
 

AD\1103676ET.doc  PE585.437v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
 

2016/2009(INI) 

7.9.2016 

ARVAMUS 

Esitaja: naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 

Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 

põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus 2015. aastal 

(2016/2009(INI)) 

Arvamuse koostaja: Jordi Sebastià 

 



 

PE585.437v02-00 2/12 AD\1103676ET.doc 

ET 

PA_NonLeg 



 

AD\1103676ET.doc 3/12 PE585.437v02-00 

 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 

justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 

ettepanekud: 

– võttes arvesse ÜRO 18. detsembri 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise 

kõigi vormide likvideerimise kohta, 

A. arvestades, et perekonna taasühinemise õigust, ehkki tegemist on põhilise inimõigusega, 

lükatakse praegu süstemaatiliselt edasi ja koguni rikutakse, ning arvestades, et selle õiguse 

eitamise või edasilükkamise korral kannatavad esmajärjekorras naised ja lapsed; 

B. arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 21 ja 23 on sätestatud soolise 

diskrimineerimise keeld; arvestades, et EL on pühendunud soolise võrdõiguslikkuse 

edendamisele ja soolise aspekti arvestamisele kõigis oma meetmetes; 

C. arvestades, et roma naised puutuvad sageli kokku mitmekordse ja valdkonnaülese 

diskrimineerimisega soo ja etnilise päritolu alusel ning neil on piiratud juurdepääs 

tööhõivele, haridusele, tervishoiu- ja sotsiaalteenustele või otsustamisprotsessidele; 

arvestades, et diskrimineerimine võib toimuda ühiskonna põhiosas seoses romadevastase 

rassismi kasvuga, aga ka naiste enda kogukondades nende soo tõttu; 

D. arvestades, et naistevastane vägivald on selline põhiõiguste rikkumine, mis puudutab kõiki 

ühiskonnakihte ning ei olene vanusest, haridusest, sissetulekust, ühiskondlikust 

positsioonist ega päritolu- või elukohariigist; arvestades, et sooline ebavõrdsus ja soolised 

stereotüübid suurendavad vägivalla ja muud liiki ekspluateerimise ohtu ning takistavad 

naiste täieõiguslikku osalemist kõikides eluvaldkondades; 

E. arvestades, et ELis diskrimineeritakse naisi endiselt mitmel kujul ja nad on ikka veel 

kõikides otsusetegemise valdkondades alaesindatud; 

F. arvestades, et inimkaubandus on raske põhiõiguste ja inimväärikuse ning õiguse ja 

demokraatia aluspõhimõtete rikkumine; arvestades, et seksuaalse ärakasutamise eesmärgil 

toimuv inimkaubandus on endiselt kõige laiemalt levinud inimkaubanduse vorm; 

arvestades, et 76 % ELis registreeritud ohvritest on naised; 

G. arvestades, et LGBT-inimesi käsitleva ELi uuringu kohaselt ähvardab lesbisid, 

biseksuaale ja transsoolisi inimesi ebaproportsionaalselt suur oht sattuda oma seksuaalse 

sättumuse või sooidentiteedi tõttu diskrimineerimise ohvriks; 

H. arvestades, et sugu iseenesest ei põhjusta haavatavust ning et haavatavasse olukorda 

sattumist võivad soodustada paljud tegurid, sealhulgas vaesus, sotsiaalne tõrjutus ja 

mitmekordne diskrimineerimine; 

I. arvestades, et Eurostati viimaste andmete kohaselt teenivad naised ELis keskmiselt 16 % 

vähem kui mehed; 

J. arvestades, et seksuaal- ja reproduktiivtervis ning sellega seonduvad õigused on põhilised 
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inimõigused ja inimväärikuse oluline osa1; 

