lähenemine;

18. on mures, et puudub ajakohastatud statistiline teave ja näitajad naiste olukorra 
hindamiseks Balkani maades;
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19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide, kandidaatriikide ja võimalike kandidaatriikide valitsustele ja 
parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Raporti eesmärk on hinnata soolise võrdõiguslikkuse küsimusi ja Balkani maades elavate 
naiste olukorda. Geograafiliselt keskendub raport kandidaatriikidele (Horvaatia ja endine 
Jugoslaavia Makedoonia Vabariik4) ning võimalikele kandidaatriikidele: (Albaania, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Montenegro, Serbia, Kosovo, UNSCR 1244 raames).

Nendes riikides on viimase kahe aastakümne jooksul toimunud dramaatilised muutused. 
Raportis ei käsitleta minevikusündmusi, vaid keskendutakse praegustele naiste olukorraga 
seotud probleemidele; sellegipoolest tuleks praegust olukorda vaadelda ajaloo valguses. 
Ajalukku on kirjutatud sõjad, etnilised konfliktid, poliitiline ja majanduslik 
ümberkujundamine, uute riikide loomine (isegi lähiminevikus), ränne jne. 
Demokraatliku stabiliseerimise protsess on käimas, kuid ikka on veel palju teha. Selleks on 
vajalik naiste osalemine. Naised saavad mängida juhtrolli piirkonna demokratiseerimis- ja 
stabiliseerimisprotsessis vaid juhul, kui neile antakse võrdsed võimalused. Kahjuks ei tundu 
see eespool nimetatud riikides hetkel nii olevat.
On väga raske hinnata soolist võrdõiguslikkust nendes riikides, kuna puudub juurdepääs 
usaldusväärsetele ja kaasajastatud andmetele. Loomulikult kehtivad reegli suhtes mõned 
erandid5, kuid enamikul juhtudel on kättesaadavad andmed aegunud. Raportis käsitletakse 
järgmisi valdkondi, mis näivad olevat kõige problemaatilisemad seoses naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse küsimustega.

Naised tööturul

Naiste majanduslik sõltumatus on soolise võrdõiguslikkuse võtmeelement. Naistel peaks 
olema võrdne juurdepääs tööturule ja kvaliteetsetele töökohtadele. Kõikides nimetatud 
riikides seisab töötuse probleemiga silmitsi rohkem naisi kui mehi. See ei tähenda, et naised ei 
tööta, vastupidi, nad on sunnitud töötama mitteametlikul tööturul, kus nende tööd ei 
deklareerita; sealhulgas majapidamistööd, eakate ja laste eest hoolitsemine.

Lisaks on isegi ametlikult töötavad naised haavatavamad halbade töötingimuste ja töötuse 
suhtes. Seda põhjustab asjaolu, et naised on enamjaolt koondunud sektoritesse, mis on 
traditsiooniliselt nn naiste sektorid ja nende sektorite töö on vähem tasustatud ning 
ebakindlam. Samuti iseloomustab tööturgu naiste ja meeste palgavahe, mis tähendab, et 
naised teenivad sama töö eest vähem kui nende meessoost kolleegid. (Palgavahe on riigiti 
erinev, alates 9% Sloveenias kuni märksa suurema palgavaheni endises Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariigis ja Serbias, kuid andmed ei ole ei korralikult kogutud ega 
kättesaadavad).
                                               
