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 ET 

ETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon palub kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil ning naiste õiguste 

ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonil kui vastutavatel komisjonidel lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

Põhjendused 

A. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on ELi põhiväärtus ja eesmärk, mida 

tunnustatakse aluslepingutes ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (edaspidi "harta"), 

mille suhtes EL on võtnud endale kohustuse integreerida see kõikidesse oma 

tegevustesse; arvestades, et naiste õigused on inimõigused ja sooline võrdõiguslikkus on 

ülioluline selleks, et saavutada üldised strateegia „Euroopa 2020“ jätkusuutlikku 

majanduskasvu, inimväärset tööhõivet ja sotsiaalset kaasatust puudutavad eesmärgid; 

B. arvestades, et õigus võrdsele kohtlemisele ja mittediskrimineerimisele on aluslepingutes 

tunnustatud määrava tähtsusega põhiõigus; 

C. arvestades, et hartas tunnustatakse ka õigust inimväärikusele, õigust elule ja õigust 

isikupuutumatusele ning keelatakse ebainimlik või alandav kohtlemine, samuti 

igasugune orjus ja sunniviisiline töö (harta artiklid 1–5); 

D. arvestades, et vaatamata sellele, et liit on võtnud selged seisukohad1 vajaduse kohta 

kaotada naiste vastu suunatud vägivald, korraldab selle nähtuse vastu suunatud 

konkreetseid kampaaniad ja rohujuuretasandi projekte, ning et olemasolevates 

õigusaktides, näiteks kuriteoohvrite kaitse, laste seksuaalse ärakasutamise ja 

kuritarvitamise ning varjupaiga ja rände valdkonnas, võetakse arvesse soolise vägivalla 

ohvrite erivajadusi, on naistevastase vägivalla ulatuslikkus endiselt tõsine probleem 

kogu liidus; 

E. arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uuringule „Naistevastane 

vägivald: kogu Euroopa Liitu hõlmav uuring“, mis avaldati 2014. aastal2, on sooline 

vägivald endiselt laialt levinud – kolmandik kõikidest Euroopa naistest on 

täiskasvanuna vähemalt korra kogenud füüsilist või seksuaalset vägivalda, 20 % 

noortest naistest (18–29-aastased) on kogenud seksuaalset ahistamist veebis ja ühte 

naist viiest (18 %) on jälitatud, ühte naist kahekümnest on vägistatud ning enam kui üks 

kümnest on kannatanud seksuaalvägivalla all, millele ta pole oma nõusolekut andnud, 

või jõu kasutamist, ning enamikust vägivallajuhtudest ei teavitata ametiasutusi; 

F. arvestades, et vastavalt Euroopa lisaväärtuse hindamisele oli naistevastase ja soolise 

vägivalla aastane kulu ELile hinnanguliselt 228 miljardit eurot aastas, millest 45 

miljardit eurot on avalike ja riigiteenuste kulu ning 24 miljardit on saamata jäänud 

majanduslik kasu; 

                                                 
1 Vt näiteks: komisjoni teatis COM(2010) 491 final – Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia 2010–2015 – 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri= CELEX:52010DC0491&from=ET; nõukogu 

järeldused naistevastase vägivalla kaotamise kohta Euroopa Liidus – 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/113226.pdf 
2 http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report. 

file://tradstudiopproj/http:/fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
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G. arvestades, et komisjon rõhutas oma dokumendis „Strateegiline kohustus soolise 

võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel 2016–2019”, et naistevastane ja sooline 

vägivald kahjustab naiste tervist ja heaolu, tööelu, rahalist sõltumatust ja majandust ning 

on üks peamistest probleemidest, millega tuleb tegeleda tõelise soolise võrdõiguslikkuse 

saavutamiseks; 

