
PR\763501ET.doc PE418.282v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

30.1.2009

RAPORTI PROJEKT
Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine komisjonide ja delegatsioonide töö 
raames
(2008/2245(INI))

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Raportöör: Anna Záborská

Adlib Express Watermark



PE418.282v01-00 2/12 PR\763501ET.doc

ET

PR_INI

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK............................................3

SELETUSKIRI ......................................................................................................................6

Adlib Express Watermark



PR\763501ET.doc 3/12 PE418.282v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta komisjonide ja delegatsioonide töö 
raames
(2008/2245(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 2, artikli 3 lõiget 2, artiklit 13 ja artikli 141 
lõiget 4;

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, muudetud 
Euroopa sotsiaalhartat ning Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat;

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimõiguste ja õigusküsimuste peadirektoraadi ning eriti 
Euroopa Nõukogu meeste ja naiste võrdõiguslikkuse juhtkomitee tööd;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta direktiivi 
2002/73/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/207/EMÜ meeste ja naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja 
edutamisega ning töötingimustega1;

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2003. aasta resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise kohta Euroopa Parlamendis2;

– tuletab meelde oma 18. jaanuari 2007. aasta resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise kohta komisjonide töö raames3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2009),

A. arvestades, et meeste ja naiste võrdõiguslikkus on ühenduse õiguse aluspõhimõte ning et 
vastavalt asutamislepingu artiklile 2 on selle põhimõtte edendamine üks ühenduse 
ülesannetest;

B. arvestades, et asutamislepingu artikli 3 lõikes 2 sätestatakse soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise põhimõte, märkides, et kõigi ühenduse meetmete eesmärk on meeste ja 
naiste ebavõrdsuse kaotamine ja võrdõiguslikkuse edendamine;

C. arvestades naissoost parlamendiliikmete protsendimäära pidevat kasvu, mis on tõusnud 
17,5%lt 1979. aastal 31,08%le 2009. aastal;

                                               
1 EÜT L 269, 5.10.2002, lk 15.
2 ELT C 61 E, 10.3.2004, lk 384.
3 ELT C 244 E, 18.10.2007, lk 225.
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D. arvestades, et parlamendi sisepoliitika ja välispoliitika peadirektoraatides on naiste 
osakaal liiga väike, moodustades vastavalt 8,1% ja 3,4% töötajatest;

E. arvestades, et enamik parlamendikomisjone peab soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist üldiselt oluliseks, samas kui väiksemat osa komisjonidest huvitab see 
harva või ei huvita kunagi,

Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise hindamine

1. rõhutab, et soolise võrdõiguslikkuse nõue peaks kajastuma praktilises lähenemises, mis ei 
vastandaks naisi meestele; 

2. rõhutab, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine toob kaasa positiivseid tagajärgi nii 
naiste kui ka meeste jaoks;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine eeldab 
poliitikavaldkondade ümberkorraldamist, täiendamist, arendamist ja hindamist, et 
poliitika kujundamisega tavapäraselt seotud osalised arvestaksid soolise võrdõiguslikkuse 
aspekti kõikides poliitikavaldkondades kõikidel tasanditel ja kõikides etappides;

4. tuletab meelde vajadust koostada ja viia ellu konkreetsetel eesmärkidel põhinev strateegia 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kaasamiseks komisjonide ja delegatsioonide 
vastutusalasse kuuluvatesse ühenduse poliitikavaldkondadesse; 

5. rõhutab soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse kõrgetasemelise töörühma volituste 
olulisust ning palub töörühmal jälgida selle protsessi toetamist ja edendamist kõikjal 
parlamendis;

6. väljendab heameelt parlamendikomisjonide üle, kes rakendasid oma töös soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamist, ning kutsub teisi komisjone ja delegatsioone üles 
samamoodi toimima;

7. palub peasekretäril pidada esmatähtsaks parlamendi komisjonide ja delegatsioonide kõigi 
tasemete ametnikele suunatud koolitust võrdõiguslikkuse süvalaiendamise valdkonnas; 
kordab oma nõuet, et alates parlamendi järgmise ametiaja algusest tuleb kõigile 
parlamendiliikmetele pakkuda soolise võrdõiguslikkuse alast koolitust; 

