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ETTEPANEKUD

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

– võttes arvesse 8. septembril 2000. aastal vastu võetud Ühinenud Rahvaste      
Organisatsiooni aastatuhande deklaratsiooni,

– võttes arvesse ÜRO Arenguprogrammi 2010. aasta jaanuaris avaldatud aruannet „Poolel 
teel aastatuhande eesmärkide suunas – aastatuhande eesmärkide saavutamine” (Beyond 
the Midpoint - achieving the Millenium Development Goals),

– võttes arvesse ÜRO Arenguprogrammi 2010. aasta inimarengu aruannet „Rahvaste 
tõeline rikkus – rajad inimarenguni”,

– võttes arvesse ÜRO aruannet Gender Chart 2012, milles antakse aastatuhande kaheksale 
arengueesmärgile hinnang soolise võrdõiguslikkuse arengu aspektist,

– võttes arvesse komisjoni 21. aprilli 2010. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Kaheteistkümnest 
punktist koosnev ELi tegevuskava aastatuhande arengueesmärkide toetuseks” (COM 
(2010)0159 lõplik),

– võttes arvesse komisjoni 8. märtsi 2010. aasta töödokumenti, milles käsitletakse ELi 
tegevuskava soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise kohta 
arengukoostöös aastateks 2010–2015 (SEC (2010) 265), ning nõukogu 14. juuni 2010. 
aasta järeldusi aastatuhande arengueesmärkide kohta, milles kinnitatakse kõnealune ELi 
tegevuskava, 

– võttes arvesse oma 15. juuni 2010. aasta resolutsiooni edusammude kohta aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamiseks lähtuvalt vahekokkuvõttest ÜRO 2010. aasta septembri 
kõrgetasemelise kohtumise ettevalmistamisel1,

1. nõuab ÜROlt tungivalt naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse suuremat tähtsustamist, 
mida kajastaks vähemalt ühe selleteemalise eesmärgi lisamine ka 2015. aasta järgsetele 
aastatuhande arengueesmärkidele ning nende aspektide valdkonnaülesuse rõhutamine 
arengukoostööprogrammides;

2. nõuab tungivalt, et 2015. aasta järgsete aastatuhande arengueesmärkide hindamisel 
lähtuks ÜRO alati ÜRO Arenguprogrammi 2010. aasta inimarengu aruandes esitatud 
soolise ebavõrdsuse indeksist, mis kajastab soolise võrdõiguslikkuse olukorda 
konkreetses riigis kõige näitlikumalt ja ülevaatlikumalt, ning jätkaks nii kvantitatiivset 
kui ka kvalitatiivset lähenemisviisi silmas pidades;  

3. nõuab, et 2015. aasta järgsete aastatuhande arengueesmärkide raamistikuga seataks naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse küsimustes edasipüüdlikud sihid, mis on seotud naiste 

                                               
1 P7_TA(2010)0210.
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mõjuvõimu ja heaoluga, otsustusprotsessis osalemise õigusega, naistele suunatud 
vägivalla vastase võitlusega, juurdepääsuga haridusele (põhi-, kesk- ja kõrgkooli tasandil) 
ja kvaliteetkoolitusele, samuti tõhusale tervishoiule, seksuaal- ja reproduktiivtervise ning 
seonduvate õiguste parandamisega, tööhõive kvaliteedi ja stabiilsusega, võrdse 
tasustamisega, karjäärivõimalustega, naiste esindatusega poliitika ja majanduse 
valdkonnas ning omandi- ja pärimisõigusega;

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles, pidades silmas soolise võrdõiguslikkusega ja soo 
alusel mittediskrimineerimisega seotud eesmärkide valdkondadevahelist iseloomu, 
suurendama nendele eesmärkidele suunatud programmide arenguabitoetusi, et tagada 
soolise mõõtmega arvestamine kõigis arenguabi kavandamise etappides 
(kindlaksmääramine, väljatöötamine, teostamine ja hindamine);

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel lisada oma kahepoolsetesse lepingutesse kolmandate 
riikidega soolise diskrimineerimise keeldu käsitlevad siduvad sätted. 


