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 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse komisjoni talituste ühist töödokumenti, milles käsitletakse soolist 

võrdõiguslikkust ja naiste võimestamist ning tütarlaste ja naiste elu muutmist ELi 

välissuhete kaudu aastatel 2016–20201, 

– võttes arvesse oma 8. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni soolist võrdõiguslikkust ja naiste 

mõjuvõimu suurendamist arengukoostöös käsitleva ELi tegevuskava uuendamise kohta2, 

A. arvestades, et paljudes paikades üle kogu maailma kannatavad naised ja tütarlapsed 

jätkuvalt soolise vägivalla all (sh vägistamine, orjastamine, inimkaubandus, sundabielu, 

aumõrvad, suguelundite moonutamine, julmad ja ebainimlikud karistused, millega 

kaasneb piinamine) ning et sellega rikutakse nende põhiõigusi elule, vabadusele, 

õiguskaitsele, väärikusele ja turvalisusele, nende kehalist ja vaimset puutumatust ning 

nende õigust ise otsustada oma seksuaalelu ja laste saamise üle; arvestades, et naiste mis 

tahes diskrimineerimist ja igasugust naistevastast vägivalda ei tohiks kunagi õigustada 

ühegi poliitilise, sotsiaalse, usulise või kultuurilise põhjusega ega rahva- või 

hõimutraditsiooniga; 

B. arvestades, et riikides, kus rakendatakse surmanuhtlust, kasutatakse naiste hukkamiseks 

piinamisega samaväärseid meetodeid (nt kividega surnuks loopimine), millega kaasneb ka 

füüsiline alandamine (nt avalik poomine), et teisi naisi hirmutada; 

C. arvestades, et naiste ja tütarlaste vastane vägivald on kõige levinum inimõiguste 

rikkumine maailmas ning puudutab kõiki ühiskonnatasandeid, olenemata vanusest, 

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

see on peamiseks takistuseks naiste ja meeste võrdõiguslikkuse saavutamisele; 

D. arvestades, et mõiste „feminitsiid” põhineb Belém do Pará konventsiooni artiklis 1 

esitatud naistevastase vägivalla juriidilisel määratlusel, mille kohaselt mõistetakse 

naistevastase vägivalla all mis tahes soopõhist tegu või käitumist, mille tagajärjeks on 

naise surm või naisele füüsilise, seksuaalse või psühholoogilise kahju või kannatuse 

põhjustamine kas avalikus või eraelus; 

E. arvestades, et EL on pühendunud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja soolise aspekti 

arvestamisele kõigis oma meetmetes; 

F. arvestades, et ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskavas aastateks 2015–2019 

osutatakse mittediskrimineerimise, soolise võrdõiguslikkuse ja naiste võimestamise 

edendamisele nii ELis kui ka väljaspool ELi; 

G. arvestades, et paljudele naistele ja tütarlastele on keelatud juurdepääs kvaliteetsele 

haridusele ning paljusid sunnitakse abielludes või lapsi saades õpinguid katkestama; 

                                                 
1 SWD(2015)0182. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0350.  
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H. arvestades, et relvakonfliktide ajal kuuluvad naised ja lapsed, sealhulgas naistest ja lastest 

pagulased, varjupaigataotlejad ja kodakondsuseta isikud kõige kaitsetumate 

ühiskonnarühmade hulka; arvestades, et põgenikest teismelised tütarlapsed on oluliselt 

suuremas ohus ka humanitaarkriiside ajal;  

I. arvestades, et allpool vaesuspiiri elavast miljardist inimesest moodustavad naised kolm 

viiendikku1; 

J. arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) põhikirjas on sätestatud, et 

võimalikult hea terviseseisund on inimese põhiõigus, sõltumata rassist, usust, poliitilistest 

vaadetest ning majanduslikest ja sotsiaalsetest tingimustest2; 

K. arvestades, et maailma 960 miljonist kirjaoskamatust inimesest moodustavad kaks 

kolmandikku naised ja tütarlapsed3; 