8. toetab ka edaspidi soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise erikoolituse läbinud sise- ja 
välispoliitika peadirektoraatide juurde kuuluvate parlamendikomisjonide sekretariaatide 
ametnike vaheliste võrgustike moodustamist, et vahetada korrapäraselt häid tavasid;

9. rõhutab, et parlamendi komisjonidel ja delegatsioonidel peavad olema soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamisest põhjaliku ülevaate saamiseks asjakohased vahendid, 
nagu vastavad näitajad, andmed ja soo alusel eristatud statistika, ning et soolist 
võrdõiguslikkust tuleb pidada silmas ka eelarvevahendite eraldamisel; 

10. rõhutab, et võrdõiguslikkuse süvalaiendamise rakendamisel tuleb võtta arvesse iga 
parlamendikomisjoni või delegatsiooni eripära; nõuab, et komisjonid ja delegatsioonid 
osaleksid aktiivselt hindamises, mis toimuks korrapäraselt naiste õiguste ja soolise 
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võrdõiguslikkuse komisjoni egiidi all soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise eest 
vastutavatele esimeestele ja aseesimeestele esitatava küsimustiku põhjal ning mis 
puudutaks ka puudujääke komisjonide ja delegatsioonide töös ning võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise rakendamisel tehtud edusamme igas komisjonis;

11. rõhutab, et parlamendi komisjonidele ja delegatsioonidele on oluline, et nende roll ja 
ülesanded soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise valdkonnas oleksid täpselt 
määratletud;

12. kutsub parlamendi juhatust üles rõhutama oma suhetes liikmesriikide parlamentidega 
soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse kõrgetasemelise töörühma positiivset eeskuju; 

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
Euroopa Nõukogule.
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SELETUSKIRI

SISSEJUHATUS

Omaalgatusliku raporti (Integreeritud lähenemisviis meeste ja naiste võrdõiguslikkusele 
komisjonide ja delegatsioonide tegevuses (INI/2008/2245), raportöör Anna Záborská)
koostamiseks saadeti soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise eest vastutavatele 
komisjonide ja delegatsioonide esimeestele /aseesimeestele vastav küsimustik. Algatusele 
vastas üheksateist parlamendikomisjoni, kellest üks, ECON, vastas raportöörile adresseeritud 
kirja teel. Seega vastas 19 komisjoni 21st. Seevastu ei vastanud küsimustikule mitte ükski 
delegatsioon.
Küsimustik sisaldas 28 küsimust, mis olid jaotatud 4 rühma ja käsitlesid vastavalt soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise reguleerimisala, strateegiat, ellurakendamist ja soolise 
mõõtme alast oskusteavet, konsulteerimist ja koostööd.

A. REGULEERIMISALA

Soolise võrdõiguslikkuse integreeritud lähenemisega seotud küsimused on olulised 
kaheteistkümne komisjoni (AGRI, CULT, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, INTA, ITRE, JURI, 
LIBE, REGI, et TRAN) õigusloometöös. (Küsimus 4)

Kodukorra alusel neile antud eri pädevusalasid silmas pidades hulgas tõid komisjonid 
muuhulgas välja järgmised võtmevaldkonnad, kus soolise võrdõiguslikkuse tahk on
asjakohane (küsimus 5):

 soolisuse küsimus Euroopa Liidu asutamislepingu kohaldamise ja lepingu toimimise 
hindamise kontekstis; sooline võrdõiguslikkus Euroopa Parlamendi esindajate 
nimetamisel valitsustevahelistele konverentsidele ja tulevastesse konventidesse, 
Euroopa Parlamendi naisliikmete arvu suurendamine (AFCO);

 eriline tähelepanu soolise mõõtme integreeritud lähenemisele raportite ja arvamuste 
väljatöötamisetapis; sooliselt neutraalse keelekasutuse toetamine komisjonide 
koosolekutel ja koostatavates dokumentides, soolise võrdõiguslikkuse küsimuste 
käsitlemine külalisesinejatega toimuvate mõttevahetuste ja parlamendikomisjoni 
delegatsioonide visiitide käigus (AFET);

 maaelu arendamine, ühise põllumajanduspoliitika arendamine (AGRI);
 soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimused on olulised kõikides 

parlamendikomisjoni pädevusalasse kuuluvates valdkondades (CULT);
 aastatuhande arengueesmärgid, humanitaarabi ja arengukoostöö rahastamisvahed 

