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NAISTE JA MEESTE VÕRDÕIGUSLIKKUS

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu eesmärkidest. Aja jooksul
on õigusaktid, kohtupraktika ja aluslepingute muudatused aidanud seda põhimõtet
ja selle rakendamist ELis tugevdada. Euroopa Parlament on naiste ja meeste
võrdõiguslikkust alati otsusekindlalt kaitsnud.

ÕIGUSLIK ALUS

Põhimõte, et mehed ja naised peavad saama võrdse töö eest võrdset tasu, sätestati
ELi aluslepingutes 1957. aastal (praegu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 157).
ELi toimimise lepingu artikkel 153 võimaldab ELil tegutseda laiemalt seoses võrdsete
võimaluste ja võrdse kohtlemisega tööhõive küsimustes. ELi toimimise lepingu artikli
157 kohaselt lubatakse positiivse diskrimineerimise abil naiste võimalusi suurendada.
Lisaks nähakse ELi toimimise lepingu artikliga 19 ette võimalus võtta vastu õigusakte,
et võidelda igasuguse, sealhulgas soopõhise diskrimineerimise vastu. ELi toimimise
lepingu artiklite 79 ja 83 alusel on vastu võetud õigusakte, et võidelda inimkaubanduse
ning eriti naiste ja lastega kaubitsemise vastu. ELi toimimise lepingu artikli 168 alusel
rahastatakse õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmist muu hulgas ka
naistevastase vägivalla kaotamist toetavaid meetmeid.

EESMÄRGID

Euroopa Liit rajaneb väärtustel, mille hulka kuulub ka võrdsus (vt Euroopa Liidu
lepingu artiklit 2 ja artikli 3 lõiget 3). Seetõttu edendab EL meeste ja naiste
võrdõiguslikkust. Sellekohased eesmärgid on sätestatud ka põhiõiguste harta artiklis
21. Lisaks tehakse ELi toimimise lepingu artikliga 8 ELile ülesandeks kaotada
meeste ja naiste ebavõrdsus ning edendada võrdõiguslikkust kõigis meetmetes (seda
tuntakse ka soolise aspekti arvestamise põhimõttena). Lissaboni lepingu vastu võtnud
valitsustevahelise konverentsi lõppaktile lisatud deklaratsioonis nr 19 võtsid EL ja
liikmesriigid kohustuse „tõkestada igasugust perevägivalda [...], et hoida ära selliseid
kuritegusid, karistada nende toimepanemise eest ning toetada ja kaitsta nende
ohvreid“.

SAAVUTUSED

A. Peamised õigusaktid
Euroopa Liit on võtnud valdavalt seadusandliku tavamenetluse korras vastu järgmised
õigusaktid:
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— nõukogu 19. detsembri 1978. aasta direktiiv 79/7/EMÜ meeste ja naiste
võrdse kohtlemise põhimõtte järkjärgulise rakendamise kohta sotsiaalkindlustuse
valdkonnas;

— nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud
ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete
kehtestamise kohta;

— nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/81/EÜ Euroopa Tööandjate
Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa
Ametiühingute Konföderatsiooni poolt sõlmitud osalist tööaega käsitleva
raamkokkuleppe kohta;

— nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/43/EÜ, millega rakendatakse
võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust
(rassilise võrdõiguslikkuse direktiiv, millega keelatakse diskrimineerimine rassilise
või etnilise päritolu alusel paljudes valdkondades, nagu tööhõive, sotsiaalkaitse
ja sotsiaalhüvitised, haridus ning juurdepääs kaupadele ja teenustele, sh
eluasemele);

— nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse
üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel;

— nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/113/EÜ meest ja naiste
võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste
kättesaadavuse ja pakkumisega.

2006. aastal tunnistati mitu varasemat õigusakti kehtetuks ja nende asemel võeti vastu
järgmised:
— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ meeste

ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta
tööhõive ja elukutse küsimustes (uuesti sõnastatud);

— nõukogu 8. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/18/EL, millega rakendatakse
vanemapuhkuse kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepet ja tunnistatakse
kehtetuks direktiiv 96/34/EÜ;

— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta direktiiv 2010/41/EL füüsilisest
isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte
kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 86/613/
EMÜ;

— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta direktiiv 2011/36/
EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust
ning inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse nõukogu
raamotsus 2002/629/JSK;

— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/99/EL
Euroopa lähenemiskeelu kohta;
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— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/29/EL,
millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse
miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK;

— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1158,
milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu ning
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL.

