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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 4), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0034/2016 

Euroopa Parlamendi resolutsioon soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta 

Euroopa Parlamendi töös 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2 ja artikli 3 lõike 3 teist lõiku ning 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 8, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 23, 

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, 

– võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni, 

– võttes arvesse ÜRO 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide 

likvideerimise kohta, 

– võttes arvesse sõna „sugu“ määratlust, mille esitas Euroopa Komisjoni nimel komisjoni 

volinik Vĕra Jourová 3. detsembril 2015
1
, 

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu poolt 2011. aasta märtsis vastu võetud Euroopa 

soolise võrdõiguslikkuse pakti (2011–2020), 

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti „Strateegiline kohustus soolise 

võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel 2016–2019“ (SWD(2015)0278), 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu soolise võrdõiguslikkuse strateegiat 2014–2017, 

– võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) 2015. aastal 

avaldatud uuringut „Advancing women in political decision-making – Way forward“ 

(Naiste osaluse edendamine poliitikakujundamises. Edasine tegevus), 

– võttes arvesse EIGE 2011. aastal avaldatud aruande „Gender-Sensitive Parliaments: A 

                                                 
1
 Parlamendi küsimused, 3. detsember 2015, (E-012868/2015). V. Jourová vastus komisjoni nimel, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-012868&language=EN 
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Global Review of Good Practice“ (Sootundlikud parlamendid: heade tavade 

ülemaailmne ülevaade) järeldusi ja soovitusi,  

– võttes arvesse komisjoni 21. veebruari 1996. aasta teatist „Meeste ja naiste 

võrdõiguslikkuse lisamine kõigisse ühenduse meetmetesse ja poliitikatesse“ 

(COM(1996)0067), milles komisjon kohustus edendama naiste ja meeste 

võrdõiguslikkust kõigis tegevustes ja poliitikavaldkondades kõigil tasanditel, pannes 

sellega aluse soolise aspekti arvestamise põhimõttele, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi poliitikaosakonna D 2015. aastal avaldatud uuringut 

„The EU Budget for Gender Equality“ (ELi eelarvevahendid soolise võrdõiguslikkuse 

edendamiseks), 

– võttes arvesse ÜRO Soolise Võrdõiguslikkuse ja Naiste Õiguste Edendamise Agentuuri 

2014. aasta mais avaldatud dokumenti „Guidance on the development of gender 

equality and the empowerment of women policies” (Suunised soolist võrdõiguslikkust 

ja naiste mõjuvõimu suurendamist käsitlevate poliitikameetmete väljatöötamise kohta), 

– võttes arvesse Euroopa poliitikainstituutide võrgustiku 2014. aastal avaldatud 

dokumenti „Advances in EU Gender Equality: Missing the mark?’ (ELi soolise 

võrdõiguslikkuse edendamine. Valed meetodid?), 

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni pädevust järgmistes 

küsimustes:  

1. naiste õiguste määratlemine, edendamine ja kaitse Euroopa Liidus ning sellega 

seotud liidu meetmed; 

2. naiste õiguste edendamine kolmandates riikides; 

3. võrdsete võimaluste poliitika, kaasa arvatud meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 

edendamine seoses nende võimalustega tööturul ja kohtlemisega tööl; 

4. sool põhineva vägivalla ja diskrimineerimise kõikide avaldumisvormide 

kõrvaldamine; 

5. soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise rakendamine ja edasiarendamine 

kõikides poliitikavaldkondades; 

6. naiste õigusi käsitlevate rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonide 

rakendamine ning selle järelmeetmed; 

7. naiste õiguste alase teadlikkuse edendamine, 

– võttes arvesse oma 10. detsembri 2013. aasta resolutsiooni seksuaal- ja 

reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste kohta (2013/2040(INI))
1
, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

                                                 
1
 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0548. 
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– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit (A8-

0034/2016), 

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 8 on sätestatud liidu eesmärgina 

meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamine ja võrdõiguslikkuse edendamine ning Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 2 on sätestatud soolise võrdõiguslikkuse põhimõte liidu 

väärtusena; 

B. arvestades, et põhiõiguste harta artiklis 23 on sätestatud nõue tagada sooline 

võrdõiguslikkus ja Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 tunnistatakse, et hartal on 

aluslepingutega võrreldes samaväärne õigusjõud; 

C. arvestades, et nagu komisjon on tunnustanud, põhineb soolise võrdõiguslikkuse 

süvalaiendamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 8, milles on sätestatud, et 

liidu eesmärk on meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamine ja võrdõiguslikkuse 

edendamine; 

D. arvestades, et kõik ELi sise- ja välispoliitikameetmed tuleks kujundada nii, et need 

oleksid võrdselt kasulikud poisslastele ja tütarlastele ning meestele ja naistele; 

1. kinnitab otsust edendada meeste ja naiste võrdsust nii poliitilises, ametialases kui ka 

pereelu keskkonnas; 

2. nõuab soodsa keskkonna loomist, mis võimaldaks naistel osaleda kõikide tasandite 

otsustusprotsessides, näiteks võtta meetmeid tööelu ning era- ja pereelu ühitamiseks 

ning positiivseid meetmeid; 

3. ei kavatse minna kaugemale olemasolevatest soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 

vahenditest, mis on loodud kooskõlas ratifitseeritud Euroopa hartade ja lepingutega; 

4. rõhutab vajadust kõrvaldada kõik takistused, mis tekitavad meeste ja naiste ebavõrdsust; 

5. on veendunud, et parimate tavade vahetamine kodanikuühiskonna organisatsioonidega 

suurendab Euroopa Parlamendi suutlikkust ja tulemuslikkust mõlema soo võrdsuse 

rakendamisel nii võrdse kohtlemise kui ka õiguste osas;  

6. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 

liikmesriikide valitsustele. 

Or. en 

 


