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ETTEPANEKUD

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

– võttes arvesse ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise 
kohta (CEDAW) 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 tegevuskava „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu 
suurendamine arengukoostöös (2010–2015)”,

– võttes arvesse Euroopa Liidu suuniseid, mis käsitlevad naiste ja tütarlaste vastu suunatud 
vägivalda ja võitlust nende diskrimineerimise kõigi vormide vastu,

A. arvestades, et liidu arengukoostööpoliitika juhindub aastatuhande arengueesmärkidest 
ning et kahes neist käsitletakse konkreetselt naistega seotud küsimusi – arengueesmärk nr 
3 (sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine) ja arengueesmärk nr 5 
(emade tervishoiu parandamine);

B. arvestades, et Euroopa Liidu tegevuskavas tunnistatakse naiste kaasamise ja soolise 
võrdõiguslikkuse perspektiivi olulisust partnerriikide arengu ja arengueesmärkide täitmise 
seisukohast ning et naiste ja meeste võrdõiguslikkus on üks liidu tegevuse prioriteetseid 
suundi muutuste kava raames;

1. väljendab rahulolu selle üle, et mitmetes tegevuskavades ja teatistes on tunnustatud 
soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise keskset osa arengus, ning 
kutsub üles seda prioriteeti geograafilistes programmides ellu viima; nõuab ka paremat 
kooskõlastamist arengukoostöö rahastamisvahendi finantseeritud teemaprogrammidega;

2. nõuab suuremaid jõupingutusi soolise võrdõiguslikkuse ja emade tervishoiuga seotud 
arengueesmärkide saavutamiseks ning soovib, et juba nüüd nähtaks ette meetmed 2015. 
aasta järgseks perioodiks; 

3. õnnitleb kõiki riike, kes on juba mõned arengueesmärgid täitnud, tagades näiteks 
alghariduse andmise nii tüdrukutele kui ka poistele; julgustab komisjoni tegema vajalikke 
samme teabe levitamiseks edulugude kohta, edendama heade tavade vahetamist ning 
jätkuvalt toetama õigel kursil olevaid riike; 

4. nõuab seepärast tungivalt, et komisjon ja nõukogu ergutaksid kolmandaid riike sätestama 
oma õigusaktides sõnaselgelt naiste õigused, tagama nende õiguste austamise ning 
rakendama sootundlikke poliitikasuundi ja mehhanisme eesmärgiga kaasata naised 
aktiivsemalt avalikku otsustusprotsessi nii poliitilistes, majanduslikes kui ka sotsiaalsetes 
küsimustes.