1. peab kahetsusväärseks, et soolist võrdõiguslikkust ei ole veel saavutatud, et paljudes 

valdkondades ei ole tehtud mingeid edusamme ning et jätkuvalt rikutakse naiste 

põhiõigusi; rõhutab, et naised kannatavad ikka veel diskrimineerimise ja sotsiaalse 

tõrjutuse all, mis väljendub nende väheses esindatuses teaduse, tehnoloogia ja 

inseneriteaduse valdkondades, ettevõtluses ja otsustamisprotsessides nii era- kui ka 

avalikus sektoris ning püsivas soolises palga- ja pensionilõhes, pidades silmas ka 

maapiirkondades elavaid naisi; märgib, et diskrimineerimine ja puudulik esindatus 

põhjustavad sooliste stereotüüpide, sotsiaalse ja majandusliku tõrjutuse ning naiste ja 

tütarlaste vastase vägivalla püsimist; 

2. rõhutab, et romadevastase rassismi vastu tuleb võidelda kõikidel tasanditel ja kõikide 

vahenditega, ning toonitab, et tegemist on eriti püsiva, vägivaldse, korduva ja igapäevase 

rassismi vormiga; palub liikmesriikidel tugevdada veelgi romadevastase rassismi vastu 

võitlemist ja toetada oma romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate raames 

roma naiste võimestamist; 

3. nõuab statistiliste andmete ja näitajate esitamist mitmekordse diskrimineerimise kohta, 

mis jääb sageli n-ö tavadiskrimineerimise (nt vaesuse ja rassi tõttu diskrimineerimise) 

varju; tuletab meelde, et kui on olemas diskrimineerimise oht, tähendab see veelgi 

suuremat soolise diskrimineerimise ohtu; palub Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametil (FRA) 

avaldada sellel teemal aruande; 

4. peab kahetsusväärseks, et naiste töötingimused on ikka veel diskrimineerivad, muu hulgas 

ebastandardsete töösuhete tõttu; rõhutab, et jaemüügisektoris töötavad naised peavad eriti 

sageli tegema pikemaid tööpäevi ja nad võivad töötajatena jääda ilma oma õigusest saada 

iga nädal üks puhkepäev;  

5. on mures selle pärast, et viimastel aastatel on mitmes liikmesriigis leidnud avalikku 

toetust soolise võrdõiguslikkuse vastased liikumised; rõhutab, et sellised liikumised 

seavad ohtu senised saavutused soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ning nende eesmärk 

on takistada LGBTI-inimesi vihakuritegude ja diskrimineerimise eest kaitsvate 

õigusaktide ja poliitika elluviimist; 

6. peab sellega seoses kahetsusväärseks, et ei õnnestunud vastu võtta ELi soolise 

võrdõiguslikkuse strateegiat aastateks 2016–2020, ning, korrates nõukogu 16. juuni 2016. 

aasta järeldusi soolise võrdõiguslikkuse kohta, kutsub komisjoni üles andma soolise 

võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel 2016–2019 võetud strateegilisele kohustusele 

suuremat kaalu, võttes selle vastu teatisena;  

7. palub komisjonil teha rohkem jõupingutusi naiste esindatuse suurendamiseks poliitilises ja 

majandussfääris otsuste tegemisel, kombineerides oma lähenemisviisis soolise aspekti 

arvestamist ja sihipäraseid meetmeid; 

8. kutsub komisjoni üles tõhustama naiste osalemist otsuste tegemisel käsitlevate terviklike, 

võrreldavate, usaldusväärsete ja korrapäraselt ajakohastatavate andmete kogumist, 

                                                 
1 Rahvusvahelise rahvastiku- ja arengukonverentsi tegevusprogrammi § 7.2 ja 7.3. 
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analüüsimist ja levitamist; 

9. mõistab hukka igas vormis surrogaatemaduse, kuna sellega ei võeta arvesse kõikide naiste 

õigusi; 

10. palub ELi institutsioonidel ergutada naiste osalemist Euroopa tasandi valimisprotsessis, 

võttes Euroopa Parlamendi valimisseaduse järgmisel läbivaatamisel kasutusele sooliselt 

tasakaalus nimekirjad; 

