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ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 

justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 

ettepanekud: 

A. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 märgitakse, et ELi alusväärtused on 

„inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa 

arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine”; 

B. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on põhiõigus ja ELi ühine põhimõte, ja et selle 

saavutamine on ikka veel kaugel; arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta 

artiklitega 21 ja 23 keelatakse igasugune sooline diskrimineerimine, ja arvestades, et 

naistevastane vägivald on brutaalne soolise võrdõiguslikkuse avaldumine ja üks kõige 

levinumaid põhiõiguste rikkumise vorme Euroopas; 

C. arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 4 on sätestatud igasuguse 

ebainimliku ja alandava kohtlemise keeld; 

D. arvestades, et seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused põhinevad peamistel 

inimõigustel ning on inimväärikuse oluline osa1; arvestades, et elupäästva abordi 

keelamine on võrdne inimõiguste raske rikkumisega; 

E. arvestades, et vaatamata viimastel aastatel mõnes valdkonnas tehtud teatavatele 

edusammudele on iga teine naine elu jooksul pidanud mingil hetkel taluma ühel või 

mitmel kujul seksuaalset ahistamist ning üks kolmest naisest ELis on pärast 15aastaseks 

saamist sattunud elu jooksul füüsilise ja/või seksuaalse vägivalla ohvriks2; arvestades, et 

ligikaudu 500 000 naise peal on rakendatud suguelundite moonutamise tava3, ja et naiste 

ja tütarlaste vastane vägivald on suur soolise võrdõiguslikkuse takistus, see tähendab 

põhiõiguste rikkumist ja on jätkuvalt üks kõige laiemalt levinud inimõiguste rikkumine 

ELis; 

F. arvestades, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti poolt 2014. aastal läbi viidud uuringu 

kohaselt ei esita enamik vägivalla ohvriks sattunud naisi oma kogetud vägivalla kohta 

kaebust politseile; 

G. arvestades, et naistevastast vägivalda kui soopõhise diskrimineerimise vormi ei ole 

sõnaselgelt Euroopa õigusaktidesse lisatud ning see on hõlmatud üksnes kolme riigi 

(Hispaania, Rootsi ja Saksamaa) õigussüsteemides ning selle tagajärjel ei peeta 

naistevastast vägivalda oluliseks võrdõiguslikkuse probleemiks; arvestades, et 

liikmesriigid võtavad naistevastase ja soopõhise vägivalla määratlemisel vastu ad hoc 

käsitlusviisi, mille puhul määratlused on riiklikes õigusaktides väga erinevad ja mis seega 

muudab andmed võrreldamatuks; 

                                                 
1 Rahvusvahelise rahvastiku- ja arengukonverentsi tegevusprogrammi § 7.2 ja 7.3.  
2 Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA), „Naistevastane vägivald. Üleliiduline uuring. Peamised tulemused 

(2014) http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf 
3 Nagu märkis Euroopa Komisjon uurimuses „European Commission actions to combat violence against 

women” (jaanuar 2015). 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf
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H. arvestades, et kuritegude toimepanijate karistamine toime pandud kuritegudele vastavate 

karistustega on kindlasti heidutav põhiõiguste rikkujate jaoks, kuid põhieesmärk on siiski 

pigem ennetamine (ennetustööga haridus- ja kultuurivaldkonnas) kui tagantjärele 

sekkumine;  

I. arvestades, et naistevastane vägivald on kõige levinum inimõiguste rikkumine Euroopa 

Liidus ja mujal maailmas, mis puudutab kõiki ühiskonnakihte, olenemata vanusest, 

haridusest, sissetulekust, ühiskondlikust positsioonist ja päritolu- või elukohariigist, ning 

kujutab endast olulist takistust soolisele võrdõiguslikkusele; 