(soolist võrdõiguslikkust käsitletakse „läbiva küsimusena” paljudes riikide 
strateegiadokumentides (DEVE);

 kindlustus, pensionid, Lissaboni strateegia, üldhuviteenuste maksustamine, 
mikrokrediit (ECON);

 tööhõive, sotsiaalpoliitika, töötingimused, diskrimineerimine tööturul (EMPL);
 tervishoid, farmaatsia- ja kosmeetikatooted, keskkonnatervis (pestitsiidid, biotsiidid, 

jäätmed) (ENVI);
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 avalikud kuulamised ja mõttevahetused, soolise võrdõiguslikkusega arvestamine 
raportööride ja arvamuste koostajate poolt dokumentide koostamise käigus, 
sõnavõtjate soolise tasakaalu silmaspidamine (DROI);

 tarbijapoliitika (IMCO);
 kaubandus ja arenguaspektid (INTA);
 teadusuuringud, tööstus (ITRE);
 põhiõigused (LIBE);
 rannikupüük ja kalandusvööndite, vesiviljeluse, töötleva tööstuse ja struktuuripoliitika 

integreeritud ja säästev areng (PECH);
 ELi struktuurifondide, ERDFi, ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondiga seotud 

õigusloome ja Euroopa Liidu muude sotsiaalse ühtekuuluvuse strateegiate hindamine 
(REGI);

 EJKP missioonid – personali suhtumine kohalikku elanikkonda, miinid / 
plahvatusohtlikud varemed ja demineerimine, relvitustamine, demobiliseerimine ja 
taasintegreerumisprotsessid konfliktijärgsetes maades (SEDE);

 transport tööhõivevaldkonnana ja liiklusohutus (TRAN).

Integreeritud lähenemist soolise võrdõiguslikkuse küsimustele õigusloomega seotud ja 
mitteseotud töös (küsimus 7) kohaldatakse paljudes komisjonides. Neliteist komisjoni 
üheksateistkümnest (2006. aastal 12 19st) teatas, et on sellist lähenemist oma õigusloomega 
seotud ja mitteseotud töös juba rakendanud.
Esitame mõned näited:
AFET – soolise võrdõiguslikkuse edendamine rahvusvahelisel areenil;
AGRI – arvamus soolise võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus 2007;
CULT – soolise võrdõiguslikkuse küsimusi võetakse täiel määral arvesse raportite ja 
arvamuste koostamisel ning komisjoni muus tegevuses, nagu avalikud kuulamised ja 
delegatsioonide visiidid;
DEVE – aastatuhande arengueesmärgid hõlmavad soolist mõõdet. Üks eesmärkidest (eesmärk 
3) keskendub soolise võrdõiguslikkuse ja naiste emantsipatsiooni küsimustele;
DROI – naiste õigused on osa inimõigustest, sagedamini käsitletavateks teemadeks on 
aukuriteod, koostati uuring soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta välistegevustes;
ECON – naiste tööhõive ja nende integreerimine tööturule, haridus, elukestev õpe, töö- ja 
eraelu ühitamine ning tarbijate rahanduse ja laenu alane koolitamine,
EMPL – tööaja direktiiv, pensionid ja tööhõivesuunised;
IMCO – ohustatud elanikkonnarühmade erivajadused, mis on välja toodud raportis 
„Tarbijapoliitika strateegia”;
PECH – raportid, mis käsitlevad rannikupüüki ja sellega tegelevate kalurite probleeme, 
kalandusega seotud naiste ühendused, vesiviljelus ja kalandust mitmekesistavad tegevused 
ning vesiviljelus Euroopa rannikupiirkondade integreeritud haldamise kontekstis;
REGI – integreeritud lähenemist soolise võrdõiguslikkuse küsimustele käsitletakse 
struktuurifondide põhimäärustes kavandamise ja strateegiate elluviimise läbiva mõõtmena;
SEDE – kaks Euroopa julgeolekustrateegiat hõlmavat raportit (raportöörid von Wogau ja 
Kuhne);
TRAN – transporti ja turismi käsitlevad muudatusettepanekud ja raportid, uuring naiste ja 
Euroopa transpordi kohta,
AFCO, ENVI, JURI, LIBE ja CONT ei ole oma õigusloometöös rakendanud integreeritud 
lähenemist soolise võrdõiguslikkuse küsimustele.
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B. SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE STRATEEGIA, KOMISJONIDE LÜHI- JA PIKAAJALISED 
EESMÄRGID

