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 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 1 riikide parlamentide rolli 

kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta, 

– võttes arvesse oma 8. märtsi 2016. aasta resolutsiooni naispagulaste ja -

varjupaigataotlejate olukorra kohta ELis, 

– võttes arvesse komisjoni talituste ühist töödokumenti „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste 

mõjuvõimu suurendamine: tütarlaste ja naiste elude muutmine ELi välissuhete kaudu 

aastatel 2016–2020“, 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja 

tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon), 

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1325, 2242, 1820, 1888, 1889 ja 

1960 naiste, rahu ja julgeoleku kohta, 

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

likvideerimise kohta, 

– võttes arvesse 1951. aasta pagulasseisundi konventsiooni ja 1967. aasta pagulasseisundi 

protokolli, 

– võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni, 

– võttes arvesse naiste vastu suunatud vägivalla, selle põhjuste ja tagajärgedega tegeleva 

ÜRO eriraportööri Rashida Manjoo 2015. aasta aruannet, 

– võttes arvesse ÜRO peakorteris New Yorgis 14.–24. märtsil 2016. aastal toimunud ÜRO 

naiste staatuse komisjoni 60. istungjärgu tulemusi, 

– võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni 2013. aastal koostatud aruannet „Global 

and regional estimates of violence against women“ (Globaalsed ja piirkondlikud 

hinnangud naistevastase vägivalla kohta), 

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

rikkumine maailmas ning puudutab kõiki ühiskonnatasandeid, olenemata vanusest, 

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

see on soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele otsustavaks takistuseks; arvestades, et 

teatavates riikides on täheldatud selliste juhtumite arvu märkimisväärset suurenemist; 

B. arvestades, et paljudes paikades üle kogu maailma langevad naised ja tütarlapsed jätkuvalt 

soolise vägivalla (sh vägistamine, inimkaubandus, sundabielu, aumõrvad, naiste 

suguelundite moonutamine, orjastamine, julmad ja ebainimlikud karistused, millega 

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

õiguskaitsele, väärikusele ning turvalisusele ja vabadusele, nende õigust vaimsele ja 
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kehalisele puutumatusele ning nende õigust ise otsustada oma seksuaalelu ja laste saamise 

üle; 

C. arvestades, et mitte kõik naised ja lapsed, kes on olnud koduvägivalla või 

seksuaalkuritegude ohvrid, ei oma juurdepääsu vajalikele tugivõrgustikele, vaimse 

tervisega seotud teenustele või kohtusüsteemidele, mis on valmis seda tüüpi rikkumistega 

toime tulema; 

D. arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on ligikaudu 35 % maailma 

naistest kogenud füüsilist ja/või seksuaalset vägivalda, kusjuures see arv ei sisalda naiste 

poolt teatamata jäetud juhtumeid ja kogumata andmeid; 

E. arvestades, et riikides, kus rakendatakse surmanuhtlust, kasutatakse naiste puhul 

piinamisega samaväärseid meetodeid, millega kaasneb ka füüsiline alandamine; 

F. arvestades, et inimõiguste ning eelkõige naiste ja tütarlaste õiguste austamine on kõikjal 

maailmas ohus ja arvestades, et rida autoritaarseid valitsusi seab inimõiguste 

universaalsust aina rohkem ja tõsisemalt kahtluse alla; arvestades, et paremäärmuslikud ja 

soolise võrdõiguslikkuse vastased liikumised on paljudel juhtudel püüdnud piirata naiste 

õigusi oma kehale, lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI-

inimeste) õigusi ning pagulaste ja varjupaigataotlejate põhiõigusi; 

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

arvestamisele kõigis oma meetmetes; 

H. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on eeltingimus selleks, et naistele ja tütarlastele 

oleksid tagatud inimõigused ning on määrava tähtsusega soolise aspekti arvessevõtmiseks 

riiklike strateegiliste kavade kaudu; 

I. arvestades, et ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia tagab juba soolise aspekti 

arvestamise ELi kaubanduspoliitikas; 