H. arvestades, et Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja 

tõkestamise konventsioon (Istanbuli konventsioon) on esimene rahvusvaheliselt 

õiguslikult siduv, üksikasjalik ja põhjalik vahend naistevastase vägivalla ennetamiseks 

ja tõkestamiseks rahvusvahelisel tasandil, mis käsitleb vägivalda mitte ainult naiste, 

vaid ka meeste ja laste vastu, põhinedes ennetamise, kaitse ja toe pakkumise 

põhimõtetel, süüdistuse esitamisel ning naistevastase vägivalla ja perevägivalla 

kaotamisel, ja milles rõhutatakse vajadust riiklike integreeritud poliitikameetmete järele;  

I. arvestades, et nõukogu on Malta eesistumise ajal näidanud üles tahet viia lõpule 

protsess, mis puudutab liidu ühinemist Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja 

perevägivalla tõkestamise ja sellega võitlemise konventsiooniga (Istanbuli 

konventsioon), ja teinud selle sõlmimiseks edusamme; arvestades, et nõukogu, 

komisjon ja Euroopa Parlament võtsid 3. veebruaril 2017 Valettas kohustuse rakendada 

naiste- ja tütarlastevastase vägivalla suhtes nulltolerantsi poliitikat, mis on 

konventsiooni täieliku ja tulemusliku rakendamise eeltingimus; 

J. arvestades, et kõik liikmesriigid on Istanbuli konventsiooni allkirjastanud, kuid vaid 

neliteist neist on selle praeguseks ratifitseerinud; 

K. arvestades, et seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused on inimõigused, 

mille rikkumiste hulka kuulub see, kui rikutakse naiste ja tütarlaste õigust 

võrdõiguslikkusele, mittediskrimineerimisele, inimväärikusele ja tervisele ning naiste 

õigust vabadusele ja enesemääramisele; 

L. arvestades, et vastuseis seksuaal- ja reproduktiivtervisele ning seonduvatele õigustele on 

kasvanud Euroopas ja kogu maailmas; 

M. arvestades, et naistevastane vägivald või sooline vägivald on vägivallakuritegu, mis on 

isiku vastu suunatud tema soo, soolise identiteedi või selle väljendusviisi tõttu, või mille 

all kannatavad teatud soost isikud ebaproportsionaalselt palju; arvestades, et sooline 

vägivald on nii soolise ebavõrdsuse põhjus kui ka tagajärg; 

Soovitused 

i) tuletab meelde, et liidu liikmesriikidel, institutsioonidel, asutustel ja organitel ning liidul 

tervikuna on aluslepingute, eelkõige Euroopa Liidu lepingu artiklite 2 ja 3 ning Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 8, ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi "harta"), 

eelkõige selle artikli 23 kohaselt kohustus tagada sooline võrdõiguslikkus ja edendada 

seda; 

ii) väljendab heameelt asjaolu üle, et Istanbuli konventsiooni lähenemisviis on täielikult 

kooskõlas liidu poolt soolise vägivalla suhtes kohaldatava mitmekülgse 

lähenemisviisiga ning liidu sise- ja välispoliitika raames kehtestatud meetmete mõttega; 
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iii) rõhutab ja kordab, et kuna naistevastane vägivald on naiste inimõiguste rikkumine ja 

äärmuslik diskrimineerimise vorm, on võrdne kohtlemine ja mittediskrimineerimine 

ühiskonna arenguks hädavajalikud ning neid tuleks rakendada õigusaktides, praktikas, 

kohtupraktikas ja igapäevaelus; 

iv) tõdeb sügava murega, et naised ja tütarlapsed kogevad sageli perevägivalla tõsiseid 

vorme, naiste suguelundite moonutamist, aumõrvu, prostitutsiooniga seotud 

inimkaubandust, seksuaalset ahistamist, vägistamist, sundabielu ja muid kuritegusid, 

mis kujutavad endast naiste ja tütarlaste inimõiguste ja väärikuse tõsist rikkumist; 

v) tunnistab, et perevägivald mõjutab rohkem naisi, kuid perevägivalla ohvriks võivad 

langeda ka mehed ja lapsed, sealhulgas perevägivalla pealtnägijatena; 

vi) väljendab muret selle pärast, et enamikku vägivallaintsidentidest peetakse eraasjaks, 

mistõttu nad on sallitud ja nendest ei teavitata ametiasutusi, mis näitab, et on vaja 

edasisi meetmed, et julgustada ohvreid oma kogemustest teavitama ja abi saama ning 

tagada, et teenuseosutajad saavad reageerida ohvrite vajadustele ja teavitada neid nende 