11. peab kahetsusväärseks, et 2012. aasta ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud 

äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud 

meetmeid, on ikka veel blokeeritud, ning palub nõukogul võtta lõpuks vastu ühine 

seisukoht selle ettepaneku kohta; 

12. rõhutab, et sooline palgalõhe, mis praegu on ELis keskmiselt 16 %, kujutab endast 

lubamatut diskrimineerimist ning on vastuolus ELi aluslepingutega (ELi toimimise 

lepingu artikliga 157); kordab oma üleskutset, et liikmesriigid vaataksid naiste ja meeste 

vahelise palga- ja pensionilõhe kaotamiseks läbi oma kehtivad õigusaktid; märgib, et 

soolise palgalõhe kaotamisel on eriti olulised palkade läbipaistvuse suurendamise 

meetmed; kutsub liikmesriike üles järgima komisjoni soovitust palkate läbipaistvuse 

kohta; 

13. peab vajalikuks töötada ELi tasandil kiiresti välja võrdväärse töö määratlus, võttes arvesse 

Euroopa Kohtu praktikat, et tagada selliste tegurite arvessevõtmine nagu töötingimused, 

töötajatele antud vastutus ja ametikoha füüsilised või vaimsed eeldused; 

14. nõuab direktiivi 2006/54/EÜ (meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise 

põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes) täielikku rakendamist ja 

selle läbivaatamist, et kehtestada ettevõtete kohustus koostada soolise võrdõiguslikkuse 

meetmed või kavad; 

15. märgib, et ebaproportsionaalselt palju naisi teeb tihti vastu tahtmist ebakindlat tööd, 

sealhulgas palju osaajaga tööd, madala palgaga tööd ning tööd tähtajalise ja tööajata 

lepingu alusel; täheldab, et osaajaga töötamise puhul vaesuse oht suureneb; tuletab sellega 

seoses meelde, et meeste ja naiste võrdõiguslikkust on võimalik saavutada ainult 

tasustatava ja tasustamata töö ning töö-, pere- ja hoolduskohustuste õiglase 

ümberjaotamisega; 

16. rõhutab ebapiisava sotsiaalkaitsega füüsilisest isikust ettevõtjate suurt osakaalu 

maapiirkondades ja eelkõige naisi mõjutava n-ö nähtamatu töö suurt osakaalu; kutsub 

seepärast liikmesriike ja seadusandlike volitustega piirkondi üles parandama tööturu 

soolist võrdõiguslikkust reguleerivaid õigusakte, eelkõige seoses palkade, omandiõiguse 

ja otsustusprotsessiga, ning tagama nii maapiirkondades töötavatele meestele kui ka 

naistele sotsiaalkindlustuse; 

17. rõhutab kvaliteetsete avalike teenuste suurt tähtsust vaesuse ja eriti naiste vaesuse 

vähendamisel, kuna naised sõltuvad sellistest teenustest rohkem; 

18. kutsub komisjoni üles võtma vastu õigusaktid, mis igakülgselt ja terviklikult vastaksid 
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emade ja isade vajadustele seoses eri liiki puhkuse, täpsemalt rasedus- ja sünnituspuhkuse, 

isapuhkuse, vanemapuhkuse ja hoolduspuhkusega, eelkõige selleks, et aidata meestel täita 

aktiivselt isarolli, jagada õiglasemalt perekondlikke kohustusi ning seega tagada naistele 

võrdsed võimalused tööturul osalemiseks; 

19. taunib komisjoni otsust võtta rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiiv tagasi ning palub 

komisjonil esitada uue ettepaneku, millega kehtestataks kohustuslik õigus tasustatavale 

isapuhkusele; 