J. arvestades, et naiste ja tütarlaste vastane vägivald hõlmab nii füüsilist kui ka 

psühholoogilist vägivalda, vägistamist, laste väärkohtlemist, religioossete või muude 

veendumustega seotud kuritarvitamist, seksuaalset ahistamist ja jälitamist ning 

koduvägivalda, milleks kasutatakse ka kaasaegset tehnoloogiat ja internetti ning naisi 

vihkavat kõnekasutust, ähvardusi ja võrgupõhist häbistamist, ning arvestades, et mõnel 

juhul toovad need vägivallaaktid kaasa naiste tapmise ja/või nn aumõrvad, mis kujutavad 

endast naiste põhiõiguste rikkumist väärikuse, võrdõiguslikkuse ja õiguskaitse 

kättesaadavuse osas, nagu selle on määratlenud ÜRO; arvestades, et naistel ja tütarlastel 

on õigus kõikide põhivabaduste võrdsele kasutamisele ja kaitsele poliitika-, majandus-, 

sotsiaal-, kultuuri-, tsiviil- ja mis tahes muus valdkonnas1; 

K. arvestades, et õiguskaitse kättesaadavus on inimõigus ning meeste ja naiste võrdne 

juurdepääs õiguskaitsele on soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks ülimalt oluline; 

arvestades, et naised peavad tulema sageli toime nii õiguskaitsega seotud sotsiaal-

majanduslike takistustega, nagu majanduslik sõltuvus, rahaliste vahendite või õigusabi 

puudumine, kultuuriliste stereotüüpidega, mis tekitavad hirmu ja häbi, ning õiguskaitsega 

seotud menetluslike takistustega, nagu pikad kriminaalmenetlused, diskrimineerivad tavad 

ja vähene süüdimõistmise määr; arvestades, et puudega, maapiirkonnas elavad, vähemuse 

hulka kuuluvad, sisserännanud, pagulastest või LGBTI-rühma kuuluvad naised ja 

tütarlapsed võivad õiguskaitsele juurdepääsemisel seista silmitsi suurema institutsioonilise 

erapoolikusega kui muud naised; 

L. arvestades, et naiste ja laste inimkaubandus ja seksuaalne ärakasutamine on selge 

inimõiguste ja inimväärikuse ning õiguse ja demokraatia aluspõhimõtete rikkumine ning 

et tänapäeval on naised majandusliku ebakindluse ja suurema töötuks jäämise riski tõttu 

nende ähvardavate ohtude suhtes haavatavamad; 

M. arvestades, et tööturul, kus esineb tavapäraselt soolist segregatsiooni, on töö- ja pereelu 

tasakaalustamise keerulisus ning naiste oskuste ja töö alahindamine püsivate soolise 

palga- ja pensionilõhe keerukate põhjuste seas; 

N. arvestades, et soopõhine diskrimineerimine mõjutab naiste ja eeskätt eakamate naiste, 

üksikvanemate, puudega naiste, naissoost sisserändajate ning etnilise ja kultuurilise 

vähemuse hulka kuuluvate naiste osalemist tööturul; 

O. arvestades, et massiline juurdepääs internetile on suurendanud veelgi võimalusi toime 

                                                 
1 ÜRO 20. detsembri 1993. aasta deklaratsioon naistevastase vägivalla likvideerimise kohta (A/RES/48/104), 

artiklid 1 ja 3. 



 

AD\1059653ET.doc 5/9 PE551.863v02-00 

 ET 

panna naiste füüsiliseks ja moraalseks kuritarvitamiseks, k.a internetis ahvatlemine; 

P. arvestades, et ikka veel esineb sool põhinevat diskrimineerimist, millel on ränk mõju era-, 

pere- ja tööelule ning mis sageli leiab aset hariduse, koolituse ja teenuste valdkonnas; 

arvestades, et sageli esineb naiste mitmekordse diskrimineerimise juhtumeid ka muudel 

alustel peale soo, näiteks etnilise päritolu, usuliste veendumuste, ühiskonnaklassi 

kuuluvuse, seksuaalse sättumuse, usu või puude tõttu; 

Q. arvestades, et majanduskriis ja mitmes liikmesriigis rakendatud kokkuhoiupoliitika 

sundisid vähendama olemasolevat eelarvet ning naistevastase vägivalla ohvritele antavat 

riiklikku abi, mis kahjustab põhiõigusi ning seab naised suuremasse vaesuse, tõrjutuse, 

diskrimineerimise ja vägivalla ohtu; 