4 Türgi sobiks samuti sellesse nimekirja, kuid FEMM komisjoni üksikasjalike Türgi-teemaliste raportite (INI 
2004/2215 ja INI 2006/2214, Emine Bozkurt) tõttu ei kaasanud raportöör seda riiki.
5 Mõned näited: Horvaatia: Elukvaliteet Horvaatias: põhilised järeldused riiklikest uurimustest: 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/29/en/1/ef0729en.pdf; Bosnia ja Hertsegoviina: Helsingi 
inimõiguste komisjon Bosnia ja Hertsegoviinas: aruanne inimõiguste olukorra kohta Bosnia ja Hertsegoviinas, 
perioodi jaanuar kuni detsember 2007 analüüs: http://www.bh-
hchr.org/Reports/Report%20on%20the%20status%20of%20HR%20for%202007.doc; Horvaatia Vabariik, 
statistika keskbüroo: Naised ja mehed Horvaatias 2007; Naised ja mehed Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsioonis 
2006; Montenegro: http://www.monstat.cg.yu/EngPublikacije.htm.
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Valitsused peaksid tagama, et kehtivad diskrimineerimisvastased ja/või soolist 
võrdõiguslikkust käsitlevad õigusaktid annaksid tööturule juurdepääsuks võrdsed võimalused 
nii naistele kui meestele. Õiguslikust raamistikust üksinda ei piisa, seadusi tuleks ka 
korralikult rakendada ja järgida. Raportöör tervitab soolist võrdõiguslikkust käsitlevate, 
vägivallavastaste ja diskrimineerimisvastaste õigusaktide6 vastuvõtmist paljudes piirkonna 
riikides viimase viie aasta jooksul kui peamist positiivset arengut. 

Teine oluline asjaolu, mida tuleb arvesse võtta seoses naistega tööturul, on era- ja tööelu 
ühitamine. Mehed ja naised peavad jagama lapsehooldusega seotud ülesandeid ja mehi tuleb 
julgustada seda tegema. Lisaks on suur vajadus kvaliteetsete, juurdepääsetavate ja soodsate 
lapsehooldusteenuste järele. Niisuguste institutsioonide kättesaadavus on riigiti erinev. 
Üldjuhul on olukord hullem maapiirkondades, kus sotsiaalteenuste (sealhulgas lapsehooldus) 
ebapiisav kättesaadavus asetab naiste õlgadele suurema koorma. Barcelona eesmärkide7

saavutamine on soovitav, kuid selles suunas tuleb teha suuremaid pingutusi.

Stereotüüpidevastane võitlus

Lisaks õigusaktidest tingitud takistustele muudavad stereotüübid ja negatiivne kuvand naistest 
võimatuks võrdsete võimaluste kasutamise. Nimetatud kuvand on ühiskonda sügavalt 
juurdunud ja mõnikord tugevdavad seda kultuurilised erinevused ning etniline ja/või rassiline 
diskrimineerimine. Enamikus nendest riikidest seisavad inimesed selle suhtumisega silmitsi 
koolis (õppematerjalid), meedias (televisioon, raamatud, ajalehed, raadio) ja Internetis. 
Avaliku arvamuse ümberkujundamiseks on vaja teadlikkuse tõstmise kampaaniaid. See peaks 
alguse saama noorelt, õppematerjalid koolis peaksid edendama positiivsemat pilti naistest: 
töötavad, sõltumatud ja meestega võrdsed. See on eriti oluline stereotüüpide kaotamiseks 
karjäärimustrites ja teatud töökohtade feminiseerumise kaotamiseks.
Sama teed tuleks käia meedias ja Internetis. Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik on 
positiivseks näiteks, kus kohe pärast praegu kehtiva riikliku infoühiskonna strateegia 
vastuvõtmist viidi läbi uurimus, et s aada  teavet ja tõsta teadlikkust info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia soolisest ulatusest. Analüüsi tellis ja seda rahastas endise 
Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi naiste VVO Akcija Zdruzenska8. Hariduse tasandil on 
heaks näiteks Albaania, kus Tirana Ülikool pakub soolise võrdõiguslikkuse ja arengu 
magistriprogrammi (alates 2006. aastast)9.