L. arvestades, et terrorismi ja relvakonfliktide laine Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonnas on 

põhjustanud selliste vägivallavormide märkimisväärset sagenemist, sest naiste ja tütarlaste 

vägistamist ja orjastamist kasutatakse süstemaatiliselt sõjalise relvana ning 

inimkaubandust – eelkõige naiste ja lastega kauplemist – terroristliku tegevuse 

rahastamisallikana; arvestades, et naiste osalemine rahu kindlustamise protsessides ja 

demokraatlikus reformis on edu saavutamiseks murrangulise tähtsusega; 

M. arvestades, et vaatamata selgele kohustusele austada ja kaitsta naiste ja tütarlaste seksuaal- 

ja reproduktiivtervist ning järgida sellega seonduvaid õigusi, on rikkumised jätkuvalt 

sagedased ja paljudes riikides laialt levinud; 

N. arvestades, et UNICEFi andmetel sureb sünnitusel igal aastal maailmas üle 500 000 

naise4; 

O. arvestades, et vaatamata viimastel aastatel toimunud arengule on tütarlapsed paljudes 

riikides endiselt äärmiselt ebasoodsas olukorras ja haridussüsteemist kõrvale jäetud, ning 

kõige enam puudutab see vaeseimatest peredest pärit tütarlapsi; 

P. arvestades, et naisi kupeldatakse inimkaubanduses jätkuvalt prostituutideks, enamasti 

orjusega samaväärsetel tingimustel, kuna naistelt võetakse ära dokumendid ning 

vastuhaku eest ähvardatakse neid ränga kättemaksuga perekonnale; 

Q. arvestades, et naised ja tütarlapsed moodustavad 98 % seksuaalse ärakasutamise eesmärgil 

toimuva inimkaubanduse ohvritest; 

R. arvestades, et puudega naistel ja tütarlastel on suurem oht sattuda vägivalla, 

kuritarvitamise, hooletu kohtlemise ja mitmesuguse diskrimineerimise ohvriks; 

S. arvestades, et mõnes maailma riigis ei ole naistel endiselt meestega võrdväärseid 

majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi, kodaniku- ja poliitilisi õigusi, sealhulgas 

kogunemisõigust, ning arvestades, et naised on vähe esindatud ka kohalikes ja riiklikes 

                                                 
1 Allikas: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf 
2 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf 
3 Allikas: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf 
4 Allikas: http://www.unicef.org/factoftheweek/index_52778.html 
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otsustusorganites; arvestades, et ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia tagab juba soolise 

aspekti arvestamise ELi kaubanduspoliitikas; 

T. arvestades, et seksuaal- ja reproduktiivtervis ning sellega seonduvad õigused on põhilised 

inimõigused ja inimväärikuse oluline osa1; arvestades, et sellepärast on juurdepääs 

põhilistele tervishoiuteenustele ning seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud teenustele 

naiste ja meeste võrdõiguslikkuse üks peamisi aspekte; arvestades lisaks, et see ei ole veel 

igal pool maailmas tagatud;  

U. arvestades, et kultuuri, traditsiooni, keele, usu, sooidentiteedi või seksuaalse sättumuse 

alusel vähemusrühmadesse kuuluvad naised ja tütarlapsed kogevad oma vähemusse 

kuulumise ja soo tõttu mitmekordset ja läbipõimunud diskrimineerimist; 

V. arvestades, et naisinimõiguslastel on suurem oht sattuda teataval kujul vägivalla ohvriks 

kui meesinimõiguslastel ning et naisinimõiguslased puutuvad kokku ka spetsiifiliste 

probleemidega; 

1. kordab, et usulised, kultuurilised ja traditsioonilised erinevused ei õigusta kunagi 

diskrimineerimist ega mis tahes kujul vägivalda, eriti naiste ja tütarlaste vastu, näiteks 

naiste suguelundite moonutamist, noorte tütarlaste seksuaalset kuritarvitamist, 

feminitsiidi, varajast ja sunnitud abielu, koduvägivalda, aumõrvu ja au kaitsmise 

ettekäändega vägivalda ning muid piinamisviise, nagu surmamõistetute kividega 

surnuksloopimine;  