J. arvestades, et relvastatud konfliktide ajal kuuluvad naistest ja lastest pagulased, 

varjupaigataotlejad ja kodakondsuseta isikud kõige kaitsetumate ühiskonnarühmade 

hulka, ning et humanitaarkriiside ajal on pagulastest teismelised tütarlapsed oluliselt 

suuremas ohus; 

K. arvestades, et mõnedes Euroopa riikides on viimastel aastatel suhtutud rändajatesse, 

pagulastesse ja varjupaigataotlejatesse vähem sallivalt; arvestades, et EL peab eeskuju 

andma ja olema nii oma sise- kui ka välispoliitikas järjepidev; arvestades, et liikmesriigid 

peavad ELi õigusaktid riiklikusse õigusesse üle võtma; 

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

inimõigused ja inimväärikuse oluline osa; arvestades lisaks, et need ei ole veel igal pool 

maailmas tagatud; 

M. arvestades, et naisi kogu maailmas puudutavad eelkõige kliima-, keskkonna- ja 

energiapoliitika mõjud, mistõttu võitlus soolise ebavõrdsuse vastu ja võitlus 

kliimamuutusega on omavahel seotud; 
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N. arvestades, et puudega naistel ja tütarlastel või kultuuri, traditsiooni, keele, usu, soo või 

seksuaalse sättumuse alusel vähemusrühmadesse kuuluvatel naistel ja tütarlastel on 

suurem oht kogeda oma puude, vähemusse kuulumise ja soo tõttu vägivalda, 

väärkohtlemist, hooletusse jätmist ja mitmekordset diskrimineerimist; 

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

kolmandikku naised ja tütarlapsed1; arvestades, et tütarlapsed on jätkuvalt äärmiselt 

ebasoodsas olukorras ning on paljude riikide haridussüsteemidest kõrvale jäänud; 

arvestades, et naistele ja tütarlastele on keelatud juurdepääs kvaliteetsele haridusele ning 

neid sunnitakse abielludes või lapsi saades õpinguid katkestama; 

P. arvestades, et oma 2005. aasta avalduses kutsus ÜRO Julgeolekunõukogu ÜRO 

liikmesriike üles jätkama resolutsiooni 1325 rakendamist riiklike tegevuskavade või 

muude riigi tasandi strateegiate väljatöötamise kaudu; arvestades, et praeguseks on 

sellised riiklikud tegevuskavad koostanud ja käivitanud vaid 60 ÜRO liikmesriiki, neist 17 

on ELi liikmesriigid; 

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

viiendikku; 

R. arvestades, et naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine on reaalne viis, kuidas 

laiendada ja edendada nende põhiõiguste kasutamist; 

1. on veendunud, et naistel peaks olema olulisem roll protsessides ning riiklikes ja 

rahvusvahelistes institutsioonides, mis tegelevad konfliktide ennetamise ja inimõiguste 

ning demokraatliku reformi edendamisega, ning rõhutab, kui oluline on toetada naiste 

järjepidevat osalemist, mis on määrava tähtsusega rahuprotsessides ja konfliktijärgses 

ülesehituses; rõhutab, et naiste osalemine konfliktide lahendamise läbirääkimistes on 

ülioluline, et edendada naiste õigusi ja osalust, ning et see on esimene samm nende 

täielikuks kaasamiseks tulevastesse üleminekuprotsessidesse; palub komisjonil, kõrgel 

esindajal ja liikmesriikidel edendada naiste rolli kõikides konfliktilahendamise ja rahu 

tagamise raamistikes, kus EL on esindatud; 