                                               
6 Mõned näited: endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik: naiste ja meeste võrdsete võimaluste seadus (2006), 
seksuaalvabadusevastaste kuritegudega seotud kriminaalkoodeksi muutmine (2004), soolist võrdõiguslikkust 
käsitlev tegevuskava (2007–2012); Montenegro: soolise võrdõiguslikkuse seadus (2007); Bosnia ja 
Hertsegoviina: soolise võrdõiguslikkuse seadus (2003); soolise võrdõiguslikkusega tegeleva keskuse rajamine 
(2005); Serbia: puuduvad soolist võrdõiguslikkust käsitlevad eeskirjad, kuid on olemas soolise võrdõiguslikkuse 
ja etniliste teadusuuringute keskus; Horvaatia: uus soolise võrdõiguslikkuse seadus (vastu võetud 15. juulil 
2008), soolise võrdõiguslikkusega tegeleva ombudsmani ametikoha loomine (2003); Albaania: soolise 
võrdõiguslikkuse seadus (2004).
7 2002. aasta märtsis tunnustati Euroopa Ülemkogu Barcelona kohtumisel lapsehoolduse tähtsust majanduskasvu 
ja võrdsete võimaluste seisukohast, nõudes, et liikmesriigid eemaldaksid takistused naiste tööjõu osalemise teelt 
ja püüaksid, võttes arvesse nõudlust lapsehooldusteenuste järele ning kooskõlas siseriiklike õigusaktidega, 
tagada 2010. aastaks lapsehoolduse vähemalt 90%-le lastest 3. eluaasta ja kohustusliku kooliminemise vanuse 
vahel ning vähemal 33%-le alla 3-aastastest lastest.
8 Allikas: http://see.oneworldsee.org/article/view/145292/1/.
9 Lisateave: http://see.oneworldsee.org/article/view/143043/1/.
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Naiste tervis
Enamikus käesolevas raportis käsitletavates Balkani maades halvendas poliitilise ja 
majandusliku süsteemi ümberkujundamine riiklikku ennetavat tervishoiusüsteemi ja 
tervishoiuteenuseid. Paljudel juhtudel oli see tingitud puudulikust erastamisest. 

On haigusi, mille suhtes naised on eriti haavatavad (emakakaelavähk, rinnavähk). Nende 
haiguste ennetamiseks on vajalik korrapärane läbivaatus. Mõnedes riikides (näiteks endine 
Jugoslaavia Makedoonia Vabariik) on seda tunnistatud, kuid puudub ikka veel asjakohane 
riiklik rahastamine. Tuleks anda rohkem teavet sugulisel teel nakkavate haiguste kohta. 
Eritähelepanu tuleks pöörata seksuaalvägivalla või sõdade ja etniliste konfliktide ajal 
kuritarvitamise ohvriks langenud naiste psühholoogilisele ja füüsilisele rehabiliteerimisele. 

Naised otsustusprotsessis
Naistesse ei tohiks enam suhtuda üksnes kui sõdade ja konfliktide ohvritesse. Naised saavad 
osaleda rahu ja stabiliseerimise tagamisel. Selle saavutamiseks peavad naised olema otsuseid 
tegevatel ametikohtadel nii poliitilises kui majanduslikus mõjualas. Poliitilisel tasandil 
peaksid naised lisaks osalema võrdselt ja olema võrdselt esindatud erakondades, 
rahvusassambleedes ja valitsustes. See tuleks saavutada kvootide abil.

Erasektoris ei pruugi kvootide kehtestamine olla toimiv lahendus. Sellegipoolest peaks 
rohkem naisi olema juhtpositsioonil, mis ei peaks lõppema juhataja ametikohaga. Valitsused 
peavad tagama kehtivate õigusaktide õige rakendamise ja mõistma hukka takistused 
karjääriredelil tõusmisele. Mitte mingil juhul ei tohiks jätta naisi välja majanduslike otsuste 
tegemise vastutusrikastelt ametikohtadelt. Naistel peaks olema võimalus esindada naiste huve 
kõrgemal tasemel – kogemus näitab, et naistest tippjuhid mõistavad paremini naiste 
probleeme ja näitavad suuremat valmisolekut pakkuda paindlikke töötingimusi, mis aitab 
naistel tasakaalustada töö- ja pereelu.

