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Austatud esimees

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonile tehti kõnealuse menetluse raames 
ülesandeks esitada arvamus Teie komisjonile. Komisjon otsustas 6. novembri 2019. aasta 
koosolekul esitada arvamuse kirja vormis.

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon arutas küsimust nimetatud koosolekul1 ja 
otsustas paluda vastutaval inimõiguste allkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud.

Lugupidamisega

Evelyn Regner

1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Evelyn Regner (esimees), Gwendoline Delbos-Corfield (aseesimees), Christine 
Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, 
Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Naomi Long, 
Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Elżbieta Rafalska, Diana Riba i 
Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Marco Zullo (täisliikmed) Maria 
Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou (asendusliikmed) Anne-Sophie 
Pelletier (vastavalt kodukorra artikli 209 lõikele 7).
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ETTEPANEKUD

1. tuletab meelde, et soolise võrdõiguslikkuse teine tegevuskava (GAP II) on üks ELi 
põhivahenditest soolise võrdõiguslikkuse suurendamiseks kolmandates riikides; kutsub 
komisjoni üles hindama tegevuskava lõppedes selle üldist mõju, võtma arvesse 
parlamendi 8. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni soolist võrdõiguslikkust ja naiste 
mõjuvõimu suurendamist arengukoostöös käsitleva ELi tegevuskava uuendamise kohta 
ning 31. mai 2018. aasta resolutsiooni komisjoni talituste ühise töödokumendi 
(SWD(2015)0182) rakendamise kohta – „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu 
suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–
2020“ ning järgides selles esitatud soovitusi, koostama GAP III, mis sisaldaks taas 
konkreetseid laiahaardelisi eesmärke sooteadliku eelarvestamise kohta ning millel oleks 
soolist võrdõiguslikkust käsitleva teatise staatus; tuletab sellega seoses meelde 
rahvusvahelise partnerluse eest vastutava voliniku kandidaadi Jutta Urpilaineni poolt 
1. oktoobril 2019 Euroopa Parlamendis toimunud kuulamisel võetud kohustust 
käivitada GAP III ning rõhutab soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava suurt mõju 
soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele rahvusvahelistes partnerlustes;

2. juhib tähelepanu aluslepingust tulenevale ELi kohustusele edendada soolist 
võrdõiguslikkust ja tagada soolise aspekti arvestamine kõikides oma meetmetes, 
sealhulgas välistegevuses; rõhutab, et ELi soolise võrdõiguslikkuse teise tegevuskava 
rakendamise 2018. aasta aruandes jõuti järeldusele, et soolise aspekti arvestamise ning 
konkreetsete meetmete ja tegevuste kombineerimise abil on tehtud märkimisväärseid 
edusamme, tunnustab tava kaasata naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus 
inimõigustealastesse dialoogidesse ning konkreetseid jõupingutusi soolise 
võrdõiguslikkuse integreerimiseks ühisesse julgeoleku- ja kaitsepoliitikasse; nõuab 
ülemaailmseid algatusi, piisavat rahastamist ja süsteemset lähenemisviisi sooküsimuste 
kaasamiseks välispoliitikasse ja -tegevusse, eelkõige sellistes valdkondades nagu 
kaubandus, tööhõive, haridus, konfliktid ja rahu kindlustamine, kliima ja keskkond, 
põllumajandus, vaesus, inimkaubandus, ränne ja eelarvestamine; rõhutab, et ELi 
delegatsioonid peavad tugevdama oma rolli soolise võrdõiguslikkuse koordineerimise 
valdkonnas, muu hulgas soolise võrdõiguslikkuse kontaktpunktide loomise kaudu, kui 
seda veel tehtud ei ole, ning koostöös Euroopa välisteenistuse sooküsimuste 
peanõunikuga kolmandates riikides, tagades selleks eraldi eelarve ja kasutades 
võrdõiguslikkuse analüüsi sooliselt eristatud andmetega;

3. peab kahetsusväärseks, et komisjoni aastaaruandes inimõiguste ja demokraatia kohta 
maailmas 2018. aastal ei tunnistata selgesõnaliselt ülemaailmselt suurenevaid 
tagasilööke naiste õiguste valdkonnas, eriti seksuaal- ja reproduktiivtervise ning 
seonduvate õiguste puhul, ning tunneb muret asjaolu pärast, et komisjon ei ole selle 
nähtuse vastu võitlemiseks esitanud ühtegi strateegiat; rõhutab, et ELi välistegevuses, 
sealhulgas arengupoliitikas, on vaja teha tööd tervisega seotud kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks; mõistab teravalt hukka nn üldise vaikimisseaduse 
ennistamise ja laiendamise Trumpi valitsuse poolt ning selle kahjuliku mõju naiste ja 
tütarlaste juurdepääsule kõikehõlmavale tervishoiule ning seksuaal- ja 
reproduktiivõigustele, mis on põhilised inimõigused, kordab ELile ja selle 
liikmesriikidele esitatud üleskutset põhjalikult uurida ja kaaluda praeguses olukorras 
tekkinud rahastamise puudujääkide kõrvaldamist;
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4. rõhutab naistevastase vägivalla muret tekitavat suurenemist ning nõuab edasisi 
meetmeid Istanbuli konventsiooni ratifitseerimiseks ja rakendamiseks kogu Euroopas; 
kutsub ELi delegatsioone üles võtma naistevastast vägivalda käsitlevaid andmeid 
arvesse riigipõhiste soovituste koostamisel ning edendama ohvrite kaitse- ja 
toetusmehhanisme; palub Euroopa välisteenistusel parandada ELi LGBTI-suuniste 
rakendamist;

5. avaldab suurt tunnustust ELi ja ÜRO ülemaailmse algatuse Spotlight jätkumisele ja 
selliste projektide rakendamisele, mille eesmärk on kaotada kogu maailmas 
naistevastane vägivald, võideldes soolise vägivalla ja selliste kahjulike tavade vastu 
nagu naiste suguelundite moonutamine, varajased ja sundabielud ning inimkaubandus; 
tunnistab siiski, et ulatuslikku, laialt levinud ja sügavalt juurdunud vägivalda ja 
kahjulikke tavasid ei saa käsitleda üksnes projektipõhiselt, ning nõuab süstemaatilist ja 
terviklikku tegevuskava, et kaasata poisse ja mehi, tegeleda sooliste normide ja 
stereotüüpidega ning algatada valdkonnaüleseid ja ülemaailmseid muudatusi, nagu on 
ette nähtud ÜRO konventsioonis naiste diskrimineerimise likvideerimise kohta;

6. kutsub uut volinike kolleegiumi üles tagama võrdõiguslikkuse voliniku, rahvusvahelise 
partnerluse voliniku ja kõrge esindaja juhtimisel soolise võrdõiguslikkuse ja soolise 
aspekti arvestamise puhul tiheda koostöö ja sidususe; nõuab tungivalt, et EL toetaks 
süsteemselt naiste õigustega tegelevaid spetsiaalseid rohujuure tasandi organisatsioone 
ja naiste õiguste kaitsjaid ning pakuks kaitset naiste õiguste ja LGBTI-inimeste 
kaitsjatele, kelle turvalisus võib koduriigis ohus olla.