Üksteist parlamendikomisjoni ei ole arutanud ega heaks kiitnud soolise võrdõiguslikkuse 
mõõtme strateegia lülitamist oma eri tegevusaladesse. Neli parlamendikomisjoni, s.o 
AFET, PECH, REGI ja SEDE, on sellise strateegia vastu võtnud. AFCO, AGRI ja ENVI on 
sellise strateegia vastuvõtmiseks korraldanud mõttevahetusi. Võrdluseks, 2006. aastal ei olnud 
strateegiat arutanud ega vastu võtnud 14 komisjoni. Neljas komisjonis oli toimunud 
mõttevahetusi strateegia vastuvõtmiseks ja vaid üks komisjon oli strateegia vastu võtnud.

Oma kavas Gender Mainstreaming Action Plan kohustub AFETi komisjon edendama oma 
tegevuses aktiivselt soolist võrdõiguslikkust ja jätkama sellega seotud küsimuste arutamist 
külalisesinejatega ning delegatsioonide visiitidel. AFET jälgib samuti, et kõiki soolise 
võrdõiguslikkusega seotud küsimusi võetaks nõuetekohaselt arvesse raportite ja arvamuste 
koostamisel. Komisjon kavatseb võimaluste piires tagada, et vähemalt 33% kuulamistel 
osalevatest sõnavõtjatest oleksid naised. AFET kohustus toetama sooliselt neutraalset 
kõnekasutust oma dokumentides ja koosolekutel. AFET väljendas samuti valmisolekut jälgida 
nais- ja meessoost isikute tasakaalu Euroopa Liidu eriesindajate ja komisjoni delegatsioonide 
juhtide nimetamisel.

SEDE strateegia võeti vastu 19. märtsil 2007 dokumendina Gender mainstreaming action 
plan. Allkomisjon SEDE kohustus oma tegevuses edendama soolise võrdõiguslikkuse 
mõõdet, lülitades soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimused oma raportitesse ja 
arvamustesse. Samuti kohustutakse jälgima, et esitatud raportites ja arvamustes võetaks 
arvesse meeste ja naiste suhtarvu, toetab proportsionaalset esindatust oma delegatsioonides 
ning soolise tasakaalu jälgimist avalikel kuulamistel esinevate sõnavõtjate seas, jälgides 
eeskätt naissoost esinejate 33% kvoodi rakendamist. Lisaks kohustub SEDE toetama sooliselt 
neutraalset kõnekasutust oma koosolekutel ja kirjalikes dokumentides.
Soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas peab SEDE esmatähtsaks kaht küsimust – ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 rakendamist Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
ning EJKP operatsioonide käitumisjuhiste raames ning ümberkorraldusi julgeoleku ning 
relvitustamise, demobiliseerimise ja taasintegreerimise valdkonnas.

