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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

– võttes arvesse ÜRO 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu poolt 2011. aasta märtsis vastu võetud Euroopa 
soolise võrdõiguslikkuse pakti (2011–2020),

– võttes arvesse komisjoni 21. septembri 2010. aasta teatist „Naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse strateegia 2010–2015” (COM(2010)0491),

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu 7. aprilli 2011. aasta konventsiooni naistevastase 
vägivalla ja perevägivalla tõkestamise ja sellega võitlemise kohta,

– võttes arvesse oma 5. aprilli 2011. aasta resolutsiooni naistevastase vägivalla vastu 
võitlemise ELi uue poliitilise raamistiku prioriteetide ja põhijoonte kohta1 ning 6. 
veebruari 2013. aasta resolutsiooni ÜRO naiste olukorra komisjoni 57. istungjärgu ning 
igasuguse naiste- ja tütarlastevastase vägivalla tõkestamise ja likvideerimise kohta2,

Α. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on põhiõigus ja ELi ühine põhimõte, ning 
arvestades, et aastate jooksul tehtud edusammudest hoolimata ei ole naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust saavutatud;

B. arvestades, et majanduskriis, tõsised kärped riiklike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste 
osutamisel enamikes liikmesriikides ning naiste õiguste edendamiseks ette nähtud 
eelarvevahendite märgatav vähendamine on põhjustanud naiste jaoks tõsiseid tagajärgi;

1. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma õigusaktide koostamisel ja ELi põhiõiguste 
olukorra analüüsimisel arvesse naiste vajadusi ja probleeme ning jälgima hoolikalt soolist 
võrdõiguslikkust käsitlevate ELi õigusaktide rakendamist liikmesriikides;

2. toonitab vajadust pakkuda erilist tuge ja kaitset nendele naistele ja lastele, kes on langenud 
soopõhise vägivalla, sh koduvägivalla, seksuaalse ahistamise, inimkaubanduse ja 
kahjulike traditsiooniliste tavade (nt sunniviisilised abielud, naiste suguelundite 
moonutamine ja aukuriteod) ohvriks; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma vastu 
õigusakte, täiustama neid pidevalt ning võtma konkreetseid meetmeid ohvrite kaitseks, 
rikkumiste toimepanijate vastutuselevõtmiseks ja vägivalla ennetamiseks;

3. palub, et liikmesriigid austaksid ja aitaksid hoida naiste seksuaal- ja reproduktiivtervist 
ning seonduvaid õigusi; 

4. palub, et komisjon esitaks ettepaneku mitmekordset ja valdkonnaülest diskrimineerimist 
                                               
1 ELT C 296 E, 2.10.2012, lk. 26.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0045.
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käsitleva õigusraamistiku loomiseks;

5. on seisukohal, et naiste alaesindatus poliitilistes otsustusprotsessides näitab demokraatia 
vähesust; kutsub seetõttu liikmesriike üles kehtestama positiivse diskrimineerimise 
meetmeid, võttes näiteks vastu õigusaktid võrdsussüsteemide ja ajutiste sookvootide 
kehtestamiseks; 

6. kutsub liikmesriike üles võtma vastu meetmeid, mille eesmärk on hõlbustada era- ja 
tööelu ühitamist, pakkuda laste ja teiste ebasoodsas olukorras olevate ülalpeetavate jaoks 
kvaliteetseid hooldusasutusi, kaitsta rasedate töötajate õigusi ning tagada rasedus- ja 
sünnituspuhkus.


