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ETTEPANEKUD

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

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

– võttes arvesse ÜRO deklaratsiooni naiste ja laste kaitse kohta hädaolukorras ja relvastatud 
konfliktides ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1325 (2000) ja 1820 (2008),

– võttes arvesse Euroopa Liidu suuniseid, mis käsitlevad naiste- ja tüdrukutevastast 
vägivalda ja nende igasuguse diskrimineerimise vastu võitlemist,

– võttes arvesse „Meetmedokumenti ELi välismõõtme tugevdamise kohta 
inimkaubandusevastaste meetmete alal: ELi ülemaailmsete inimkaubandusevastaste 
meetmete suunas”,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni naiste hartat,

A. arvestades, et rahvusvahelistes konventsioonides ja õigusnormides tunnustatud naiste 
põhiõigused tuleks muuta süstemaatiliselt kõigi kahepoolsete suhete aluseks, eelkõige 
suhete puhul selliste kolmandate riikidega, kellega EL on sõlminud assotsieerimis- ja 
koostöölepingud;

B. arvestades, et naiste diskrimineerimist ei saa õigustada poliitiliste, usuliste ega 
kultuuriliste argumentidega;

C. arvestades, et vastuvõetamatult kasutatakse seksuaalset vägivalda ikka veel sõjalise 
taktikana massiliste vägistamiste ja inimkaubanduse vormis ning naiste ja laste seksuaalse 
kuritarvitamise muude vormidena kogu maailma konfliktipiirkondades;

D. arvestades, et naistel on tavaliselt oluline roll sõjajärgses rahu tagamises, sealhulgas 
konfliktide lahendamisel, lepitamisel ja taastamisprotsessis;

1. tunneb heameelt Euroopa Komisjoni naiste harta üle, millega edendatakse soolist 
võrdõiguslikkust nii ELi kui ka rahvusvahelisel tasandil, ja ELi tegevuskava üle soolise 
võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise kohta arengukoostöös (2010–2015) 
ning nõuab, et suurendataks jõupingutusi soolise võrdõiguslikkuse ja emade tervise alaste 
aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks;

2. palub, et naiste õigusi võetaks kogu välistegevuse poliitika valdkonnas ja 
rahastamisvahendites rohkem arvesse eesmärgiga suurendada soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist geograafiliste ja temaatiliste programmide kaudu ning koordineerida 
vahendeid paremini;

3. kordab, et naiste õigused peaksid olema oluline osa ELi peetavates inimõigustealastes 
dialoogides ja ELi poliitilises dialoogis kolmandate riikidega, kellega on sõlmitud 
koostöö- või assotsieerimislepingud, kooskõlas nende lepingute inimõiguste klauslitega; 



PE478.445v01-00 4/5 PA\886569ET.doc

ET

kutsub komisjoni ja nõukogu üles võtma kõnealuste sätete rikkumise korral kõiki 
asjakohaseid meetmeid;

4. nõuab seepärast tungivalt, et komisjon ja nõukogu ergutaksid kolmandaid riike veelgi, et 
nad näeksid oma õigusaktides sõnaselgelt ette naiste õigused, tagaksid nende õiguste 
austamise ning rakendaksid sootundlikke poliitikasuundi ja mehhanisme eesmärgiga 
kaasata naised aktiivsemalt avalikku – poliitilisse, majanduslikku või sotsiaalsesse –
otsustusprotsessi;

5. kutsub komisjoni üles asetama naiste õiguste küsimust kandidaatriikidega peetavates 
läbirääkimistes olulisele kohale ning tuletab meelde, et Türgi peab võrdsuse põhimõtte 
kohaldamise ja naiste õiguste austamise valdkonnas saavutama nähtavaid ja konkreetseid 
tulemusi;