20. rõhutab, et ainult väike osa meestest kasutab oma õigust võtta vanemapuhkust; palub 

seetõttu võtta konkreetseid meetmeid selleks, et muuta vanemapuhkuse õigus võimalikult 

individuaalseks ja võõrandamatuks; 

21. kiidab heaks ettepaneku võtta kasutusele hoolduspuhkus, nagu on ette nähtud komisjoni 

tegevuskavas „Uus algus töötavate perekondade töö- ja eraelu tasakaalu saavutamiseks“; 

kutsub komisjoni üles esitama sellist sätet sisaldava seadusandliku ettepaneku; 

22. tunneb heameelt ELi kavandatava ühinemise üle Istanbuli konventsiooniga ja palub ELil 

selle konventsiooni võimalikult kiiresti ratifitseerida, et tagada kaitse naistevastase 

vägivalla ja perevägivalla eest kõikides selle vormides ning sellist vägivalda tõkestada ja 

ära hoida; tuletab liikmesriikidele meelde, et ELi kuulumine ei vabasta neid Istanbuli 

konventsiooni allkirjastamisest, ratifitseerimisest ja jõustamisest, ning nõuab tungivalt, et 

nad seda teeksid; rõhutab, et Istanbuli konventsioon on kõige terviklikum ja kaasaegsem 

vahend naistevastase vägivalla eest kaitsmiseks ning selle tõkestamiseks ja selle kohta 

andmete kogumiseks, ning peab kahetsusväärseks, et ainult 14 liikmesriiki on selle 

praeguseks ratifitseerinud; 

23. mõistab hukka naiste ja tütarlaste vastase vägivalla selle kõikides vormides, nagu 

aumõrvad, sundabielu, inimkaubandus, koduvägivald ja naiste suguelundite 

moonutamine; on seisukohal, et sellistele tavadele ei ole mingit õigustust ning need tuleks 

kriminaliseerida ja karistatavaks muuta; palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta 

otsustavaid meetmeid selliste tavade vastu võitlemiseks nii ELis kui ka kogu maailmas; 

rõhutab, et naistevastane vägivald on põhiõiguste süstemaatiline rikkumine ning et ELis 

on 62 miljonit vägivalla all kannatanud naist; 

24. on seisukohal, et kõik Euroopas elavad inimesed peaksid järgima seadusi ning austama 

naiste õigusi ja väärikust; 

25. mõistab hukka Euroopa avalikus ruumis toimuvad ahistamise ja vägistamise juhtumid 

ning laialt levinud karistamatuse ja ohvrite jaoks õigluse jaluleseadmise puudulikkuse 

ning on seisukohal, et iga naine ja tütarlaps peaks tundma end kõigis Euroopa avalikes 

paikades mis tahes vormis seksuaalse ahistamise eest kaitstuna; kutsub liikmesriike üles 

korraldama teadlikkuse suurendamise kampaaniaid naiste seksuaalse ahistamise vastu 

võitlemiseks ning võtma vajalikke meetmeid tagamaks, et sellistele tegudele järgneb 

nõuetekohane karistus, et selliste tegude toimepanijad tuuakse kohtu ette ja et ohvritele 

pakutakse asjakohast kaitset; 

26. nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid kasutaksid vajalikke vahendeid ja võimalusi 

inimkaubanduse ja seksuaalse ärakasutamise vastu võitlemiseks; 
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27. rõhutab, et soopõhise vägivalla tõhusaks tõkestamiseks on vaja muuta tütarlastesse ja 

naistesse suhtumist; on seisukohal, et liiga sageli on tütarlapsed ja naised alluva rollis ning 

et liiga tihti esineb nendevastase vägivalla suhtes sallivust või selle alahindamist; kutsub 

liikmesriike üles tegutsema aktiivsemalt sooliste stereotüüpide ning naiste ja tütarlaste 

vastase vägivalla vastu võitlemiseks; 