REGI strateegias Mission Statement on Promoting Gender Equality in the work of the 
Committee kohustub parlamendikomisjon edendama soolist võrdõiguslikkust oma sisetöödes, 
nõudes (võimaluste piires) fraktsioonidelt, et naiste proportsioon parlamendikomisjonis 
vastaks naiste proportsioonile Euroopa Parlamendis ning et seda proportsiooni peetaks samuti 
silmas komisjoni juhatuse liikmete ja koordinaatorite nimetamisel. REGI soovib samuti, et 
juhatus tagaks sellise soolise tasakaalu säilimise ka raportite ja arvamuste koostajate 
määramisel. Samuti peab REGI vajalikuks veenduda võrdsete võimaluste põhimõtte 
rakendamises sekretariaadi koosseisu kindlaksmääramisel.
Välistegevuses kohustub REGI käsitlema regulaarselt soolise võrdõiguslikkusega seotud 
küsimusi õigusloomega seotud raportite, omaalgatuslike raportite ja arvamuste koostamisel, 
pidades eeskätt silmas piirkondliku arenguga seotud küsimusi. REGI kavatseb põhjalikult 
kontrollida soolise mõõtme mõjusid struktuurifondide kasutamisele.

2006. aastal vastuvõetud PECH strateegias määratakse kindlaks suunised soolise 
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võrdõiguslikkuse edendamiseks. PECH kohustub edendama soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist, et toetada naiste töö ja nende õiguste paremat õiguslikku ja sotsiaalset 
tunnustamist. Seda eesmärki on eeskätt võimalik saavutada selliste vahendite 
väljaarendamisega, mis võimaldavad koguda ja levitada teavet naiste olukorra kohta, naiste 
kaasamisega otsustamisprotsessi, soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete lülitamisega õigusakti 
eelnõudesse ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete tõhusa kohaldamisega Euroopa 
kalandusfondi ja teiste kalanduspoliitikaga seotud rahastamisvahendite suhtes. PECH 
kohustub samuti lülitama soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimused oma õigusloomega 
seotud ja omaalgatuslikesse raportitesse. Lisaks sellele kavatseb PECH korraldada 
koordinaatorite ja komisjoni koosolekute raames vähemalt üks kord aastas soolise 
võrdõiguslikkuse poliitikat ja soopõhise mõju hindamist käsitleva arvamustevahetuse.

AFET, SEDE ja PECH on määranud kindlaks konkreetsed tegevuseesmärgid. AFET toob 
välja kavatsuse korraldada avalik kuulamine teemal „Naiste roll Araabia riikides”, naiste ja 
meeste suhtarvu jälgimise Euroopa Liidu eriesindajate nimetamisel ja komisjoni 
delegatsioonides ning kavatseb esitada oma liikmetele üleskutse tagada, et tulevaste 
delegatsioonide puhul võetaks arvesse soolise võrdõiguslikkuse aspekti.
PECH on eesmärgid määranud kindlaks oma strateegias. Need on toodud ülalpool.
SEDE mainib ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni rakendamist EJKP raames ning EJKP 
missioonide suhtes kehtivaid üldisi käitumisjuhiseid.

C. SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SÜVALAIENDAMISE ELLUVIIMINE

Kõik komisjonid, välja arvatud CULT, on oma projektides (raportid, avalikud kuulamised) 
määranud kindlaks tulevikus käsitletavad soolise võrdõiguslikkuse seisukohalt 
huvipakkuvad teemad. Valdavalt langevad need teemad kokku küsimustiku A-osas toodud 
võtmesektoritega.

Seitse komisjoni, AGRI, EMPL, ENVI, PECH, REGI, SEDE ja TRAN, on kontrollinud 
soopõhiselt liigendatud jooksvate andmete ja statistiliste andmete kättesaadavust.
Vaatamata sellele, et on tehtud uurimusi naiste rollist kalandussektoris, avaldab PECH
kahetsust soopõhiselt liigendatud statistika puudumise üle. SEDE on palunud nõukogul 
esitada statistika naiste ja meeste osalemise kohta EJKP operatsioonidel. Komisjoni käsutuses 
on ka huvipakkuv statistika, mis käsitleb teemat „Gender mainstreaming in ESDP
missions”. AGRI juhib tähelepanu asjaolule, et statistika on ebapiisav ning ei kajasta näiteks 
majandites osalevate abikaasade tööd. AGRI on palunud Euroopa Komisjonil ja 
EUROSTATil need lüngad täita ja kõrvaldada diskrimineerivad tegurid andmete kogumisel.
EMPL vaatleb tööhõivestatistikat hõlmavat õigusloometööd. TRAN on tellinud uuringu naiste 
kohta Euroopa transpordis, mis hõlmab statistikat, millest nähtub soolise tasakaalu puudumine 
Euroopa transpordisektoris. REGI on tellinud uuringu pealkirjaga „Integreeritud lähenemine 
soolise võrdõiguslikkuse küsimusele struktuurifondide kasutamisel”, milles antakse ülevaade 
andmete kättesaadavuse kohta.

