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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 3, milles rõhutatakse selliseid liikmesriikide 
ühiseid väärtusi nagu pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning 
naiste ja meeste võrdõiguslikkus,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eelkõige selle artikleid 1, 2, 3, 4, 5, 21 ja 
23,

– võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

– võttes arvesse konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta 
(CEDAW) ja selle fakultatiivprotokolli,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni naiste hartat,

A. arvestades, et naiste vastu suunatud vägivald on inimõiguste rikkumine, mis mõjutab kõiki 
sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke ühiskonnakihte;

B.  arvestades, et naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine ning võitlus naiste 
vastu suunatud vägivalla vastu tuleks muuta süstemaatiliselt kõigi kahepoolsete ja 
mitmepoolsete suhete nurgakiviks, eriti suhete puhul kolmandate riikidega, millega EL on 
allkirjastanud assotsieerimis- ja koostöölepingud;

C. arvestades, et kuigi jätkatakse naiste inimõiguste edendamise ja austamise tugevdamist 
kogu maailmas, on siiani probleemiks teatavad kultuurilised ja traditsioonilised 
veendumused ja tavad, mis kujutavad endast naiste ja tüdrukute vastast diskrimineerimist;

D. arvestades, et kõik naiste vastu suunatud vägivalla ja diskrimineerimise vormid, kaasa 
arvatud seksuaalne kuritarvitamine, naiste suguelundite moonutamine, naiste äriline 
seksuaalne ekspluateerimine, sooline vägivald ja lähisuhetes toime pandud vägivald ning 
majanduslik ja sotsiaalne diskrimineerimine mis tahes poliitilistel, sotsiaalsetel, usulistel, 
kultuurilistel või rahva- või hõimutraditsioonidega seotud põhjustel tuleb lugeda 
õigustamatuks;

E. arvestades, et naiste roll ja nende täielik osalemine poliitika-, majandus- ja sotsiaalsfääris 
on ülioluline, eriti sõjajärgsetes rahu kindlustamise protsessides, läbirääkimistes 
demokraatiale ülemineku üle ning konfliktilahendamis-, lepitus- ja 
stabiliseerimisprotsessides;

1. kordab, et ELi inimõigustealastes dialoogides kolmandate riikidega, millega on sõlmitud 
koostöö- või assotsieerimislepingud, tuleb naiste olukorda ning naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse edendamist ja võitlust naiste vastu suunatud vägivalla vastu alati arvesse 
võtta;

2. nõuab, et Euroopa Parlamendi liikmete delegatsioonide lähetuste ja ametlike külastuste 
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infotundides käsitletaks alati naiste õigusi ja nende õiguste olukorda;

3. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegelema naistevastase vägivalla ja inimõiguste 
rikkumise soolise mõõtmega rahvusvahelisel tasandil, eelkõige kehtivate ja läbirääkimiste 
käigus olevate kahepoolsete assotsieerimis- ja rahvusvaheliste kaubanduslepingute 
raames;

4. toetab Ladina-Ameerika riikide jõupingutusi täita oma kohustust, mis hõlmab feminitsiidi
ennetamist, tähelepanemist, uurimist, feminitsiidist tulenevat õigusemõistmist, karistamist 
ja heastamist; kutsub komisjoni üles tõstatama seda teemat regulaarselt poliitiliste 
dialoogide ja eriti toimuvate inimõigustealaste dialoogide käigus ning pakkuma kahe 
piirkonna partnerlusega seoses koostööd, et otsida abinõusid naistevastase vägivalla ja 
feminitsiidi kaotamiseks;

5. väljendab heameelt ELi inimõiguste eriesindaja ametisse nimetamise üle ning kutsub teda 
üles pöörama erilist tähelepanu naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisele 
ning võtma selleks erimeetmeid;

6. tervitab 12. septembril 2012. aastal vastu võetud direktiivi 2011/0129 (COD) ohvrite 
õiguste miinimumnõuete kohta, mis sisaldab suunatud ja integreeritud abiteenuseid 
erivajadustega ohvritele, nagu seksuaalvägivalla ohvrid, soolise vägivalla ohvrid ja 
lähisuhetes toime pandud vägivalla ohvrid, sealhulgas traumaabi ja nõustamine; palub 
seetõttu Euroopa välisteenistusel ja komisjonil edendada välispoliitikas soopõhise 
vägivalla ohvrite õiguste tugevdamist kriminaalmenetlustes;