2. rõhutab, kui tähtis on see, et ametiasutused võtaksid endale kohustuse töötada välja 

teavitus-, teadlikkuse suurendamise ja hariduskampaaniaid eesmärgiga ennetada igasugust 

soolist vägivalda ja see järk-järgult kaotada, eriti sellistes kogukondades, kus pannakse 

toime soo alusel inimõiguste rikkumisi; rõhutab sellega seoses, et asjaomaste kampaaniate 

ettevalmistamisse ja elluviimisesse on äärmiselt oluline kaasata ka inimõiguslased, kes 

võitlevad juba selliste tegevuste lõpetamise eest; nõuab kõikidelt liikmesriikidelt tungivalt 

Istanbuli konventsiooni ratifitseerimist, et naiste diskrimineerimise kõigi vormide 

likvideerimist käsitleva konventsiooni ja Pekingi tegevusprogrammi raames kehtestatud ja 

võetud kohustused seoses naiste õigustega viidaks kiiremini jõusse, ning nõuab selliste 

kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamist, kes teevad tööd kolmandates riikides 

soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks; 

3. kutsub kõiki Euroopa Nõukogu liikmesriike üles viivitamatult allkirjastama ja 

ratifitseerima naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni; nõuab 

sellega seoses, et EL võtaks meetmeid konventsiooniga ühinemiseks, et tagada ELi sise- 

ja välistegevuse vaheline sidusus võitluses naistevastase vägivallaga; 

4. on sügavalt mures selle pärast, et „pruut kirja teel” praktika on alates 1980ndatest aastatest 

murettekitavalt kasvanud; võtab murelikult teadmiseks mitmed dokumenteeritud 

juhtumid, kus nn kirja teel leitud pruudina abiellunud naised on pärast abiellumist 

sattunud kallaletungi ja/või mõrva ohvriks; peab kahetsusväärseks tõsiasja, et „pruut kirja 

teel” veebisaitidel on näha märkimisväärselt paljusid alaealisi tütarlapsi, ning rõhutab, et 

kui lapsi kasutatakse seksuaalsel eesmärgil ära, tuleb seda käsitleda laste 

kuritarvitamisena; 

                                                 
1 Vt rahvusvahelise rahvastiku- ja arengukonverentsi tegevuskava punkti 7 alapunkte 2 ja 3. 
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5. väljendab tõsist muret soolise vägivalla kasvu pärast paljudes maailma paikades ning 

üldise vägivalla ja süsteemse diskrimineerimisega seoses feminitsiidi juhtumite 

sagenemise pärast Ladina-Ameerikas; mõistab sügavalt hukka igasuguse soolise vägivalla 

ja tülgastavad feminitsiidikuriteod ning nende kuritegude toimepanijate valdavas osas 

karistamatuse, mis võib julgustada veel suuremat vägivalda ja tapmisi; 

6. rõhutab, et rahvusvaheline kogukond peab puudega naiste olukorda esmatähtsaks; tuletab 

meelde ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo järeldusi selle kohta, et puudega naiste ja 

tütarlaste vastase vägivalla probleemi käsitlevaid poliitilisi meetmeid ja tegevuskavu 

tuleks välja töötada tihedas koostöös puudega isikutega, tunnustades nende sõltumatust, ja 

puudega inimeste organisatsioonidega; rõhutab, et vaja on korrapärast järelevalvet 

institutsioonide üle ja asjakohast koolitust hooldajatele; palub ELil kaasata puude alusel 

diskrimineerimise vastu võitlemine oma välistegevusse ning koostöö- ja arenguabi 

poliitikasse, sealhulgas demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendisse; 

7. taunib poliitika valdkonnas soolise võrdõiguslikkuse puudumist; tuletab meelde, et naised 

ja mehed on võrdõiguslikud ning neil peaksid olema samad poliitilised õigused ja 

kodanikuvabadused, ning peab samuti kahetsusväärseks tõsiasja, et naised on 

majanduslikus, sotsiaalses ja poliitilises otsustusprotsessis alaesindatud; rõhutab vajadust 

tõhusate kaitsemehhanismide järele naisinimõiguslaste jaoks; soovitab kvoodisüsteemi 

kasutuselevõttu, mis aitaks edendada naiste osalemist poliitilistes organites ja 

demokraatlikus protsessis, eriti kandidaatidena; 