2. mõistab teravalt hukka naiste ja tütarlaste vastu jätkuvalt sõjarelvana kasutatavad 

vägistamised ning muud seksuaalse ja soolise vägivalla vormid; palub kõigil riikidel, ja 

eelkõige ELi liikmesriikidel, kes ei ole veel ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 

rakendavaid riiklikke tegevuskavasid välja töötanud, seda teha, ning töötada samuti välja 

naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks vajalikud strateegiad; nõuab, et kogu maailmas 

võetaks kohustus tagada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 rakendamine; 

rõhutab, et ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonid ja ELi koolitus-, tehnilised ja 

abimissioonid kolmandates riikides peavad aitama võidelda seksuaalse ja soolise vägivalla 

vastu; rõhutab vajadust kasutada konfliktide lahendamises rahumeelseid vahendeid, 

milleks on muu hulgas naiste osalemine läbirääkimistes ja tegevuses; 

3. tunnistab, et tütarlapsed ja naised on eriti ebasoodsas olukorras ja ohus ning tütarlaste ja 

naiste juurdepääs haridusele ja seksuaal- ja reproduktiivtervisele ning seonduvatele 

õigustele eeldab eritähelepanu, et neil oleks võimalik elada vägivalda kogemata, et 

kaotada diskrimineerivad seadused ja tavad ning suurendada kogu maailmas tütarlaste ja 

                                                 
1 http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp08_eng.pdf 
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noorte naiste mõjuvõimu; 

4. nõuab, et kogu maailmas võetaks kohustus tagada ennetavalt naiste ja tütarlaste turvalisus 

kõikide hädaolukordade ja kriiside algusest peale, tõrjudes asjakohaselt seksuaalse ja 

soolise vägivalla ohtu, suurendades teadlikkust, parandades õiguskaitse kättesaadavust 

naiste ja tütarlaste jaoks konflikti- või konfliktijärgses olukorras, suurendades vastutust ja 

sellise vägivalla toimepanijate tulemuslikku vastutuselevõtmist, kuna karistamatus, 

sealhulgas ametlike relvajõudude hulgas, on endiselt üheks takistuseks, mistõttu ei ole 

suudetud mõnes riigis välja murda seksuaalse vägivalla nõiaringist, ning kindlustades 

juurdepääsu kõigile seksuaal- ja reproduktiivtervishoiuteenustele, kaasa arvatud turvaline 

ja seaduslik abort sõjaaegsete vägistamiste ohvritele; 

5. mõistab hukka asjaolu, 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; 

mõistab sügavalt hukka kõik soopõhise piinamise vormid, eriti kividega surnuksloopimise 

ja aumõrvad; 

6. on seisukohal, et naistevastane ja sooline vägivald kujutavad endast põhiõiguste rikkumist 

ja diskrimineerimise ekstreemset vormi, mis on ühteaegu nii soolise ebavõrdsuse põhjus 

kui ka tagajärg ELis ja väljaspool seda; 

7. mõistab hukka asjaolu, et naised ja tütarlapsed moodustavad 98 % seksuaalse 

ärakasutamise eesmärgil toimuva inimkaubanduse ohvritest; kutsub liikmesriike üles 

tegutsema aktiivsemalt, et võidelda selle praktika vastu, millega rikutakse naiste ja laste 

põhiõigusi; 

8. rõhutab, et usulised, kultuurilised ja traditsioonilised erinevused ei õigusta mingil juhul 

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

naiste suguelundite moonutamist, seksuaalset kuritarvitamist, feminitsiidi, varajast või 

sunnitud abielu, koduvägivalda, aumõrvu või au kaitsmise ettekäändega vägivalda või 

muid piinamis- ja surmamisviise, nagu kividega surnuksloopimine; 

9. kinnitab veel kord, et naiste suguelundite moonutamine on raske inimõiguste rikkumine, 

millele tuleks pöörata eritähelepanu dialoogis, mida EL peab selliste kolmandate 

riikidega, kus seda praktikat palju esineb; tuletab meelde, et naiste suguelundite 

moonutamisel on tõsised ja püsivad tagajärjed naiste tervisele ja seega arengule; 

10. märgib, et soolise vägivalla vastu võitlemiseks võetavate meetmetega tuleb samuti 

võidelda veebipõhise vägivalla, sealhulgas ahistamise, kiusamise ja hirmutamise vastu, 

ning tuleb püüda luua naiste ja tütarlaste jaoks turvaline veebikeskkond; 