õigustest ja olemasolevatest toetuse vormidest; tuletab meelde, et süüdistuste esitamise 

määr naiste vastu suunatud vägivalla juhtumite puhul on lubamatult madal; 

vii) on seisukohal, et Istanbuli konventsiooni allkirjastamine ja sõlmimine tõhustaks samuti 

liidu õigusraamistikku ja tegevust naiste vastu suunatud vägivallaga võitlemisel, aidates 

saavutada koordineerituma liidusisese lähenemisviisi ja andes ELile rahvusvahelistel 

foorumitel olulisema rolli; 

viii) kutsub nõukogu ja komisjoni üles kiirendama Istanbuli konventsiooni sõlmimist 

käsitlevaid läbirääkimisi; 

ix) palub komisjonil ja nõukogul tagada, et Euroopa Parlament oleks pärast liidu ühinemist 

Istanbuli konventsiooniga täielikult kaasatud konventsiooniga seotud 

järelevalveprotsessi; 

x) tuletab meelde, et liidu ühinemine Istanbuli konventsiooniga ei vabasta liikmesriike 

konventsiooni ratifitseerimisest riiklikul tasandil ja naistevastase vägivalla vastu 

võitlemise riikliku tegevuskava kehtestamisest; kutsub seetõttu kõiki liikmesriike üles 

tagama naistevastase vägivalla vastu võitlemise riikliku tegevuskava kehtestamise, ja 

neid liikmesriike, kes ei ole veel seda teinud, Istanbuli konventsiooni ratifitseerima ja 

täielikult rakendama; 

xi) rõhutab, et seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused on põhiõigused, 

mida ei tohi ühelgi põhjusel piirata; 

xii) kordab, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 3 lõike 2 alusel kuulub liidu 

ainupädevusse rahvusvahelise lepingu sõlmimine, kui selle sõlmimise näeb ette liidu 

seadusandlik akt või kui lepingut on vaja selleks, et võimaldada liidul teostada oma 

sisemist pädevust, mistõttu liidu ühinemine Istanbuli konventsiooniga kuulub liidu 

õiguslikku pädevusse, mis võib mõjutada ühiseeskirju või muuta nende reguleerimisala, 

juhul kui küsimus on kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku 

elamisõiguslikus staatuses, sealhulgas juhul, kui tegemist on rahvusvahelise kaitse 

saajaga, ja samuti, kui tegemist on kuriteoohvrite õigustega; 
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xiii) palub veel kord – nagu juba oma 25. veebruari 2014. aasta resolutsioonis, mis sisaldas 

soovitusi naiste vastu suunatud vägivallaga võitlemiseks – , et komisjon esitaks 

õigusakti, mis tagaks sidusa süsteemi statistiliste andmete kogumiseks ja liikmesriikide 

jõulisema lähenemisviisi igasuguse naiste ja tütarlaste vastase vägivalla ning soolise 

vägivalla ennetamiseks ja tõkestamiseks, samuti lihtsa juurdepääsu õiguskaitsele; 

xiv) märgib, et liidu ühinemist Istanbuli konventsiooniga käsitlevas komisjoni ettepanekus 

COM(2016)0109 mainitakse, et naiste ja laste seksuaalse ärakasutamise vastase 

tegevuse õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 83 lõige 1; palub 

seetõttu nõukogul kasutada sillaklauslit, võttes vastu ühehäälse otsuse, millega 

määratletakse naiste- ja tütarlastevastane vägivald (ja soolise vägivalla muud vormid) 

ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatud kuriteoliigina. 
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