8. peab kahetsusväärseks, et kolmandad riigid on rikkunud inimõigusi, kehtestades valitsuse 

poolt laste piirarvu perekonna kohta; 

9. palub komisjonil võtta süstemaatiliselt konkreetseid meetmeid, et suurendada ELi kõikidel 

valimisvaatlusmissioonidel naiste osalemist valimisprotsessides kooskõlas asjaomase 

valdkonna ELi suunistega, võttes arvesse järeldusi, millele jõuti 2014. aasta aprillis 

Brüsselis toimunud valimiste valdkonna tippekspertide seminaril, ning eelmiste 

missioonide kogemustest õpitut; 

10. kordab, et EL peaks andma soolises võrdõiguslikkuses eeskuju; palub ELi 

institutsioonidel ergutada naiste osalemist Euroopa tasandi valimisprotsessis, võttes 

Euroopa Parlamendi valimisseaduse järgmisel läbivaatamisel kasutusele sooliselt 

tasakaalus nimekirjad; 

11. toonitab, kui oluline on tugevdada naiste rolli konfliktide ennetamisel ning inimõiguste ja 

demokraatliku reformi edendamisel ning toetada kodanikuühiskonna ja ELi 

institutsioonide vahelise tõhusama konsulteerimise ja koordineerimise abil naiste 

järjepidevat osalemist, millel on määrava tähtsusega osa rahuprotsessis ja konfliktijärgses 

ülesehituses, ning tagada inimõiguste valdkonnas täpsemad ja süstemaatilisemad 

mõjuhinnangud; väljendab vastuseisu igasugusele õigusloomele, reguleerimisele või 

valitsusepoolsele survele, mis piirab alusetult sõnavabadust, eriti naiste ning lesbide, 

geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI) sõnavabadust; 

12. nõuab naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise ning naistevastase vägivalla 

vastu võitlemise toetamise süstemaatilist kaasamist inimõigustealastesse 

riigistrateegiatesse ja kolmandate riikidega peetavatesse inimõigustealastesse ja 

poliitilistesse dialoogidesse; tunneb heameelt selle üle, et Euroopa välisteenistuses määrati 
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ametisse nõunik, kes tegeleb sooliste küsimustega ning ELi delegatsioonides osalevatele 

diplomaatidele ja ametnikele korraldatavate sootundlike koolitusprogrammidega; tuletab 

meelde kohustust käsitleda inimõigusi kõikides ELi mõjuhinnangutes, tagamaks, et EL 

austab, kaitseb ja järgib inimõigusi ning et liidu välispoliitikat ja meetmeid kavandatakse 

ja rakendatakse viisil, mis kindlustab inimõiguste tagamise välismaal; juhib tähelepanu 

sellele, et sooline võrdõiguslikkus ei piirdu vaid meeste ja naistega, vaid see peab 

hõlmama kogu LGBTI kogukonda; osutab vajadusele arvestada ELi humanitaarabis 

rohkem soolise võrdõiguslikkuse küsimustega; 

13. nõuab, et EL tagaks eeskätt naistele ja tütarlastele mõeldes põhiliste inimõiguste kaitse 

meetmete kaasamise oma kolmandate riikidega sõlmitavatesse majandus- ja 

kaubanduslepingutesse ning asjaomaste kehtivate lepingute läbivaatamise juhul, kui need 

õigused ei ole tagatud; 

14. väljendab sügavat muret Lähis-Ida ja Aafrika pagulaslaagrites viibivate naiste ja tütarlaste 

võimalike inimõiguste rikkumiste pärast, sealhulgas teatavaks saanud seksuaalse vägivalla 

ning naiste ja tütarlaste ebavõrdse kohtlemise juhtumite pärast; palub, et Euroopa 

välisteenistus avaldaks kolmandatele riikidele survet rangemate eeskirjade ja heade tavade 

rakendamiseks, et teha lõpp mis tahes soost pagulaste ebavõrdsusele; 