6. rõhutab asjaolu, et poliitilise dialoogi eesmärkide hulka tuleks lisada ka see, et kõik 
partnerriigid loobuvad kõigist reservatsioonidest naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimist käsitleva konventsiooni suhtes ja ratifitseerivad selle fakultatiivprotokolli;

7. tunnustab demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi edasiviivat rolli naiste 
õiguste ja naiste õiguste kaitsjate kaitsmisel ning tunneb heameelt korraldatud 
piirkondlike ja temaatiliste kampaaniate üle, mis on kooskõlas ELi suunistega, mis 
käsitlevad naistevastast vägivalda, naiste vastu suunatud seksuaalset vägivalda 
konfliktiolukorras, sund- ja varajast abielu, naiste suguelundite moonutamist ja naiste 
osalust demokraatiaprotsessis;

8. kutsub komisjoni siiski üles seda vahendit veel paremini ära kasutama, et käsitleda 
naistevastase vägivalla kõiki vorme ning töötada välja meetmed naiste õiguste ja 
positsiooni tugevdamiseks ühiskonnas;

9. tuletab meelde, et nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/81/EÜ elamisloa 
väljaandmise kohta pädevate asutustega koostööd tegevatele kolmandate riikide 
kodanikele, kes on inimkaubanduse ohvrid või kelle ebaseaduslikule sisserändele on kaasa 
aidatud, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/52/EÜ, 
millega sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike 
tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded, on kasulikud 
vahendid inimkaubanduse ohvrite kaitsmisel ning neid tuleks täielikult rakendada;

10. rõhutab, et laste ja eriti tüdrukute registreerimata jätmine on esimene samm nende 
õigustest ilmajätmisel; kutsub seetõttu komisjoni üles vajaduse korral toetama sündide 
registreerimist kolmandates riikides;

11. tunnustab demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi ning muude vahendite 
rolli demokraatia ülesehitamisel kolmandates riikides ning tuletab meelde, et demokraatlik 
kord tähendab naiste täielikku osalemist avalikus elus, nagu on näha araabia kevade järel 
ning nagu on sätestatud rahvusvahelistes ja piirkondlikes vahendites, näiteks inimõiguste 
ja rahvaste õiguste Aafrika harta protokollis Aafrika naiste õiguste kohta;

12. tunneb heameelt selle üle, et enamikul ELi valimisvaatlusmissioonidel viibib ka 
sooküsimuste asjatundja ja pööratakse tähelepanu naiste osalemisele valimistel, ning 
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nõuab, et ELi valimisvaatlusmissioonide aruannete järeldusi selles küsimuses käsitletaks 
asjaomaste riikide geograafilistes ja temaatilistes programmides;

13. tunneb heameelt ÜRO naiste õigusi edendava agentuuri asutamise üle ja kutsub ELi üles 
tegema selle institutsiooniga tihedat koostööd rahvusvahelisel, piirkondlikul ja riikide 
tasandil, et jõustada naiste õigusi;

14. toetab tugevalt seda, et ELi delegatsioonidesse kaasatakse sooküsimuste nõustajad või 
soolise võrdõiguslikkuse teabekeskused ning kutsub kõrget esindajat ja komisjoni 
asepresidenti üles andma neile piisavad vahendid ja volitused;

15. nõuab, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut pakuks asjakohast toetust ning 
koguks, analüüsiks ja levitaks soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise tulemuslikke 
tavasid selle kohta, kuidas rakendatakse Pekingi näitajaid naiste õiguste valdkonnas;

16. kohustub kaasama naiste õigusi süstemaatilisemalt oma aruteludesse ja resolutsioonidesse 
inimõiguste teemal ning kasutama Sahharovi auhinna võrgustikku ja eelkõige selle 
auhinna naissoost laureaate naiste õiguste propageerimiseks maailmas;

17. kutsub komisjoni üles aitama takistada soost lähtuvat aborti, sest paljudes ühiskondades 
on endiselt valdav kujutlus tütrest kui koormast ja pojast kui rahateenijast.