B. Edusammud Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikas
Euroopa Liidu Kohtul on olnud soolise võrdõiguslikkuse edendamisel tähtis roll. Kõige
tähelepanuväärsemad on olnud järgmised kohtuotsused:
— 8. aprilli 1976. aasta otsus kohtuasjas Defrenne II (kohtuasi 43/75): kohus

tunnistas meestele ja naistele võrdse tasu maksmise põhimõtte vahetut õigusmõju
ning otsustas, et kõnealune põhimõte ei kehti mitte üksnes ametiasutuste
tegevuse suhtes, vaid see laieneb ka kõikidele lepingutele, mille eesmärk on
palgatöö kollektiivne reguleerimine;

— 13. mai 1986. aasta otsus kohtuasjas Bilka (kohtuasi C-170/84): kohus
otsustas, et osalise tööajaga töötajate tööandjapensioni skeemist väljajätmine
on kaudne diskrimineerimine ja seega vastuolus Euroopa Majandusühenduse
asutamislepingu endise artikliga 119, kui see puudutab palju suuremat arvu
naisi kui mehi, välja arvatud juhul, kui on võimalik näidata, et väljajätmine
põhineb objektiivselt põhjendatud teguritel, millel puudub mis tahes seos soolise
diskrimineerimisega;

— 17. mai 1990. aasta otsus kohtuasjas Barber (kohtuasi C-262/88): kohus otsustas,
et kõik tööandjapensioni vormid kujutavad endast tasu endises artiklis 119
osutatud tähenduses ja seega kehtib nende suhtes võrdse kohtlemise põhimõte,
kusjuures mehed peaksid saama pensioniõigust või toitjakaotuspensioni õigust
kasutada samas vanuses kui nende naiskolleegid;

— 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas Marschall (kohtuasi C-409/95): kohus
kinnitas, et ühenduse õigusaktid ei takista kohaldamast riigisiseseid eeskirju,
milles nõutakse, et juhul kui sektoris on vähem naisi kui mehi, tuleks eelistada
naissoost kandidaatide edutamist (positiivne diskrimineerimine), tingimusel et eelis
ei ole automaatne ning et meessoost kandidaatidega arvestatakse ja neid ei jäeta
kandideerimisest põhimõtteliselt kõrvale;

— 1. märtsi 2011. aasta otsus kohtuasjas Test-Achats (kohtuasi C-236/09): kohus
tunnistas nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ artikli 5 lõike 2 kehtetuks, sest see oli
vastuolus meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõttega seoses kaupade ja
teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega, ning otsustas, et kindlustusmaksete
ja -hüvitiste kindlaksmääramisel tuleb kohaldada meeste ja naiste suhtes
ühesuguseid kindlustusmatemaatilisi arvutusi;

— 31. mai 2018. aasta otsus kohtuasjas Korwin-Mikke (kohtuasjad T-770/16 ja
T-352/17): kohus tühistas karistused, mille Euroopa Parlament määras Poolast
pärit paremäärmuslikule parlamendiliikmele Janusz Korwin-Mikkele;
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— 8. mai 2019. aasta otsus kohtuasjas Violeta Villar Láiz (kohtuasi C-161/18): kohus
otsustas, et osalise tööajaga töötajate vanaduspensioni arvutamist käsitlevad
Hispaania õigusaktid on ELi õigusega vastuolus, kui need leitakse olevat naissoost
töötajate suhtes eriti ebasoodsad;

— 8. mai 2019. aasta otsus kohtuasjas Praxair (kohtuasi C-486/18): kohus otsustas,
et osalise ajaga lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja töölepingu ülesütlemise
või tema ümberpaigutamise eest makstava hüvitise arvutamisel tuleb lähtuda
täispalgast, sest vastuolulised riiklikud õigusaktid põhjustavad kaudset soolist
diskrimineerimist;

— 7. oktoobri 2019. aasta otsus kohtuasjas Safeway (kohtuasi C-171/18):
kohus otsustas, et vanaduspensioni hüvitised tööandjapensioni skeemides
võrdsustatakse;

— 18. septembri 2019. aasta otsus kohtuasjas Ortiz Mesonero (kohtuasi C-366/18):
isa soovis tegeleda oma alaealiste lastega rohkem ning teha seepärast
vahetustega tööd alati samal ajal, kuid kohus otsustas, et sellel puhul direktiivid ei
kehti ning et nendes puuduvad sätted, mille kohaselt peaksid liikmesriigid tagama
töötajale vanemapuhkuse taotlemise kontekstis õiguse teha vahetustega tööd alati
samal ajal, kui tema tavapärane töökorraldus põhineb muutuval graafikul;