28. kordab oma üleskutset komisjonile esitada naistevastase ja soolise vägivalla vastu 

võitlemist käsitlev õigusakti ettepanek ning vastavasisuline terviklik strateegia, mis 

hõlmaks õiguskaitse kättesaadavuse tagamist vägivalla ohvritele; 

29. tunneb heameelt kogu ELis hoogustuva liikumise üle, mille eesmärk on lõpetada naiste 

suguelundite moonutamine; märgib, et liikmesriigid teevad järk-järgult positiivseid 

muudatusi oma õigussüsteemides, et kriminaliseerida nii naiste suguelundite 

moonutamine kui ka lapse või noore naise EList kolmandasse riiki viimine suguelundite 

moonutamise eesmärgil; nõuab tungivalt, et liikmesriigid, kes ei ole seda veel teinud, 

tagaksid, et nende kriminaalõigus kaitseb tütarlapsi ja naisi suguelundite moonutamise 

eest; 

30. võtab teadmiseks, et prostitutsiooniga hakatakse tegelema keskmiselt 13–14 aasta vanuselt 

ning et seksuaalne ärakasutamine on väga tihedalt sooga seotud küsimus ja soolise 

vägivalla vorm, mis on vastuolus inimõigustega, mille läbiv põhimõte on sooline 

võrdõiguslikkus; 

31. rõhutab lapsevanemate olulist rolli soolist võrdõiguslikkust edendavas kasvatustöös; 

32. kutsub liikmesriike üles rakendama otseselt toimepanijatele suunatud seadusi ja poliitikat, 

et vähendada nõudlust seksuaalse ärakasutamise järele ning samas dekriminaliseerida 

prostitutsioonis osalejaid ja pakkuda neile tugiteenuseid, sealhulgas kvaliteetset sotsiaal-, 

õigus- ja psühholoogilist abi neile, kes soovivad prostitutsiooniärist väljuda; 

33. kutsub liikmesriike üles rakendama täielikult direktiivi 2012/29/EL kuriteoohvrite õiguste 

ning neile pakutava toe ja kaitse kohta ning direktiivi 2011/99/EL Euroopa 

lähenemiskeelu kohta, et tagada vägivalla ohvriks sattunud naistele ja tütarlastele 

asjakohane kaitse ja abi; 

34. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et nõukogu ei ole ikka veel vastu võtnud 2008. aastal 

esitatud ettepanekut võtta vastu direktiiv inimeste võrdse kohtlemise põhimõtte 

rakendamise kohta sõltumata nende usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest 

või seksuaalsest sättumusest; tunneb heameelt selle üle, et komisjon on seadnud selle 

direktiivi esmatähtsale kohale; kordab oma seisukohta võrdse kohtlemise direktiivi suhtes 

ning üleskutset nõukogule võtta see ettepanek vastu võimalikult kiiresti; 

35. mõistab hukka igasuguse LGBTI-inimeste vastase diskrimineerimise ja vägivalla; nõuab 

täiendavate meetmete võtmist kriminaalõiguse ja diskrimineerimisvastaste õigusaktide 

tugevdamiseks kogu ELis, et täita õiguslikud puudujäägid, mida ikka veel esineb seoses 

homofoobsete, bifoobsete ja transfoobsete vihakuritegudega; 

36. on mures naiste ja tütarlaste vastase küberkuritegevuse kasvu ning IKT ja interneti 

kasutamise pärast naiste ja lastega kaubitsemisel, eelkõige seksuaalse ja tööalase 

ärakasutamise eesmärgil; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma meetmeid, mis 
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võimaldaksid takistada ja piirata uute tehnoloogiate kasutamist peamiselt naiste ja 

tütarlaste värbamiseks kaubitsemise eesmärgil ning küberahistamiseks ja 

küberjälitamiseks; 

37. võtab teadmiseks Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti aruande intersooliste inimeste 

põhiõiguste kohta ning Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku aruande inimõiguste ja 

intersooliste inimeste kohta; palub komisjonil ergutada liikmesriike võtma meetmeid 

intersooliste inimeste põhiõiguste kaitsmiseks ja austamiseks; 