11. kinnitab veel kord oma pikaajalist vastuseisu surmanuhtlusele mis tahes asjaoludel ning 

kordab nõudmist kehtestada viivitamatult moratoorium hukkamiste suhtes riikides, kus 

surmanuhtlust ikka veel kohaldatakse; 

12. nõuab soolist vägivalda käsitleva piirkonnapõhise teabe analüüsimist, et kohandada 

paremini meetmed naiste olukorra parandamiseks konkreetses piirkondades; 

13. väljendab heameelt komisjoni 4. märtsil 2016. aastal tehtud ettepaneku üle ELi 
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ühinemiseks Istanbuli konventsiooniga, mis on rahvusvahelisel tasandil esimene 

õiguslikult siduv vahend naistevastase vägivalla ennetamiseks ja tõkestamiseks; usub, et 

see muudab ELi sise- ja välispoliitikat tulemuslikumaks ja sidusamaks ning tugevdab ELi 

vastutust ja rolli naistevastase ja soolise vägivalla vastu võitlemisel rahvusvahelisel 

tasandil; nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu teeksid kõik endast oleneva, et 

võimaldada ELil konventsioon allkirjastada ja sõlmida, ergutades samal ajal 14 

liikmesriiki, kes ei ole veel Istanbuli konventsiooni allkirjastanud ja ratifitseerinud, seda 

tegema, ning tagama konventsiooni nõuetekohase rakendamise; 

14. palub komisjonil koostada kiiremas korras soolise vägivalla vastu võitlemise Euroopa 

strateegia, mis sisaldab õigusinstrumenti naistevastase vägivalla kõigi vormide vastu 

võitlemiseks ja nende ennetamiseks ELis; 

15. 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 

soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, et 

luua sünergia ning edendada naiste mõjuvõimu suurendamist; 

16. võtab teadmiseks, et prostitutsiooniga hakatakse kõikjal maailmas tegelema keskmiselt 

12–14 aasta vanuselt ning et prostitutsioon ja seksuaalne ärakasutamine on väga tihedalt 

sooga seotud küsimused ja soolise vägivalla vorm, mis on vastuolus inimõigustega, mille 

läbiv põhimõte on sooline võrdõiguslikkus; kutsub rahvusvahelist kogukonda üles 

töötama välja konkreetsed meetmed, et inimkaubanduse ennetamise ja vähendamise 

võtmestrateegiana vähendataks nõudlust naiste, tüdrukute, meeste ja poiste järele 

prostitutsioonis; 

17. nõuab otseselt toimepanijatele suunatud seaduste ja poliitika rakendamist, 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; 

18. rõhutab, et soolised stereotüübid on naiste õiguste rikkumise ning naiste ja meeste 

ebavõrdsuse üks peamisi põhjuseid, ning rõhutab, kui oluline on võidelda selliste 

stereotüüpide vastu, mis tugevdavad naiste alamat seisust ühiskonnas ning on meeste ja 

naiste ebavõrdsuse, naiste suhtes toime pandud inimõiguste rikkumise ning soolise 

vägivalla peamine põhjus; rõhutab, kui olulised on kõikidele ühiskonnatasanditele 

suunatud teadlikkuse suurendamise kampaaniad, naiste julgustamise ja meeste kaasamise 

strateegiad, meedia suurem kaasamine ja soolise võrdõiguslikkuse küsimuste 

arvessevõtmine hariduses ning kõikides ELi poliitikavaldkondades ja algatustes, eelkõige 

nendes, mis on seotud välistegevuse, koostöö ja arengu ning humanitaarabiga; kutsub 

Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles rõhutama selle olulisust, et mehed ja poisid 

osaleksid naiste õiguste teemalistes teabe- ja teadlikkuse tõstmise kampaaniates nii 

sihtrühmana kui ka muutuste elluviijatena; märgib, et erilist tähelepanu tuleb pöörata 

põhiseaduslikele, õiguslikele ja regulatiivsetele sätetele, millega diskrimineeritakse naisi 

soo alusel;  
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19. kordab, et laste abielud, varajased ja sundabielud ja abiellumisvanuse seadusliku alampiiri 

kehtestamata jätmine on laste õiguste rikkumine ja see takistab ka naiste mõjuvõimu 

suurendamist; 