— 20. juuni 2019. aasta otsus kohtuasjas Hakelbracht (kohtuasi C-404/18): kohus
otsustas, et kui keegi väidab, et teda diskrimineeritakse tema soo tõttu, ja
esitab kaebuse, tuleb kaitsta ka tema kolleege, sest nad võivad sattuda tööandja
juures väidetava diskrimineerimise ohvri ametliku või mitteametliku toetamise eest
ebasoodsasse olukorda;

— 3. juuni 2021. aasta otsus kohtuasjas Tesco Stores (kohtuasi C-624/19): kõigepealt
tuletas kohus meelde oma otsust kohtuasjas Praxair MRC (C-486/18), mille
kohaselt kehtib mees- ja naissoost töötajate diskrimineerimise keeld palga
reguleerimise eesmärgil nii kollektiiv- kui ka individuaallepingutes. Seejärel tuletas
kohus meelde oma muud väljakujunenud kohtupraktikat, mille põhjal hinnatakse
muid olukordi, kus inimesi soo põhjal palgaliselt eristatakse. Lõpuks jõudis kohus
järeldusele, et ELi toimimise lepingu artiklit 157 tuleb tõlgendada nii, et sellel
on üksikisikute vahelistes kohtuvaidlustes, mis puudutavad meestele ja naistele
võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte rikkumist, vahetu horisontaalne
mõju;

— 6. oktoobri 2021. aasta arvamus 1/19, milles käsitletakse ELi ühinemist
Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja
tõkestamise konventsiooniga (Istanbuli konventsioon): kohus selgitas Istanbuli
konventsiooniga ühinemise võimalusi ja õiguslikku alust.

C. Viimased arengud
Alljärgnevalt anname ülevaate ELi uuematest meetmetest soolise võrdõiguslikkuse
valdkonnas.
COVID-19 pandeemia on naistevastast soolist vägivalda võimendanud. See kinnitab
ammu teada olevaid uurimistulemusi, et koduvägivalla oht kriisi ajal tavaliselt suureneb.
Inimesed sunniti nende oma turvalisuse huvides koju jääma, kuid kodu ei ole
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alati kõigi jaoks turvaline koht. Liikumispiirangud olid koduvägivalla sagenemisega
selgelt seotud. Selle suundumuse mõjul ning võttes arvesse ELi eeldatavat ühinemist
Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise
konventsiooniga (Istanbuli konventsioon), esitas komisjon 2022. aasta märtsis
ettepaneku võtta vastu naistevastase ja perevägivallaga võitlemise direktiiv.
5. märtsil 2020 võttis komisjon vastu ka soolise võrdõiguslikkuse strateegia aastateks
2020–2025. Selles esitatakse järgmiseks viieks aastaks ambitsioonikas raamistik
selle kohta, kuidas edendada soolist võrdõiguslikkust Euroopas ja mujal. Strateegia
põhineb visioonil sellisest Euroopast, kus kõik kodanikud on kogu oma mitmekesisuses
vägivallast ja stereotüüpidest vabad ning kus neil on võimalus oma soost olenemata
jõudsalt areneda ja juhtida.
Üks strateegia esimestest tulemustest on komisjoni 2021. aasta märtsis tehtud
ettepanek kehtestada siduvad palga läbipaistvuse meetmed. Komisjon esitas
ettepaneku võtta vastu direktiiv, millega tugevdatakse meeste ja naiste võrdse või
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamist tasustamise
läbipaistvuse ja õiguskaitsemehhanismide kaudu. 2021. aasta märtsis võttis
komisjon vastu Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise tegevuskava. Selles
on keskendutud soolisele võrdõiguslikkusele ning seatud ambitsioonikad eesmärgid
sellistes küsimustes nagu naiste osalemine tööturul või alushariduse ja lapsehoiu
pakkumine. Muu hulgas võib soolist palgalõhet aidata vähendada piisav miinimumpalk,
sest miinimumpalka teenib rohkem naisi kui mehi. Seepärast esitas komisjon 2020.
aasta oktoobris ettepaneku võtta vastu direktiiv, et tagada ELi töötajate kaitse piisava
miinimumpalgaga. Ettepanek on praegu arutamisel Euroopa Parlamendi naiste õiguste
ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonis (FEMM) ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjonis
(EMPL).
Komisjon töötab praegu välja ka uut seadust võitluseks soolise vägivalla vastu.
2021. aasta veebruaris alustati selle üle avalikku arutelu. Samal ajal jääb komisjoni
peamiseks prioriteediks ELi ühinemine Istanbuli konventsiooniga. 2020. aastal võttis
komisjon vastu ELi esimese ohvrite õiguste strateegia, tugevdades veelgi võitlust
soolise vägivalla vastu.