38. kutsub liikmesriike üles tagama, et lastel ja noortel on võimalik kasutada oma õigust 

otsida, saada ja edastada seksuaalsusega, sealhulgas seksuaalse sättumuse, soolise 

identiteedi ja soolise eneseväljendusega seotud teavet eakohasel ja sootundlikul viisil; 

39. kutsub liikmesriike üles võtma haridussüsteemi kõikidel tasanditel kasutusele 

sootundlikud õppekavad ja meetmed, mis puudutavad tütarlaste ja naiste õigusi, soolist 

võrdõiguslikkust, sooidentiteeti ja sugudevahelisi suhteid; soovitab koolides juba maast 

madalast anda tüdrukutele ja poistele sellist haridust, mis soosiks rahumeelsust ning 

diskrimineerimis- ja rassismivastasust;  

40. kordab, et seksuaal- ja reproduktiivtervishoiuteenuste kättesaadavus ning sellega 

seonduvad õigused, kaasa arvatud õigus turvalisele ja seaduslikule abordile, tuleks ELis 

tagada kõikidele naistele, ning kutsub ELi ja liikmesriike üles aborti ja abordiga seotud 

hoolduse pakkumist dekriminaliseerima; rõhutab vajadust austada kõikide naiste ja 

tütarlaste seksuaal- ja reproduktiivtervist ja sellega seonduvaid õigusi, kaasa arvatud 

nende õigust oma kehale ja seksuaalsusele ning õigust olla vaba sunnist, 

diskrimineerimisest ja vägivallast; 

41. tunneb heameelt kõikide jõupingutuste üle, mida on tehtud ÜRO puuetega inimeste 

õiguste konventsiooni täielikuks rakendamiseks; tuletab meelde, et puuetega naised ja 

tütarlapsed on eriti suures diskrimineerimise ohus ning see takistab neid kasutamast oma 

põhiõigusi teistega võrdsetel alustel; 

42. õhutab vastutavaid parlamendikomisjone tegelema intersooliste inimeste inimõiguste 

kaitsmise küsimusega ELis ja koostama algatusraporti; 

43. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma meetmeid naiste ja LGBTI-inimeste 

kaitsmiseks töökohal ahistamise eest; 

44. kutsub komisjoni üles võitlema naiste ebaõiglase kohtlemise vastu ja soolise ebavõrdsuse 

kuvandite vastu meediatööstuses, algatades parimate tavade vahetamise, et 

meediaettevõtted saaksid ringhäälingu ja reklaami valdkonnas hõlpsamalt kasutada 

sooliselt võrdõiguslikku lähenemisviisi; 

45. kutsub liikmesriike koostöös komisjoniga üles võtma vajalikke meetmeid, et tagada 

naissoost rändajate, pagulaste ja varjupaigataotlejate kaitse ning LGBTI-pagulaste ja 

varjupaigataotlejate kaitse, sealhulgas õigusnõustamine, tervishoiuteenuste kättesaadavus, 

turvalised paigad naistele ja lastele, eraldi sanitaarruumid ning seksuaal- ja 

reproduktiivtervisega seonduvad õigused, kaasa arvatud võimalus teha turvaliselt aborti; 

46. on tõsiselt mures kogu ELis ja selle piiridel ajutistes tingimustes elavate pagulasnaiste ja -
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tütarlaste olukorra pärast ning enam kui 10 000 saatjata alaealise pärast, kes on pärast ELi 

sisenemist kadunuks jäänud; märgib, et kõige suurem ja haavatavam osa rändajatest on 

naised ja tütarlapsed, ning peab vajalikuks nende vajaduste täpset ja põhjalikku hindamist 

varjupaiga- ja vastuvõtumenetluste käigus; rõhutab sellega seoses, et neile tuleb pakkuda 

just nende jaoks välja töötatud lahendusi, programme ja meetmeid; 

