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ET

ETTEPANEKUD

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

1. tunneb heameelt komisjoni nii poliitilisel tasandil kui ka rahastamisvahendite ja 
eelarveliste toetusmehhanismide kaudu võetud meetmete üle, mille eesmärk on 
suurendada pingutusi naiste mõjuvõimu edendamiseks, püüdes eelkõige integreerida 
naiste prioriteete ja vajadusi ELi välistegevuse kõikidesse peamistesse valdkondadesse;

2. kutsub Euroopa välisteenistust üles tagama soolist tasakaalu delegatsioonide juhtide 
ametisse määramise ettepanekute esitamisel;

3. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma ÜVJP, sh demokraatia ja inimõiguste 
Euroopa rahastamisvahendi raames aktiivseid meetmeid, et edendada 
mittediskrimineerimist soo, etnilise päritolu, puude, vanuse ja seksuaalse sättumuse alusel;

4. rõhutab, kui oluline on kaasata naisi ja naiste õigusi edendavaid vabaühendusi juba ELi 
välispoliitika põhimõtete kujundamise etapis, eelkõige pakkudes soolise võrdõiguslikkuse 
teemalisi koolitusi Euroopa välisteenistuses ja kolmandates riikides tegutsevates ELi 
delegatsioonides;

5. rõhutab naiste rolli arengupoliitika mõjujõu suurendamisel, võimaldades neil osaleda 
kõnealuse poliitika väljatöötamises ja rakendamises, mis tagaks, et poliitilistes ja 
majanduslikes läbirääkimistes võetakse arvesse naiste huvisid ja luuakse positiivne 
mõjuring, milles naised oleksid arengupoliitika liikumapanevaks jõuks;

6. juhib tähelepanu asjaolule, et naiste pingutused rahu edendamisel jäävad sageli 
tähelepanuta ning et naised kogevad sõjategevuses osalevates riikides erakordselt suuri 
kannatusi;

7. märgib, et abimeetmetes tuleb võtta arvesse selliste kriisi- ja hädaolukordade ning riikide 
eripärasid, kus esineb tõsiseid puudusi põhivabaduste vallas või kus vabaühendused 
tegutsevad rasketes tingimustes; rõhutab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata olukordadele, 
kus naised võivad langeda füüsilise või psüühilise vägivalla ohvriks;

8. rõhutab, kui oluline on tugevdada naiste rolli inimõiguste ja demokraatlike reformide 
edendamisel, konfliktide vältimisel ning poliitilise osaluse ja esindatuse tugevdamisel.