DROI, PECH ja SEDE on määranud kindlaks asjakohased näitajad. PECH väitel on kõige 
lihtsamalt mõõdetavad tööhõivega seotud kvantitatiivsed andmed, kuid võimaluse piires tuleb 
arvesse võtta ka teisi andmeid (õiguslik ja sotsiaalne staatus, sotsiaal-kultuurilised piirangud, 
juurdepääs koolitusele ja haridusele ning nende tase jne). DROI on tellinud näitajad seoses 
demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendiga, kus soolise võrdõiguse 
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süvalaiendamine on üks horisontaalsetest eesmärkidest.

PECH ja ENVI on ainukesed komisjonid, kus on analüüsitud eelarvevahendite jaotumist
oma tegevusvaldkonnas lähtuvalt soolisest võrdõiguslikkusest. PECH osutab Euroopa 
kalandusfondi käsitleva nõukogu määruse artiklitele, mis näitavad mainitud valdkonnas 
mitmeid positiivseid aspekte. Dokumendis ei ole siiski kindlaks määratud rahaliste vahendite 
jaotumist eri telgede vahel, sest selline jaotamine kuulub liikmesriikide rakendusprogrammide 
elluviimise raames liikmeriikide pädevusse (küsimus 15).

Mis puutub soolise võrdõiguslikkusega seotud integreeritud lähenemise rakendamise 
meetoditesse, siis neli komisjoni on kasutanud spetsiifilisi meetodeid soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise elluviimiseks. AFET kasutab võrdlevat analüüsi 
(benchmarking), REGI soopõhist mõjuanalüüsi, SEDE soopõhiselt liigendatud statistikat ja 
PECH teatab, et on valmis kasutama mis tahes olemasolevaid meetodeid. Sama seisukohta 
jagab ka DROI.

D. SOOLISE MÕÕTMEGA SEOTUD OSKUSTEAVE JA KONSULTEERIMINE

Enamik komisjone on avalike kuulamiste abil või uuringute tellimise vormis regulaarselt 
konsulteerinud ekspertide, riigiasutuste ja VVOdega ning teiste otseselt soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnaga seotud asutustega. Vaid AFCO, AGRI, CONT, CULT, IMCO 
ja JURI ei ole selliseid konsultatsioone kasutanud. DROI rõhutab, et sooküsimustega 
tegelevad VVOde eksperdid osalevad regulaarselt nende avalikel kuulamistel. See kehtib ka 
PECH ja REGI kohta. DEVE jaoks on VVOde ja välisekspertidega konsulteerimine raportite 
ja arvamuste koostamise ning delegatsioonide missioonide lahutamatu osa.

Euroopa Parlamendi sisese oskusteabe osas (FEMM, sekretariaat, poliitikaosakond, 
õigustalitus ja raamatukogu) on neliteist komisjoni nende üksustega konsulteerinud. PECH 
väidab, et ta võtab arvesse enamikku FEMM komisjoni esitatud arvamustes sisalduvaid 
ettepanekuid ja on tellinud poliitikaosakonnalt uuringu teemal „Naiste roll Euroopa 
kalandusvööndite säästvas arengus”. EMPL on kasutanud raamatukogu ja poliitikaosakonna 
teenuseid ning teatab, et on võtnud arvesse FEMMi komisjoni arvamusi. Raamatukogu on 
koostanud REGI tellimusel dokumendi pealkirjaga „Gender mainstreaming within a regional 
policy” ja poliitikaosakond on käivitanud välisuuringu „Integreeritud lähenemine soolise 
võrdõiguslikkuse küsimusele tõukefondide kasutamisel”. ENVI on seda oskusteavet kasutanud 
peaasjalikult FEMMi komisjoni arvamuste kaudu oma raportitele. LIBE võtab arvesse 
FEMMi komisjoni esitatud arvamusi. DEVE on kasutanud poliitikaosakonna oskusteavet ja 
AFET osaleb regulaarselt FEMMi komisjoni korraldatud seminaridel.