47. rõhutab vajadust avada ohutud ja seaduslikud varjupaigamarsruudid, et jätta kõrvale 

inimkaubanduse võrgustikud ning anda naistele, lastele, vanemaealistele ja puudega 

inimestele võimalus taotleda varjupaika oma elu ohtu seadmata; 

48. kordab, et juurdepääs riiklikele tervishoiusüsteemidele on kõikide naiste põhiõigus ning 

eriti puudutab see WHO määratluste kohast esmatasandi tervishoidu ning günekoloogilist 

ja sünnitusabi; 

49. tõdeb, et 70 % ELis tuvastatud inimkaubanduse ohvritest on ELi kodanikud ja enamik 

teadaolevatest ohvritest on ELi Kesk- ja Ida-Euroopa riikide naissoost kodanikud1; kutsub 

liikmesriike üles rakendama täielikult direktiivi 2011/36/EL, milles käsitletakse 

inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust, ning direktiivi 2011/92/EL, mis 

käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise vastast võitlust, et kaitsta naisi ja 

tütarlapsi inikaubanduse, vägivalla ja seksuaalse ärakasutamise eest; palub liikmesriikidel 

ühtlasi käsitleda oma riiklikes strateegiates ja tegevuskavades inimkaubanduse ja inimeste 

ärakasutamise nõudluse poolt; 

50. rõhutab, et dokumentideta rändavad naised ja tütarlapsed peaksid saama täielikult 

kasutada oma elementaarseid põhiõigusi ning et tuleks arendada seadusliku rände 

võimalusi; 

51. on tõsiselt mures ebaseaduslikult ELi toimetatud rändajate ja varjupaigataotlejate olukorra 

pärast, kuna nende seas olevad naised ja lapsed on eriti suures seksuaalse ärakasutamise ja 

soolise vägivalla ohus; tuletab meelde, et naisi ja lapsi võidakse sundida pakkuma seksi 

vahetuskaubana kaitse või elementaarse abi saamiseks, et ellu jääda, ning et mõnel juhul 

on see tingitud puudulikust abist, registreerimissüsteemi puudustest, perekonnaliikmete 

lahutamisest või sellest, et puuduvad turvalised ja seaduslikud ELi sisenemise võimalused 

ja tõhusad meetmed inimkaubitsejate vastu võitlemiseks; rõhutab, et ellujäämise nimel 

seksuaalsuhetesse astuma sunnitud naisi ja lapsi ei käsitata inimkaubanduse ohvritena ja 

seetõttu ei saa nad vajalikku abi; 

52. märgib, et koduabilised on enamasti naised, ning kutsub liikmesriike üles kiirendama ILO 

koduabiliste konventsiooni ratifitseerimist ja rakendamist pärast nõukogu otsuse 

2014/51/EL vastuvõtmist, kuna see on oluline vahend inimväärsete töötingimuste 

tagamiseks;  

53. väljendab kindlat vastuseisu pagulaste, sealhulgas rasedate naiste, laste ja imetavate 

emade kinnipidamisele; 

54. nõuab, et kogu ELis tugevdataks perede taasühinemise õigust ja selle paremat elluviimist 

kiiremate ja odavamate menetluste abil; rõhutab, et perekonna taasühinemise menetlused 

peavad hõlmama oma perekonnaga ELis ühinevate naiste ja tütarlaste individuaalseid 

                                                 
1 Europoli aruanne inimkaubanduse olukorra kohta ELis (veebruar 2016). 
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õigusi, et tagada nende sõltumatus juurdepääsus tervishoiuteenustele, haridusele või tööle;  

55. tunneb muret roma naiste ja laste kohta andmete puudumise pärast, kuna neil on suur oht 

sattuda inimkaubanduse ohvriks pealesunnitud töö või teenuste osutamise, sealhulgas 

kerjamise eesmärgil; palub, et komisjon annaks inimkaubanduse ohvriteks tunnistatud 

roma naiste ja laste kohta teavet ja esitaks andmed selle kohta, kui paljud neist on saanud 

ohvriabi ja millistes riikides; 