7. on sügavalt mures kasvava soolise vägivalla pärast paljudes maailma paikades, mis on 
üheks ülemaailmse kriisi sümptomiks, ning eriti Mehhikos ja teistes Kesk- ja Lõuna-
Ameerika maades toime pandud feminitsiidide (naiste ja tütarlaste mõrvade) hulga 
suurenemise pärast, mis toimub üldise vägivalla ja struktuurilise diskrimineerimise 
taustal; mõistab teravalt hukka igasuguse soolise vägivalla ja feminitsiidi kui hälbelise 
kuriteoliigi ning asjaolu, et need kuriteod jäävad enamasti karistamata, mis on mõrvaritele 
julgustuseks;

8. tunnustab demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi positiivset rolli naiste 
õiguste ja naiste õiguste kaitsjate kaitsmisel ning tuletab meelde, et demokraatia hõlmab 
naiste täielikku osalemist avalikus elus, nagu on näha araabia kevade järel;

9. juhib tähelepanu asjaolule, et naiste täielik osalemine poliitikaelus ei tähenda ainult seatud 
kandidaatide ja valituks osutute arvu statistilise eesmärgi saavutamist, ning et naiste ja
meeste võrdõiguslikkuse tagamine tähendab naiste õigustega seonduvate küsimuste 
arvessevõtmist poliitika väljatöötamisel ning naiste vaba ja tõhusat osalemist ühiskonna-, 
poliitika- ja majanduselu kõikides aspektides;

10. palub Euroopa välisteenistusel, nõukogul ja komisjonil lisada kõigisse välistegevuse 
poliitikameetmetesse ja rahastamisvahenditesse soopõhine lähenemisviis, et suurendada 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist ja anda sellega panus soolise võrdõiguslikkuse 
ja naiste õiguste edendamisse ning võitlusesse naiste vastu suunatud vägivalla vastu;

11. rõhutab, kui oluline on naiste roll ja nende täielik osalemine poliitiliste ja majanduslike 
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otsuste tegemises, eriti sõjajärgsetes rahu kindlustamise protsessides, läbirääkimistes 
demokraatiale ülemineku üle ning konfliktilahendamis-, lepitus- ja 
stabiliseerimisprotsessides, et suurendada teadlikkust diskrimineerimise kaotamisest ja 
pöörata sellele tähelepanu, eesmärgiga kaotada naiste diskrimineerimine paljudes 
kolmandates riikides käimasolevas demokratiseerimisprotsessis;

12. kordab, et WHO määratluse kohaselt on juurdepääs riiklikele tervishoiusüsteemidele, eriti 
esmatasandi tervishoiule ning günekoloogilisele ja sünnitusabile, kõikide naiste põhiõigus;

13. on seisukohal, et kuna naised on alaesindatud nii poliitilistes kui ka kodanikuühiskonna 
organisatsioonides, siis naiste tõhusa osalemise tagamiseks on oluline näha ette 
koolitusprogrammid ja tugiteenused nii sooküsimustega tegelevatele ELi töötajatele kui ka 
naistele kohapeal, et nad saaksid anda tegeliku panuse rahu- ja konfliktide lahendamise 
protsessi;

14. tunneb heameelt selle üle, et enamikul valimiste ELi vaatlusmissioonidel viibib ka 
sooküsimuste ekspert ja pööratakse tähelepanu naiste osalemisele valimiste protsessis, 
ning nõuab järelmeetmeid vaatlusmissioonide aruannetes esitatud järeldustele;

15 rõhutab, et oluline on tagada meeste ja naiste võrdsem esindatus ELi 
valimisvaatlusmissioonides, sest see aitab kaasa teadlikkuse suurendamisele naiste osast 
valimisprotsessis ja ühiskonnaelus ning edendab soolist võrdõiguslikkust ja naiste õigusi 
kolmandates riikides, kus on käimas demokratiseerimisprotsess; 

16. rõhutab, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi konkreetne toetus on oluline, et 
koguda, töödelda ja levitada teavet soolise võrdõiguslikkuse tõhusa süvalaiendamise 
kohta.
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