20. on seisukohal, et ametiasutused peavad kohustuma välja töötama meestele ja noorematele 

põlvkondadele suunatud harivaid kampaaniaid, mille eesmärk on kaasata mehi ja poisse ja 

ennetada mis tahes soolist vägivalda ja see järk-järgult kaotada ning edendada naiste 

mõjuvõimu; 

21. toonitab, kui oluline on parandada naiste ja tütarlaste juurdepääsu haridusele kõigil 

tasanditel ning kaotada kõik tõkked hariduse saamisel, eelkõige kõige vaesemates ja 

tõrjutumates kogukondades, ning nõuab naiste kutsehariduse toetamist ja soolise 

võrdõiguslikkuse koolitusprogrammide väljatöötamist kolmandate riikide haridustöötajate 

jaoks, kuna hariduse andmine naistele ja tütarlastele parandab oluliselt nende 

tulevikuväljavaateid; nõuab tungivalt, et EL peaks seda esmatähtsat eesmärki silmas kogu 

oma diplomaatilises ning kaubandus- ja arengualases koostöös ning soovitab võtta 

sooteadlikku eelarvestamist arvesse ja kohaldada seda kõigis programmides ja meetmetes, 

millega rahastatakse naiste ja tütarlaste hariduse ja koolituse valdkonda; juhib tähelepanu 

vajadusele tagada pagulaslaagrites ja konfliktipiirkondades ning haiglates lastele, noortele 

ja naistele haridustee jätkamise võimalus; 

22. nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid teeksid suuremaid jõupingutusi naiste 

diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist käsitleva konventsiooni ja Pekingi 

tegevusprogrammi osa raames võetud naiste õiguste valdkonnaga seotud kohustuste ja 

lubaduste täitmisel ning toetaksid soolise võrdõiguslikkuse edendamisega tegelevaid 

kodanikuühiskonna organisatsioone; 

23. on mures surrogaatemadusega seotud äritegevuse pärast, mille puhul naise kehasse 

suhtutakse kui kaupa rahvusvahelisel reproduktiivturul, ning taunib asjaolu, et 

surrogaatemaduse puhul kasutatakse suuresti ära kaitsetuid naisi, eelkõige neid, kes on 

pärit maailma lõunapoolsetest riikidest; 

24. mõistab hukka asjaolu, et maailmas sureb igal aastal sünnitusel üle 500 000 naise1 ja et 

naiste seksuaal- ja reproduktiivtervisega seonduvaid õigusi rikutakse sageli; rõhutab, et 

korralik ja taskukohane tervishoid ning seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud hariduse 

ja teenuste üldine austamine ja nendele juurdepääs aitavad parandada sünnituseelset 

hooldust ja suutlikkust vältida suure riskiga sünnitusi ning vähendada väikelaste ja laste 

suremust; 

25. nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid tunnustaksid naiste ja tütarlaste 

võõrandamatut õigust kehalisele puutumatusele ja iseseisvale otsuste tegemisele, eeskätt 

seoses õigusega omada juurdepääsu vabatahtlikule pereplaneerimisele, emade tervisele 

ning turvalistele ja seaduslikele aborditeenustele, mis on olulised tegurid naiste elude 

päästmiseks, ning õigusega olla vaba vägivallast, sealhulgas naiste suguelundite 

moonutamisest, varajastest ja sundabieludest ning abielusisesest vägistamisest; 

26. kutsub ELi ja rahvusvahelist kogukonda üles tegema aktiivselt tööd soolist 

võrdõiguslikkust käsitleva uue säästva arengu eesmärgi saavutamiseks (säästva arengu 5. 