15. tuletab meelde, et ELi tegevuskava soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu 

suurendamise kohta arengukoostöös on ELi jaoks üks peamisi vahendeid soolise 

võrdõiguslikkuse suurendamiseks kolmandates riikides, ning usub seetõttu, et soolise 

võrdõiguslikkuse teine tegevuskava tuleks esitada komisjoni teatisena; palub komisjonil 

võtta arvesse parlamendi resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava uuendamise 

kohta; 

16. nõuab soolise võrdõiguslikkuse uue tegevuskava järelevalve- ja hindamisprotsessis 

sootundlike kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete näitajate kasutamist ning süstemaatilist ja 

õigeaegset sooliselt eristatud andmete kogumist; 

17. taunib tõsiasja, et teatavates kolmandates riikides on seaduslikud täiskasvanute ja 

alaealiste vahelised abielud ning et mõningatel juhtudel on pruudid alla üheksa aasta 

vanused (lapspruudid); 

18. peab alaealiste abiellumist põhiliste inimõiguste rikkumiseks, mis mõjutab abielluvate 

tütarlaste kõiki eluaspekte, kuna seab ohtu nende haridustee ja piirab seega nende 

tulevikuväljavaateid, ohustab nende tervist ning suurendab ohtu, et nad satuvad vägivalla 

ja kuritarvitamise ohvriks; 

19. juhib tähelepanu vajadusele võimaldada naistele sünnitamise ajal asjakohaseid tasuta 

tervishoiuteenuseid, et vähendada ebapiisavate või puuduvate tervishoiuteenuste tõttu 

paljudes riikides sünnituse ajal surevate emade ja vastsündinute jätkuvalt väga suurt arvu;  

20. peab kahetsusväärseks, et paljudes riikides puuduvad soolise vägivalla ennetamise 

poliitika ja ohvriabi ning paljud õigusrikkujad jäetakse karistamata; palub, et Euroopa 

välisteenistus vahetaks kolmandate riikidega häid tavasid õigusloomemenetluste ning 

politseinike, kohtutöötajate ja ametnike koolitusprogrammide vallas; nõuab ELilt tungivalt 

kolmandates riikides inimõiguste kaitsmise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisega 

tegelevate kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamist ning tiheda koostöö tegemist 
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soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, 

nagu ILO, OECD, ÜRO ja Aafrika Liit, et luua sünergia ning edendada naiste 

võimestamist; 

21. rõhutab, et Euroopa välisteenistus peab vahetama häid tavasid, võitlemaks selle vastu, et 

seksuaalvägivallaga seotud kuritegude ohvritel puudub juurdepääs õigusemõistmisele; 

mõistab kindlalt hukka tõsiasja, et kolmandates riikides puudub naistel juurdepääs 

õigusemõistmisele, eriti kui nad on langenud soolise vägivalla ohvriks; palub, et komisjon 

võtaks endale aktiivse rolli nende kuritegude eest vastutusele võtmisel kolmandates 

riikides ning teatavatel juhtudel ka liikmesriikides; nõuab tungivalt, et komisjon teeks 

koostööd Euroopa välisteenistusega, et parandada ohvritele kättesaadavat toetust, kaasata 

soolisse vägivalda sekkumine ELi humanitaartegevusse ning pidada esmatähtsaks sellist 

ELi humanitaartegevust, mis on suunatud konfliktiolukorras toime pandava soolise 

vägivalla ja seksuaalvägivalla probleemidele; kiidab heaks ELi kohustuse võtta 

2014. aasta juunis Londonis toimunud konfliktiolukorras toime pandava seksuaalvägivalla 

lõpetamise teemalise ülemaailmse tippkohtumisega seoses järelmeetmeid ning nõuab 

seepärast tungivalt, et komisjon võtaks konkreetseid meetmeid; 