Üldiselt on seitseteist komisjoni märkinud, et toimub regulaarne või sporaadiline koostöö 
nende komisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni vahel. AFET, 
CULT, DEVE, EMPL, ITRE, LIBE ja PECH komisjonid teevad FEMM komisjoniga 
regulaarset koostööd. Näiteks DEVE komisjon korraldas koos FEMM komisjoniga kuulamise 
teemal „Naised ja sõda” ning hindab koostööd heaks ja regulaarseks. AFET teeb koostööd 
eeskätt soolise võrdõiguslikkuse mõõtme eest vastutavate aseesimeeste tasemel ning 
samalaadse haldurite võrgustiku kaudu. CULT väljendab rahulolu selle üle, et FEMM 
komisjon on nende raportite kohta esitanud palju arvamusi ning leiab, et need on alati hästi 
vastu võetud. Lisaks FEMM komisjoniga tehtavale koostööle mainib EMPL ka Euroopa 
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Komisjoni ettepanekutega seotud pädevuskonflikte.

Viis komisjoni (DROI, INTA, ITRE, PECH et REGI) on palunud Euroopa Komisjonil anda 
teatavate dokumentide puhul hinnang soolisele võrdõiguslikkusele. INTA palus seda 
kaubandust ja vaesuse vähendamist käsitleva FEMM komisjoni arvamuse teatavate lõigete 
kinnitamise puhul, DROI aga Euroopa demokraatia ja inimõiguste algatuse kohaldamisel 
seoses rahastamisvahendit hõlmava üldisema taotlusega.

Küsimusele „Kuidas te hindate soolisi küsimusi puudutavat oskusteavet oma komisjoni 
sekretariaadis?” andis kümme komisjoni vastuse, et oskusteave on väljakujunemisjärgus.
Viie komisjoni, AFET, CONT, CULT, DROI ja EMPL sekretariaatides peetakse oskusteavet 
heaks.
INTA sekretariaadi kohta mainiti, et seal oskusteave sooliste küsimuste kohta puudub.

Komisjonide koosseisu kohta võib tuua välja järgmised andmed:

Komisjon Naissoost 
EP liikmeid

Meessoost 
EP liikmeid Kokku Naiste % Märkused

AFCO 12 42 54 22,2
AFET 38 133 171 22,2
AGRI 28 64 92 30,4

CONT 31 52 83 37,4 liikmetest on naisi 20 %, 
asendusliikmetest 39 %.

CULT 32 43 75 41,6

esimees ja üks 
aseesimeestest on naised, 
samuti ka PPE, PSE ja GUE 
fraktsioonide koordinaatorid

DEVE 27 44 71 38
DROI 27 45 72 37,5
EMPL 43 58 101 42,5
ENVI 56 79 135 41,4

IMCO 36 52 88 40,9 (esimees ning esimene ja 
teine aseesimees on naised)

INTA 15 50 65 23
ITRE 38 69 107 35,5
JURI 16 36 52 30,7
LIBE 51 64 115 44,3

PECH 14 49 63 22,2

Küllaltki positiivne areng, 
kuid ei kajasta täiel määral 
tegelikku olukorda, sest 
naised kuuluvad komisjoni 
kõige aktiivsemate liikmete 
hulka ja neil on oma 
ülesanded ka juhatuses (3 
aseesimeest) ning on ka 
fraktsioonide 
koordinaatorid.
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REGI 30 80 110 27,2
SEDE 15 55 70 21,4
TRAN 21 78 99 21,2
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