ELI MITMEAASTANE FINANTSRAAMISTIK AASTATEKS 2021–2027

Pärast Euroopa Parlamendi nõusoleku saamist võttis nõukogu 17. detsembril 2020
vastu määruse, millega määratakse kindlaks ELi mitmeaastane finantsraamistik
aastateks 2021–2027. Uus mitmeaastane finantsraamistik annab tunnistust soolõime
suuremast tähtsustamisest ka ELi eelarves.
Koos 750 miljardi euro suuruse taasterahastuga „NextGenerationEU“ võimaldab
see ELil eraldada eelolevatel aastatel rahalisi vahendeid enneolematult palju –
1,8 triljoni euro ulatuses, et toetada taastumist COVID-19 pandeemiast ning ELi
pikaajalisi prioriteete eri poliitikavaldkondades. Uus pikaajaline eelarve hõlmab seitset
kuluvaldkonda. See annab raamistiku ligi 40 ELi rahastamisprogrammi kasutamiseks
järgmisel seitsmel aastal. Taasterahastus „NextGenerationEU“ pööratakse erilist
tähelepanu ka soolisele võrdõiguslikkusele. Eelkõige tuleks riiklikes taaste- ja
vastupidavuskavades sätestada, kuidas peaksid taaste- ja vastupidavusrahastust
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rahastatavad investeeringud ja reformid aitama edendada soolist võrdõiguslikkust ja
võrdseid võimalusi kõigi jaoks.
Aprillis 2021 võtsid nõukogu ja parlament vastu kaks programmi, mis moodustavad
ELi finantsraamistiku 2021–2027 raames ELi õiguse, õiguste ja väärtuste fondi.
Need programmid aitavad veelgi edendada, tugevdada ja kaitsta õigust, õigusi
ja ELi väärtusi. Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm
2021–2027 hõlmab konkreetselt rahaliste vahendite eraldamist kodanikuühiskonna
organisatsioonidele, kes tegelevad ELis soolise võrdõiguslikkuse edendamise ning
naiste- ja tütarlastevastase vägivalla vastu võitlemisega. Programmi kogueelarve on
maksimaalselt 1,55 miljardit eurot (eelarve 641,7 miljonit eurot ja lisaeraldisi kuni 912
miljonit eurot). Õigusprogrammi eelarve on 305 miljonit eurot.

ELI ÜHINEMINE EUROOPA NÕUKOGU NAISTEVASTASE
VÄGIVALLA JA PEREVÄGIVALLA ENNETAMISE JA TÕKESTAMISE
KONVENTSIOONIGA (ISTANBULI KONVENTSIOON)

Istanbuli konventsioon jõustus 2014. aastal. See on esimene rahvusvaheline
õiguslikult siduv dokument, millega püütakse rahvusvahelisel tasandil naiste- ja
tütarlastevastast vägivalda ennetada ja sellega võidelda. Konventsiooniga luuakse
õigus- ja poliitikameetmete kõikehõlmav raamistik sellise vägivalla ennetamiseks,
ohvrite toetamiseks ja vägivallatsejate karistamiseks.
Euroopa Liidu Nõukogu otsustas, et otsuse eelnõu konventsiooni allkirjastamise
kohta tuleks esitada kahe eraldi otsusena, millest üks käsitleks õiguskoostööd
kriminaalasjades ja teine varjupaigaküsimusi ning tagasi- ja väljasaatmise lubamatust.
Mõlemad otsused võeti vastu 2017. aasta mais. Seejärel allkirjastas Euroopa Komisjoni
õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik 13. juunil 2017 ELi nimel
Istanbuli konventsiooni.
Allkirjastamine oli ELi konventsiooniga ühinemise protsessis alles esimene samm.
Protsessi lõpuleviimiseks on vaja nüüd vastu võtta nõukogu otsused. Nõukogus
arutatakse seadusandlikke ettepanekuid põhiõiguste, kodanikuõiguste ja isikute vaba
liikumise töörühmas. Aruteludes on keskendutud toimimisjuhendile, milles määratakse
kindlaks ELi ja liikmesriikide koostöö konventsiooni rakendamisel.
Oma 4. aprilli 2019. aasta resolutsioonis küsis parlament Euroopa Liidu Kohtu arvamust
selle kohta, kas ettepanekud Euroopa Liidu ühinemiseks Istanbuli konventsiooniga ja
ühinemise kord on aluslepingutega kooskõlas. Kohus otsustas, et aluslepingud ei keela
nõukogul enne liidu poolt Istanbuli konventsiooni sõlmimise kohta otsuse vastuvõtmist
ära oodata liikmesriikide „ühist kokkulepet“. Lisaks märkis kohus, et sõlmimise kohta
võib teha kaks eraldi otsust, kui selleks on tuvastatud objektiivne vajadus.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlamendil on olnud märkimisväärne roll võrdsete võimaluste poliitika
toetamisel, eelkõige naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni (FEMM)
tegevuse kaudu. Parlament reguleerib võrdset kohtlemist tööturul seadusandliku