22. palub komisjonil võtta muu hulgas ELi-siseselt konkreetseid meetmeid naistevastase 

vägivalla vastu võitlemiseks, esitades asjaomasele valdkonnale pühendatud direktiivi 

ettepaneku; 

23. nõuab kõikidelt konfliktis osalejatelt tungivalt, et nad tagaksid ohvritele kõik vajalikud 

tervishoiuteenused, ilma mis tahes tingimustel soolist vahet tegemata ja kohalikele 

õigusaktidele vaatamata, nagu on ette nähtud Genfi konventsioonides ja nende 

lisaprotokollides; 

24. taunib tõsiasja, et kõige enam mõjutab äärmine vaesus naisi ja tütarlapsi, kuigi on 

tõendatud, et investeerimine naistesse ja tütarlastesse ning nende võimestamisse hariduse 

kaudu on üks tõhusamaid viise vaesuse leevendamiseks; rõhutab vajadust teha rohkem ära 

selleks, et tagada õigus ja juurdepääs haridusele, eeskätt tütarlaste jaoks, ning vajadust 

võtta meetmeid selleks, et vältida tütarlaste sundimist õpinguid pooleli jätma, mis juhtub 

sageli siis, kui nad abielluvad ja saavad lapse; rõhutab vajadust võtta kolmandates riikides 

meetmeid naiste ja tütarlaste kaasamiseks investeerimis- ja kasvuprotsessidesse; peab 

äärmiselt oluliseks jätkata tööd soolise palgalõhe kaotamiseks; märgib, et kolmandates 

riikides tegutsevatel Euroopa ettevõtjatel on määrava tähtsusega roll neis riikides soolise 

võrdõiguslikkuse edendamisel, kuna nad näitavad eeskuju; ergutab naisi aktiivselt 

osalema ametiühingutes ja muudes organisatsioonides, sest see aitab suuresti kaasa 

sooliste aspektide arvestamisele töösuhetes ja -tingimustes; 

25. mõistab hukka tõsiasja, et teatavates riikides ei luba äärmuslikud ja fundamentalistlikud 

seadused ning sotsiaalsed, kultuurilised ja religioossed ideoloogiad naistel teatavaid 

ameteid pidada; 

26. mõistab hukka tõsiasja, et pool maailma rahvastikust kannatab töötasuga seotud 

diskrimineerimise all ning et naised teenivad ülemaailmselt 60 kuni 90 % meeste 

keskmisest sissetulekust; 

27. rõhutab vajadust tagada pagulaslaagrites, konfliktipiirkondades ning äärmisest vaesusest 

ja sellistest äärmuslikest keskkonnatingimustest nagu põud ja üleujutused mõjutatud 
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piirkondades tütarlastele haridustee jätkamise võimalus; 

28. väljendab heameelt Euroopa välisteenistuse tehtud jõupingutuste üle kolmandates riikides, 

et kiirendada naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist käsitleva 

konventsiooni, Pekingi tegevusprogrammi ning rahvastikku ja arengut käsitleva Kairo 

deklaratsiooni raames võetud naiste õigustega seotud kohustuste ja lubaduste täitmist 

2015. aasta järgses arengukavas; 

29. väljendab heameelt ELi läbivaadatud humanitaarabipoliitika üle, mis tagab 

relvakonfliktides vägistatud naistele ja tütarlastele rahvusvahelise humanitaarõiguse alusel 

juurdepääsu ohutule aborditeenusele; rõhutab vajadust see läbivaadatud poliitika kiiresti 

ellu viia; 

30. palub, et EL jätkaks naiste majandusliku, sotsiaalse ja poliitilise võimestamise toetamist 

vahendina, mis edendab nende õiguste ja põhivabaduste nõuetekohast teostamist, ning 

peaks esmatähtsaks tütarlaste, sealhulgas vaeseimatest ja tõrjutud kogukondadest pärit 

tütarlaste juurdepääsu kvaliteetsele haridusele; nõuab naiste kutsehariduse toetamist, 

kutseõppe ulatuslikuma kasutamise tagamist teaduse ja tehnoloogia valdkonnas, 

kolmandate riikide haridusvaldkonna spetsialistide jaoks soolise võrdõiguslikkuse 

koolitusprogrammide väljatöötamist ning meetmete võtmist selleks, et vältida 

stereotüüpide kinnistamist õppematerjalide kaudu; nõuab tungivalt, et EL peaks seda 

esmatähtsat eesmärki silmas kogu oma diplomaatilises ning kaubandus- ja arengualases 

koostöös; 