1. nõuab tungivalt, et komisjon kaasaks oma järgmisse ELi tervishoiustrateegiasse seksuaal- 

ja reproduktiivtervise ning seonduvad õigused kui põhilised inimõigused, et tagada 

põhiõigusi käsitleva ELi sise-ja välispoliitika sidusus, nagu Euroopa Parlament nõudis 10. 

märtsil 20151; 

2. palub komisjonil ja liikmesriikidel tunnustada õigust ohutute ja nüüdisaegsete 

rasestumisvastaste vahendite kättesaadavusele ja seksuaalharidusele koolides; 

3. palub liikmesriikidel tagada riiklike strateegiate rakendamine naiste sooliste õiguste 

austamise ja kaitsmise ning seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu suhtes; rõhutab liidu rolli 

selles valdkonnas teadlikkuse suurendamisel ja parimate tavade edendamisel, arvestades, 

et tervis on põhiline inimõigus, mis on väga oluline teiste inimõiguste kasutamiseks; 

4. palub komisjonil pakkuda välja erimeetmeid, mida liikmesriigid võiksid võtta 

mitmekordse diskrimineerimise vastu võitlemiseks; 

5. palub komisjonil töötada välja strateegia ja tegevuskava võitluseks kõigi soopõhise 

vägivalla vormide ja homofoobia vastu, tugevdades vägivalla ennetamist ja tagades 

ohvritele kaitse ja abi, pöörates seejuures erilist tähelepanu kõige haavatavamatele 

inimrühmadele, nagu alaealised, eakad, puudega isikud, pagulased, varjupaigataotlejad ja 

diskrimineerimise ohvrid; palub komisjonil esitada konkreetne ja laiaulatuslik 2015. aasta 

järgne soolise võrdõiguslikkuse strateegia; 

6. kutsub liikmesriike üles looma tugikeskuste ja varjupaikade võrgustikud inimkaubanduse 

ja prostitutsiooni ohvriks langenud naiste jaoks, tagades neile psühholoogilise, arsti-, 

sotsiaal- ja õigusabi ning toetuse stabiilsete ja õigustega töökohtade leidmiseks; 

7. mõistab kindlameelselt hukka igasuguse naiste suhtes toime pandava füüsilise ja vaimse, 

sealhulgas seksuaalse vägivalla; kutsub liitu ja liikmesriike üles tagama ohvritele abi ja 

kaitse; 

8. palub liikmesriikidel rakendada täiel määral direktiivi 2012/29/EL, millega kehtestatakse 

kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning direktiivi 

2011/99/EL Euroopa lähenemiskeelu kohta; 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0050. 
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9. on arvamusel, et naistevastased vägivallaaktid, nagu aumõrvad, laste abielu, 

inimkaubandus, naiste suguelundite moonutamine ja perevägivald on rasked inimõiguste 

rikkumised, mida ei tohiks kunagi õigustada usu, kultuuri ega traditsiooniga; 

10. rõhutab, et naistevastase vägivalla ja karistamatuse vastu tõhusalt võitlemiseks on vaja 

muuta suhtumist naistesse ja tütarlastesse ühiskonnas, kus naisi kujutatakse liiga sageli 

teisejärgulises rollis ning nendevastast vägivalda liiga sageli sallitakse või peetakse 

vähetähtsaks; 

11. kutsub liikmesriike üles tagama vägivalla ohvritest naistele kiirem juurdepääs 

õiguskaitsele, soodustades samal ajal heade tavade vahetamist; 

12. rõhutab vajadust tegeleda õiguskaitse kättesaadavuse sooliste takistustega liikmesriikides 

nii sotsiaal-majanduslikus kui ka menetluslikus mõttes ning nõuab tungivalt, et komisjon 

ja liikmesriigid võtaksid nende kõrvaldamiseks meetmeid; palub komisjonil ja 

liikmesriikidel parandada õiguskaitse kättesaadavusega seotud takistusi käsitlevate 

sooliselt eristatud andmete kogumist; 

13. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid ratifitseeriksid Istanbuli konventsiooni, mis 

on jõuline vahend ulatuslikuks võitluseks naiste ja tütarlaste vastase vägivalla, sealhulgas 

abielusisese vägistamise, perevägivalla ja naiste suguelundite moonutamise vastu; 

14. on väga mures selle pärast, et ikka veel püsivad suguelundite moonutamise tavad, mis on 

raskekujulise naiste- ja tütarlastevastase vägivalla vorm ning nende õiguse oma füüsilisele 

puutumatusele lubamatu rikkumine; nõuab tungivalt, et liit ja liikmesriigid näitaksid üles 

kõige suuremat valvsust ja võitlemist nende tavade vastu oma territooriumil, et need 

võimalikult kiiresti kaotada; kutsub eelkõige liikmesriike üles võtma kasutusele 

kindlameelse ja ennetava lähenemisviisi, koolitades rändajatega töötavaid inimesi ning 

võttes suguelundite moonutamist toime panevad isikud vastutusele ja karistades neid 

tõhusalt; rakendada tuleb nulltolerantsi; on kindel, et samal ajal tuleks läbi viia teabe- ja 

teadlikkuse suurendamise kampaaniad, mis on suunatud asjaomastele rühmadele; 

väljendab heameelt selle üle, et Euroopa varjupaigaalastes õigusaktides käsitletakse 

suguelundite moonutamise ohvreid haavatavate isikutena ja loetakse suguelundite 

moonutamist kriteeriumide hulka, mida tuleb varjupaiga taotluse puhul arvesse võtta; 

15. palub ELi institutsioonidel ja liikmesriikidel analüüsida sootundlikul viisil, missugust 

mõju on avaldanud põhiõigustele kavandatud või rakendatud kokkuhoiumeetmed, võttes 

arvesse kokkuhoiumeetmete ebaproportsionaalset mõju naistele; palub ELi 

institutsioonidel võtta kohe parandusmeetmed olukorras, kus kokkuhoiumeetmed on 

kahjustanud naiste majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi; 

16 tuletab meelde, et liiga palju naisi on veel seksuaalse ahistamise ohvrid, eelkõige 

töökohas, ja et ükski tööturusektor ei ole selle nähtuse eest kaitstud; kutsub liikmesriike 

üles viima läbi teadlikkuse suurendamise kampaaniad nii era- kui ka avalikus sektoris; 

palub samuti liikmesriikidel võidelda karistamatuse vastu selles valdkonnas; 

17. tunneb muret naiste alaesindatuse üle otsuste tegemisel, ettevõtetes ja äriühingute 

nõukogudes, teaduses ja poliitikas nii riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil (suurettevõtted, 

riiklikud ja Euroopa valimised), kuid eriti kohalikul tasandil; nõuab, et toetataks naiste 
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tööalast arengut ja püüdlusi jõuda juhtivatele ametikohtadele, ning kutsub ELi 

institutsioone üles pöörama suuremat tähelepanu andmetele, mille kohaselt ainult 17,8% 

suurte riigi osalusega ja aktsiaturul registreeritud äriühingute nõukogude liikmetest on 

naised; 

18. väljendab heameelt selle üle, et aruandes põhiõiguste harta rakendamise kohta käsitletakse 

ühes punktis direktiivi, mille eesmärk on parandada soolist võrdõiguslikkust börsil 

noteeritud ettevõtete tegevülesanneteta liikmete vahel kui põhiõiguste edendamise meedet, 

et saavutada ettevõtete nõukogudes tõeline sooline võrdõiguslikkus; 

19. palub komisjonil teha teadvustustööd üldsuse hulgas, et edendada austus- ja 

sallivuskultuuri eesmärgiga kaotada igasugune naistevastane diskrimineerimine; 

20. tuletab meelde, et üle poole kõrgharidusega inimestest on naised; usub, et seni kuni 

otsustamistasandi kõrgetel ametikohtadel ei ole võrdsel määral naisi, tuleb võtta positiivse 

diskrimineerimise meetmeid; kutsub liikmesriike üles võtma kõik vajalikud meetmed, et 

edendada naiste töötamist kõrgetel ametikohtadel; 