                                                 
1 Allikas: UNICEF. 
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eesmärk) ja seda rohkem rahastama, pöörates samal ajal tähelepanu sellele, kui oluline on 

juurdepääs seksuaalkasvatusele ja üldine juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervisele ja 

sellega seotud õigustele; 

27. taunib tõsiasja, et kõikjal maailmas on naistel suuri raskusi inimväärsete töökohtade 

leidmisel ja nende säilitamisel, mida kinnitab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni aruanne 

„Naised tööl 2016“; 

28. peab kahetsusväärseks, et ettevõtluses tegutsevaid naisi mõjutav klaaslagi, sooline 

palgalõhe ja ühiskonna laitev suhtumine naisettevõtlusse on endiselt üleilmsed nähtused; 

nõuab algatusi, millega naiste mõjuvõimu veelgi suurendada, eelkõige neid, mis 

käsitlevad füüsilisest isikust ettevõtjaid ja VKEsid; 

29. peab kahetsusväärseks, et liiga sageli eelistatakse mehi naistele, kui on tegemist 

juurdepääsuga rahalistele vahenditele, näiteks pangalaenule; rõhutab tõsiasja, et naiste 

mõjuvõimu suurendamine ettevõtluses on osutunud äärmiselt oluliseks teguriks 

majanduse elavdamisel ning pikas perspektiivis vaesuse vastu võitlemisel; 

30. soovitab kaaluda soolise vägivalla vastase siduva rahvusvahelise vahendi väljatöötamist ja 

vastuvõtmist ÜRO tasandil ning näha sellele ette oma järelevalveorgani; soovitab võtta 

sooteadlikku eelarvestamist arvesse ja kohaldada seda kõigis programmides ja meetmetes, 

millega rahastatakse naiste ja tütarlaste hariduse ja koolituse valdkonda; 

31. palub komisjonil ja ELi liikmesriikidel rakendada sooteadlikku eelarvestamist kõigis 

asjaomastes ELi rahastamisprogrammides; 

32. osutab vajadusele tagada tervishoiutöötajatele, politseijõududele, prokuröridele, 

kohtunikele, diplomaatidele ja rahuvalvajatele, nii ELis kui ka mitteliikmesriikides, 

nõuetekohane koolitus, et aidata ja toetada vägivalla ohvreid, eelkõige naisi ja lapsi, 

konfliktiolukordades ja kohapealsetel operatsioonidel; 

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

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

vanused (lapspruudid); 

34. juhib tähelepanu sellele, et sooline võrdõiguslikkus ei kehti üksnes meeste ja naiste suhtes, 

vaid see peab hõlmama kogu LGBTI kogukonda; 

35. on mures selle pärast, et viimastel aastatel on mitmes riigis leidnud avalikku toetust 

paremäärmuslikud ja soolise võrdõiguslikkuse vastased liikumised; on seisukohal, et 

sellised liikumised seavad ohtu senised saavutused naiste õiguste, soolise 

võrdõiguslikkuse ja rändajate õiguste valdkonnas ning nende eesmärk on takistada 

LGBTI-inimesi vihakuritegude ja diskrimineerimise eest kaitsvate õigusaktide ja poliitika 

elluviimist; 

36. mõistab hukka ja taunib tõsiasja, et teatavates kolmandates riikides on homoseksuaalsus 

kuritegu, mis on mõningatel juhtudel karistatav surmanuhtlusega; palub, et EL ja 

liikmesriigid edendaksid kindlalt ja kaitseksid LGBTI-inimeste kõiki inimõigusi oma 

välispoliitikas; 
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37. osutab vajadusele arvestada ELi humanitaarabis rohkem soolise võrdõiguslikkuse 

küsimustega; 