31. rõhutab, kui tähtis on võidelda selliste sooliste stereotüüpide ja diskrimineerivate 

ühiskondlik-kultuuriliste hoiakute vastu, mis tugevdavad naiste alamat seisust ühiskonnas 

ning on üks peamisi meeste ja naiste ebavõrdsuse, naiste suhtes toime pandud inimõiguste 

rikkumiste ning soolise vägivalla põhjusi; rõhutab vajadust suurendada jõupingutusi 

kinnistunud stereotüüpide lõhkumiseks, korraldades kõikidele ühiskonnatasanditele 

suunatud teadlikkuse suurendamise kampaaniaid, kaasates rohkem meediat, töötades 

naiste julgustamiseks ja meeste kaasamiseks välja strateegiad ning arvestades soolist 

aspekti hariduses ning kõikides poliitikavaldkondades ja algatustes, iseäranis 

välistegevuses, koostöös ning arengu- ja humanitaarabis; 

32. peab kahetsusväärseks, et naisi diskrimineeritakse liiga sageli sellega, et rahalised 

vahendid, näiteks pangalaenud tehakse neile raskemini kättesaadavaks kui meestele; 

rõhutab tõsiasja, et naiste võimestamine ettevõtluses on osutunud äärmiselt oluliseks 

teguriks majanduse elavdamisel ning pikas perspektiivis vaesuse vastu võitlemisel; 

33. peab kahetsusväärseks tõsiasja, et teatavates kolmandates riikides on homoseksuaalsus 

kuritegu, mis on mõningatel juhtudel karistatav surmanuhtlusega; 

34. mõistab hukka naiste seksuaal- ja reproduktiivtervisega seonduvate õiguste sagedased 

rikkumised, sealhulgas pereplaneerimise teenustele juurdepääsu keelamise; tuletab meelde 

naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist käsitleva konventsiooni artiklit 16, 

mis tagab õiguse otsustada laste arvu ja nende sündimise vahele jääva aja üle ning õiguse 

saada teavet, haridust ja vahendeid selle õiguse teostamiseks; 

35. rõhutab, et oluline on hoiduda õõnestamast Pekingi tegevusprogrammi eesmärke, mis 

puudutavad juurdepääsu haridusele ja tervishoiule, mis on põhiline inimõigus, ning 
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seksuaal- ja reproduktiivtervisega seonduvate õiguste kaitset; rõhutab tõsiasja, et seksuaal- 

ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste üleüldine austamine ning juurdepääs 

asjaomastele teenustele aitavad vähendada väikelaste ja emade suremust; juhib tähelepanu 

sellele, et pereplaneerimine, emade tervis, rasestumisvastaste vahendite lihtne 

kättesaadavus ja ohutu abort on olulised tegurid, mis võimaldavad säästa naiste elu ning 

aitavad neil oma elu vägistamise ohvriks sattumise järel uuesti üles ehitada; rõhutab 

vajadust seada need poliitikavaldkonnad kolmandate riikidega tehtava arengukoostöö 

keskmesse; 

36. mõistab hukka Euroopasse saabunud pagulaste lootusetult viletsa olukorra ja ebainimlikud 

elutingimused, mis on lisaks lastele eriti ohtlikud ka naiste jaoks, kes võivad suurema 

tõenäosusega sattuda vägivalla, kuritarvitamise ning isegi inimkaubanduse ohvriks; 

37. nõuab, et EL pööraks piisavalt tähelepanu naissoost rändajatele, tõhustaks nende kaitset, 

annaks neile vajalikku abi ja kaitseks neid liiga sageli ette tuleva inimkaubanduse ning 

kuritegelike rühmituste poolt prostitutsiooni eesmärgil kupeldamise eest. 
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