Naistevastane vägivald
Naistevastase vägivalla ja koduvägivalla suhtes tuleks kehtestada nulltolerants ning see ei 
peaks piirduma üksnes seadusandliku tegevusega. Tuleks korralikult rakendada seadusi, 
korraldada teadlikkuse tõstmise kampaaniaid ning ametnike ja politseitöötajate koolitusi, et 
suurendada nende teadmisi naistevastase vägivalla ja koduvägivalla kohta. Teine hädavajalik 
element on ohvrite varjupaikade loomine.

Silmapaistev näide on hariduse, nõustamise ja teadusuuringute keskuse (CESI) soolise 
vägivalla ennetamise riiklik kampaania. Hariduse, nõustamise ja teadusuuringute keskus
alustas 2007. aastal koostöös ettevõttega Open Media Group (OMG) soolise vägivalla 
ennetamise riikliku kampaania rakendamist. Kampaania eesmärgiks on noorte teadlikkuse 
tõstmine antud probleemi osas ja soolise vägivalla ennetamine. Kampaania hõlmab soolise 
vägivalla alaseid teadusuuringuid teismelise elanikkonna hulgas, meediakampaaniat,
haridusseminare gümnaasiumi õpetajatele, avalikke arutelusid, noorte tööde tutvustamist, 
toetamist ja riikliku poliitika meetmeid.10

Inimkaubandus
Inimkaubandus, eriti naiste ja lastega kauplemine, on üldine nähtus. Inimkaubandusevastane 
võitlus peaks keskenduma ühelt poolt organiseeritud kuritegevusele ja teiselt poolt 
inimkaubanduse peamiste põhjuste väljajuurimisele. See hõlmab naiste õiguste ja nende 
                                               
10 Lisateave: http://see.oneworldsee.org/article/view/147167/1/.
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majandusliku sõltumatuse tagamist. Töö ja stabiilse sissetulekuta naistest saavad kergesti 
inimkaubanduse ohvrid (sunniviisiline prostitutsioon, sunnitöö või sunniviisiline elundite 
eemaldamine), mistõttu naiste võrdne juurdepääs ja täielik integreerimine tööturgu on 
äärmiselt oluline.

Naiste olukorra parandamiseks Balkanil ja lahenduste leidmiseks on ülioluline Euroopa Liidu 
sekkumine. Balkani maad peaksid omalt poolt ratifitseerima ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooni 1325, kui nad ei ole seda siiani veel teinud ja samal ajal peaksid nad püüdlema 
selle rakendamise poole riiklike tegevuskavade väljatöötamise abil. Tihedam koostöö ja 
parimate tavade vahetamine kohalike naisorganisatsioonide ning rahvusvaheliste VVOde 
vahel võib samuti aidata kaasa olukorra parandamisele. Rahvusvahelise konverentsi 
järeldustes „Naised konfliktide lahendamises”, mis viidi läbi 21.–22. juunil 2008 Ljubljanas 
Ljubljana humanitaarteaduste ülikoolis Institutum Studiorum Humanitatis näivad parimad 
resolutsiooni 1325 rakendamise tulemused olevat Kosovos, kus rahvusvahelised asutused ja 
riiklikud naisliikumised töötasid käsikäes ja kus neil õnnestus jõustada tugev kvootide kord 
riiklikeks ja kohalikeks valimisteks, koolitada ning muuta politsei ja sõjavägi teadlikumaks 
naiste inimõigustest ja vajadustest konfliktijärgses olukorras.

Ei ole vaja lisada, et kandidaatriikide ja võimalike kandidaatriikide suur motivatsioon on 
võimalik tulevane ühinemine ELiga. Seetõttu on inimõigused ja naiste õigused kriteerium, 
millele peavad vastama kõik need riigid. Läbirääkimisprotsessi ajal tuleks teostada tugevat 
järelevalvet ja tegelikud tulemused tuleks saavutada enne ühinemist.
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