38. peab äärmiselt kahetsusväärseks soolise võrdõiguslikkuse puudumist poliitikasfääris ja 

naiste alaesindatust poliitilises, sotsiaalses ja majanduslikus otsustusprotsessis, kuna 

sellega õõnestatakse inimõigusi ja demokraatiat; on seisukohal, et valitsused peaksid 

demokraatia ülesehitamise ja säilitamise protsessides püüdlema soolise võrdõiguslikkuse 

poole ja võitlema ühiskonnas aset leidva diskrimineerimise kõigi vormide vastu; rõhutab, 

et valimisvaatlusmissioonide aruanded sisaldavad kolmandate riikidega peetava ELi 

poliitilise dialoogi jaoks täpseid suuniseid, et suurendada naiste osalemist 

valimisprotsessis ja riigi demokraatlikus elus; 

39. 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; 

40. nõuab, et EL vaataks läbi oma rahvusvahelise kaubanduse poliitika ja võtaks kasutusele 

lähenemisviisi, mille kohaselt seatakse esikohale inim-, töötajate, tarbijate ja keskkonna 

õigused ja nendest juhindutakse rahvusvahelises ja riigisiseses kaubanduses ja 

investeeringutes; 

41. nõuab tungivalt, et EL tagaks soolist võrdõiguslikkust ja inimeste põhiõigusi, eelkõige 

naiste ja tütarlaste õigusi, käsitlevate kaitseklauslite lisamise riiklikesse 

inimõigustealastesse strateegiatesse ja poliitilistesse dialoogidesse ning kõigisse 

väljaspool ELi asuvate riikidega sõlmitavatesse majandus- ja kaubanduslepingutesse 

õiguslikult siduvate klauslitena; nõuab, et ELi põhiväärtuste järgimine oleks üks 

eelarvetoetuse saamise kriteerium; 

42. juhib tähelepanu ülemaailmselt tegutsevate Euroopa ettevõtete tähtsale rollile soolise 

võrdõiguslikkuse edendamisel, kuna nad annavad teistele eeskuju;  

43. rõhutab, kui oluline on selliste positiivsete meetmete kehtestamine nagu kvoodisüsteemid, 

millega edendatakse naiste osalemist poliitilistes organites ja demokraatlikus protsessis 

ning majanduslike otsuste tegemisel; 

44. nõuab soolise võrdõiguslikkuse uue tegevuskava järelevalve- ja hindamisprotsessis 

sootundlike kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete näitajate kasutamist ning süstemaatilist ja 

õigeaegset sooliselt eristatud andmete kogumist; 

45. taunib tõsiasja, et mõnedes riikides piiratakse ikka veel naiste osalemist valimistel; 

46. 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 tegevuskavasid 

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 
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diskrimineerimise vastu võitlemine oma välistegevusse ning koostöö- ja arenguabi 

poliitikasse, sealhulgas demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendisse; 

47. mõistab hukka inimõiguste rikkumised, peamiselt ahistamise ja seksuaalse vägivalla, mille 

all kannatavad Euroopa – Vahemere piirkonna okupeeritud aladel elavad naised ja mida 

okupatsioonijõud kasutavad oma õiguspärase enesemääramise õiguse eest võitleva kogu 

ühiskonna hirmutamiseks; juhib tähelepanu naiste rollile rahuvalves, dialoogi edendamisel 

ja konflikti lahendamisel, et astuda vastu naiste õiguste rikkumisele Euroopa – Vahemere 

piirkonnas ja kaitsta naisi vägivalla kõigi vormide, sealhulgas okupeerivate võõrvägede 

põhjustatud vägivalla eest; 

48. palub liikmesriike, kus naiste õiguste kaitse on rändekriisi tõttu märkimisväärselt 

halvenenud, jälgida pagulaskeskusi ja nende vahetut ümbrust, et ennetada vägivalla, kaasa 

arvatud seksuaalse vägivalla toimepanemist ja tuua selle toimepanijad kohtu ette; 