56. kutsub komisjoni üles soolise võrdõiguslikkuse tõhusamaks edendamiseks arvestama 

soolist aspekti kõigis poliitikavaldkondades ja kavandatavates õigusaktides ning 

sealhulgas hindama süstemaatiliselt soolist mõju osana põhiõiguste nõuetelevastavuse 

hindamisest ja käsitama seda ühe kriteeriumina, mida tuleb läbivalt arvestada 

kahepoolsetes suhetes teiste riikidega, muu hulgas kandidaatriikidega; 

57. palub komisjonil ja liikmesriikidel rakendada sooteadlikku eelarvestamist vahendina, mis 

võimaldab tagada, et eelarveotsustes võetakse arvesse soolist mõõdet ja diferentseeritud 

mõju; 

58. kutsub komisjoni üles lisama Euroopa 2020. aasta strateegiasse soolise võrdõiguslikkuse 

samba ning arvestama rohkem soolise võrdõiguslikkuse perspektiiviga Euroopa 

poolaastal, lisades soolise mõõtme iga-aastasesse majanduskasvu analüüsi ja riigipõhiste 

soovituste koostamise protsessi; 

59. tõdeb, et majanduskriisiga toimetulekuks kasutusele võetud kasinusmeetmed ning liigne 

keskendumine ELi ja selle liikmesriikide eelarvete konsolideerimisele on suurendanud 

kogu Euroopas vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, eriti naiste ja teiste sotsiaalselt ebasoodsas 

olukorras olevate elanikkonnarühmade puhul, ning et riigipõhistes majandussoovitustes 

tuleb seda mõju arvesse võtta; 

60. peab kahetsusväärseks, et sooline diskrimineerimine on endiselt laialt levinud, muu hulgas 

ka tööga mitteseotud valdkondades; 

61. tõdeb, et naiste ja tütarlaste põhiõiguste kaitset on võimalik kindlalt tagada üksnes nende 

jätkuva majandusliku, poliitilise ja sotsiaalse võimestamise ning esindatuse ja kaasamise 

abil;  

62. rõhutab vajadust sihipäraste poliitiliste meetmete järele, mis tagaksid põhiõigused 

konkreetsetesse elanikkonnarühmadesse kuuluvatele haavatavatele naistele, nagu 

naissoost pagulased ja varjupaigataotlejad, roma naised, etnilistesse vähemustesse 

kuuluvad naised ning vanemaealised või puuetega naised;  

63. kutsub ELi institutsioone üles võtma ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtete ja 

põhiõiguste tulevase mehhanismi järelevalve- ja kaitsesüsteemis kasutusele konkreetsed 

soolise võrdõiguslikkuse näitajad, kaasa arvatud Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 

Instituudi (EIGE) soolise võrdõiguslikkuse indeksi; 

64. kutsub ELi institutsioone ja kõiki liikmesriike üles tegutsema aktiivselt soolise aspekti 

arvestamise, töötasude kaardistamise ning vanemapuhkuse õiglase jagamise vallas; juhib 

tähelepanu sellele, et naiste väiksem tööhõive ja meestest ulatuslikum osalise tööajaga 

töötamine toob kaasa sotsiaalse tõrjutuse ja väiksema sotsiaalse kaasatuse; 
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65. palub ELil lähtuda arusaamast, et rahvusvahelises ja riigisiseses kaubanduses ja 

investeeringutes tuleks juhinduda töötajate, tarbijate ja keskkonna õigustest, mitte 

vastupidi; 

66. kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles võtma kooskõlastatud meetmeid juba 

olemasolevatest kaitse võimalustest teadlikkuse suurendamiseks ning kindlustama 

võrdõiguslikkuse direktiivide parema praktilise elluviimise. 
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