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
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tavamenetluse (kaasotsustamismenetlus) alusel, sealhulgas näiteks on vastu võetud
järgmised dokumendid:
— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019 aasta direktiiv (EL) 2019/1158,

milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu ning
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL. Direktiivi hakati
liikmesriikides rakendama 1. augustiks 2021.

— Euroopa Parlamendi seisukoht seoses direktiiviga, millega tugevdatakse meeste
ja naiste võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte
kohaldamist tasustamise läbipaistvuse ja õiguskaitsemehhanismide kaudu
(2021/0050(COD));

— 2022. aasta märtsis esitas komisjon ettepaneku võtta vastu direktiiv, mis käsitleb
naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamist (COM(2022)0105).

Direktiivi asjus, millega tugevdatakse meeste ja naiste võrdse või võrdväärse töö
eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamist tasustamise läbipaistvuse ja
õiguskaitsemehhanismide kaudu, peaks parlament oma seisukoha vastu võtma
seadusandliku tavamenetluse käigus toimuval esimesel lugemisel. Lisaks aitab
Euroopa Parlament soolise võrdõiguslikkuse poliitika üldisele arendamisele kaasa oma
algatusraportitega, seminaridega, kuulamistega ja teiste institutsioonide tähelepanu
juhtimisega konkreetsetele küsimustele. Mõned näited:
— 2022. aasta mais andis FEMM-komisjon aru kolmepoolsetest läbirääkimistest

direktiivi üle, mis käsitleb soolist tasakaalu börsil noteeritud äriühingute
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas.

— Euroopa Parlament võttis oma seisukoha selles küsimuses vastu 20. novembril
2013 toimunud esimesel lugemisel. Seejärel tuli kümme aastat oodata, et nõukogu
sama teeks.

— Olukord muutus, kui Prantsusmaa pakkus oma eesistumisperioodil välja teksti
käsitlemiseks uue üldise lähenemisviisi ning nõukogu kiitis selle heaks 14. märtsil
2022. See võimaldas alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi.

— Lisaks korraldas naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon (FEMM)
koos kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoniga (LIBE) 2022.
aasta mais avaliku kuulamise „Võitlus soolise vägivalla vastu internetis“.
Internetis lokkav takistamatu ja enamasti anonüümne sooline vägivald peegeldab
meie ühiskonna kasvavat vägivaldsust. Digikuriteod, hirmutamine, kiusamine,
jälitamine, andmete jagamine, ahistamine ja muud vägivallaaktid puudutavad
interneti, sotsiaalvõrgustike ja kiirsõnumirakenduste kaudu peamiselt naisi ja
tütarlapsi.

— FEMM ja LIBE on näinud kaua vaeva, et nende probleemidega võimalikult
terviklikult tegeleda. Enne naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamist
käsitleva direktiivi eelnõu läbivaatamist korraldati uus ühine kuulamine, et
vahetada liikmesriikidega mõtteid ning pakkuda välja viise ja vahendeid
olemasoleva õigusraamistiku edasiseks parandamiseks.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2021/0050(COD)
https://docs.google.com/viewer?url=https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com_2022_105_1_en.pdf&embedded=true&chrome=false&dov=1
https://docs.google.com/viewer?url=https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com_2022_105_1_en.pdf&embedded=true&chrome=false&dov=1
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2022)0105
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— Parlament võtab soolist aspekti arvesse ka kõikide oma komisjonide töös.[1]

Selleks on loodud kaks soolise aspekti arvestamise võrgustikku, mida koordineerib
FEMM-komisjon. Esimeeste ja aseesimeeste võrgustikku soolise aspekti
arvestamiseks on koondunud parlamendiliikmed, kes toetavad soolise mõõtme
arvessevõtmist oma komisjoni töös. Neid toetab iga komisjoni sekretariaadis
soolise aspekti arvestamise administraatorite võrgustik. Soolise võrdõiguslikkuse
kõrgetasemeline töörühm korraldab koolitusi ning suurendab Euroopa Parlamendi
personali ja fraktsioonide teadlikkust soolise aspekti arvestamisest.

Martina Schonard
05/2022

[1]Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2003. aasta resolutsioon soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta Euroopa
Parlamendis (ELT C 61E, 10.3.2004, lk 384).
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