49. juhib tähelepanu rändajate, pagulaste ja varjupaigataotlejate, eriti naiste, noorte või 

tõrjutud rühmadesse kuuluvate isikute kaitsetusele ja sellele, et kiiresti on vaja luua 

turvalised ja seaduslikud viisid riiki sisenemiseks, tagades samal ajal perekonna 

taasühinemise, juurdepääsu tasuta pakutavale riiklikule haridusele, tervishoiuteenustele, 

eelkõige seksuaal- ja reproduktiivtervishoiule, tööhõivele, eluasemele ja psühholoogilisele 

toele, ja võimaldades humanitaarsel eesmärgil tehtavaid külastusi; palub liikmesriikidel 

tagada, et rändajatest või pagulastest naiste õigused, nagu õigus saada viisa, seaduslikult 

väljastatud elamisluba ja sotsiaalsed õigused, oleksid tagatud indiviidipõhiselt ega sõltuks 

nende perekonnaseisust või suhtest abikaasaga; 

50. rõhutab asjaolu, et rändajate ja varjupaigataotlejate massiline liikumine muudab naised ja 

tütarlapsed ebaproportsionaalselt kaitsetuks soolise vägivalla ja soolise diskrimineerimise 

ees transiidi- ja sihtriikides; märgib, et mõned pagulastest ja rändajatest naised ja 

tütarlapsed on langenud rändajaid ebaseaduslikult üle piiri toimetajate seksuaalse 

vägivalla ohvriks ja on samuti inimkaubanduse ohvrid; palub ELi ametitel ja 

liikmesriikide õiguskaitseasutustel oma töötajaid vastavalt koolitada, võttes arvesse 

naistest ja tütarlastest pagulaste erivajadusi ja kaitsetust; 

51. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et romad ja eriti roma naised kannatavad jätkuvalt laialt 

levinud diskrimineerimise ja romavastaste hoiakute tõttu, mis toidavad ebasoodsate olude, 

väljajätmise, segregatsiooni ja tõrjumise ringi; kutsub ELi ja liikmesriike üles austama 

täielikult romade inimõigusi, tagades neile õiguse haridusele, tervishoiuteenustele, 

tööhõivele, eluasemele ja sotsiaalkaitsele; 

52. nõuab investeerimist naistesse ja noortesse, kuna see on tõhus viis vaesuse ja eelkõige 

naiste vaesuse vastu võitlemiseks;  

53. juhib tähelepanu, kui oluline on jätkata võitlust soolise palgalõhe vastu ja kiirendada 

protsessi juhtivatel ametikohtadel töötavate naiste osakaalu suurendamiseks komisjoni 

seatud eesmärkide kohaselt; 

54. mõistab hukka igasuguse õigusloome, reguleerimise või valitsusepoolse surve, mis piirab 

alusetult sõnavabadust, eriti naiste ning muude soorühmade sõnavabadust; 

55. taunib tõsiasja, et naised on majanduslikus, poliitilises ja sotsiaalses otsustusprotsessis 
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alaesindatud; on seisukohal, et naiste esindatus poliitilises, majanduslikus ja sotsiaalses 

otsustusprotsessis on põhiõiguste ja demokraatiaga seotud küsimus; soovitab 

võrdsussüsteemide ja sookvootide kasutuselevõttu ajutise ja seadusliku vahendina, mis 

aitaks edendada naiste osalemist poliitilistes organites ja demokraatlikus protsessis, eriti 

kandidaatidena, ja õigusaktide vastuvõtmist, mis võimaldaks saavutada sama eesmärgi 

avaliku ja erasektori ettevõtetes; 

56. nõuab tungivalt, et liikmesriigid, komisjon ja Euroopa välisteenistus keskenduksid naiste 

majanduslikule ja poliitilisele emantsipatsioonile arengumaades, edendades nende 

osalemist ettevõtluses ning kohaliku ja piirkondliku arengu projektide rakendamises; 

57. ergutab naisi aktiivselt osalema ametiühingutes ja muudes organisatsioonides, sest see 

aitab suuresti kaasa sooliste aspektide arvestamisele töötingimustes; 

58. nõuab eakate ja eelkõige eakate naiste õiguste tugevdamist, võideldes diskrimineerimise 

kõigi vormide vastu ja pakkudes neile võimalust elada inimväärset ja turvalist elu 

ühiskonna täieõiguslike liikmetena. 
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