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ET

ETTEPANEKUD

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

1. nõuab üldise strateegilise, prioriteediks seatud ja pikaajalise lähenemisviisi 
kasutuselevõtmist, mis tagaks soolise võrdõiguslikkuse seadmise kõigi ELi tasandil 
edendatavate liidu poliitikavaldkondade, programmide, projektide ja meetmete ning 
kolmandate riikidega suhete keskmesse, kuna sooline võrdõiguslikkus on otseselt seotud 
demokraatliku stabiilsuse, sotsiaalse sidususe ja inimõiguste austamise paranemisega;

2. rõhutab, et Euroopa Liidul on määrav roll naiste ja meeste võrdõiguslikkuse saavutamisel 
liikmesriikides ja suhetes kolmandate riikidega, mida ta saab täita, süvalaiendades ja 
rõhutades soolise võrdõiguslikkuse küsimusi prioriteetsete teemade raames ning võttes 
programmide väljatöötamisel ja juhtimisel kasutusele osalust soodustava lähenemisviisi, 
rõhutades sooliste stereotüüpide ning kõigi naiste diskrimineerimise vormide ja naiste 
vastu suunatud vägivalla vastu võitlemise tähtsust, kaasates naisi konfliktide ennetamisse 
ja lahendamisse ning võimestades neid olema ühiskonna heaks aktiivsed kodanikud, 
pöörates samal ajal tähelepanu kõige haavatavamatele rühmadele naiste seas;

3. toetab algatusi, stiimuleid ja suutlikkuse suurendamise meetmeid, mille abil tagada naiste 
osalemine kõigi tasandite otsustusprotsessides, nii et naiste esindatus kindlustaks nende 
küsimuste arvessevõtmise, mis mõjutavad otseselt naiste arengut;

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike tungivalt üles tagama soolise võrdõiguslikkuse küsimuste 
süstemaatilise läbivaatamise ja hindamise;

5. on kindlalt veendunud, et üksikisikute, eriti naiste, ja kodanikuühiskonna võimestamine 
hariduse, koolituste ja teadlikkuse tõstmise meetmete kaudu ning kõigi inimõiguste, sh 
sotsiaalsete, majanduslike ja kultuuriliste õiguste tõhus kaitse on kõigi 
demokratiseerimisprogrammide ja vastavate poliitikavaldkondade väljatöötamise ja 
rakendamise oluline osa, millele tuleb tagada asjakohane rahastamine;

6. märgib, et Euroopa välisteenistuse loomist käsitleva otsuse kohaselt tuleb töölevõtmisel 
tugineda kandidaatide saavutustele ning meeste ja naiste vaheline tasakaal peab olema 
tagatud kõigil tasanditel; väljendab heameelt jõupingutuste üle, et tagada delegatsioonide 
juhtide ametikohtade tasandil võrdse jaotuse saavutamine meeste ja naiste vahel1.

                                               
1 Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus, millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse korraldus ja 
toimimine, ELT L 201, 3.8.2010, lk 30–40.