21. tuletab meelde, et sooline palgalõhe on vastuvõetamatu diskrimineerimine ja on vastuolus 

liidu aluslepingutega (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 157); avaldab kahetsust, 

et ELis on võrdse töö eest naiste töötasu ikka veel keskmiselt 16 % väiksem kui meestel; 

palub tungivalt, et liikmesriigid tagaksid võrdse töö võrdselt tasustamise põhimõtte 

järgimise kõikides tööturusektorites; 

22. kutsub komisjoni üles jälgima põhiõiguste olukorda soo alusel meeste ja naiste kohta 

eraldi kogutud andmete põhjal; 

23. kutsub liikmesriike üles andma liikmesriikides asutatud soolise võrdõiguslikkuse 

instituutidele sõltumatus ja finantsalane autonoomia, et nad saaksid palgata vajalikud 

töötajad ja täita autoriteetset rolli; rõhutab liikmesriikide koostöö tähtsust Euroopa 

Parlamendiga seoses tööga soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas tegevuskavade ja 

suunatud soovituste elluviimisel, et suurendada soolist võrdõiguslikkust, võidelda 

naistevastase vägivalla vastu ning saavutada naiste suurem kaasatus ühiskonnaellu 

sõltumata sellest, millises liikmesriigis naised elavad;  

24. kutsub Euroopa Komisjoni üles suurendama oma rahalisi vahendeid projektidele ning 

liikmesriikide ja tunnustatud kogemusega vabaühenduste vahelistele partnerlustele, mis 

toetavad inimkaubanduse ja prostitutsiooni ohvriks langenud naisi; 

25. palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta oma eelarvepoliitika, sotsiaalkindlustuse ja 

avalike teenuste kujundamisel arvesse demograafilisi arengusuundumusi ja muutusi 

leibkondade suuruses ja koosseisus; märgib, et enamikus liikmesriikides suureneb ühe 

inimesega leibkondade arv, kuid enamiku poliitikameetmetega diskrimineeritakse neid 

leibkondi otseselt või kaudselt ning seatakse need teenimatult ebasoodsasse olukorda; on 

seisukohal, et inimesi ei tohiks premeerida ega karistada oma leibkonna konkreetse 

suuruse ja koosseisu pärast; nõuab seepärast, et poliitikameetmed oleksid leibkonna 

suuruse ja koosseisu suhtes neutraalsed; 

26. kutsub liikmesriike ja ELi institutsioone üles tegema koostööd Euroopa Soolise 
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Võrdõiguslikkuse Instituudiga (EIGE) ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiga ühise tahte 

nimel võidelda koos soopõhise vägivalla ja diskrimineerimise vastu; 

27. kutsub liikmesriike üles tõhustama oma reageerimist sotsiaalmeedia trollidele, kes on 

võtnud ebaproportsionaalselt naised oma internetiahistamise sihtrühmaks; 

28. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tunnustama ja edendama rolli, mida täidab 

formaalharidus ja kogemusõpe soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele kaasaaitamisel 

naiste ja end lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI) hulka 

kuuluvana identifitseerivate isikute õiguste suurendamise kaudu, millega kaitstakse nende 

põhiõigusi; 

29. palub liikmesriikidel läbi vaadata riiklikud õigusaktid, et tunnistada kehtetuks 

õigusnormid, mis kätkevad endas naiste diskrimineerimist, nagu hiljuti juhtus ühe 

liikmesriigi riikliku vanaduspensioni korda reguleerivate sätetega, milles oli määratletud 

„normaalne pensioniiga” inimese soo järgi erinevalt ja naissoost taotlejate puhul selle 

järgi, kui palju lapsi on inimene üles kasvatanud1; 

30. palub ELil ja liikmesriikidel tunnustada naiste ja tütarlaste võõrandamatuid õigusi 

kehalisele puutumatusele ja sõltumatule otsustamisele. 

                                                 
1 Euroopa Liidu Kohtu 11. aprilli 2013. aasta otsus, Blanka Soukupová v Ministerstvo zemědělství, 

EU:C:2013:223. 
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