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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

soovitustega komisjonile naistevastase vägivalla vastase võitluse kohta
(2013/2004(INL))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklit 225,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikleid 19 ja 23,

– võttes arvesse oma 24. märtsi 2009. aasta resolutsiooni naiste suguelundite moonutamise 
vastase võitluse kohta Euroopa Liidus1,

– võttes arvesse oma 22. aprilli 2009. aasta resolutsiooni kampaania „Ütle EI naistevastasele 
vägivallale” kohta2,

– võttes arvesse oma 26. novembri 2009. aasta resolutsiooni naistevastase vägivalla 
kaotamise kohta3,

– võttes arvesse naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegiat 2010–2015, mille komisjon 
esitas 21. septembril 2010,

– võttes arvesse nõukogu (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 
8. märtsi 2010. aasta järeldusi naistevastase vägivalla kaotamise kohta,

– võttes arvesse Euroopa lisaväärtuse hindamist4,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. septembri 2012. aasta arvamust 
teemal „Naistevastase koduvägivalla kaotamine”5,

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

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja 
tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon),

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 18. detsembri 1979. aasta resolutsiooniga 34/180 vastu 
võetud konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta artikli 
11 lõike 1 punkti d,

– võttes arvesse inimõiguste, eelkõige naiste õiguste alaseid sätteid ÜRO õigusaktides, nagu 
ÜRO põhikiri, inimõiguste ülddeklaratsioon, kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
rahvusvaheline pakt, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline 

                                               
1 ELT C 117 E, 6.5.2010, lk 52.
2. ELT C 184 E, 8.7.2010, lk 131.
3 ELT C 285 E, 21.10.2010, lk 53.
4 PE 504.467.
5 ELT C 351, 15.11.2012, lk 21.
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pakt, inimkaubanduse ja kupeldamise keelustamise konventsioon, konventsioon naiste 
diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ja selle fakultatiivne protokoll, 
piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja 
karistamise vastane konventsioon, 1951. aasta pagulasseisundi konventsioon ning selles 
sätestatud tagasi- ja väljasaatmise lubamatus,

– võttes arvesse teisi naistevastase vägivalla alaseid ÜRO dokumente, nagu 25. juuni 1993. 
aasta Viini deklaratsioon ja tegevuskava, mis võeti vastu inimõiguste maailmakonverentsil 
(A/CONF. 157/23), ning 20. detsembri 1993. aasta deklaratsioon naistevastase vägivalla 
likvideerimise kohta (A/RES/48/104),

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 12. detsembri 1997. aasta resolutsiooni kuritegude 
ennetamiseks ja naistevastase vägivalla likvideerimiseks võetavate kriminaalõiguse 
meetmete kohta (A/RES/52/86), 18. detsembri 2002. aasta resolutsiooni naistevastaste 
aukuritegude kaotamiseks meetmete võtmise kohta (A/RES/57/179) ja 22. detsembri 
2003. aasta resolutsiooni naistevastase koduvägivalla likvideerimise kohta 
(A/RES/58/147),

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku eriraportööride aruandeid naistevastase 
vägivalla kohta ja naiste diskrimineerimise likvideerimise komitee soovitust nr 19 
(11. istungjärk, 1992),

– võttes arvesse Pekingis 15. septembril 1995. aastal neljandal ülemaailmsel 
naistekonverentsil vastu võetud deklaratsiooni ja tegevusprogrammi ning Euroopa 
Parlamendi 18. mai 2000. aasta resolutsiooni Pekingi tegevusplatvormi järelmeetmete 
kohta,1 10. märtsi 2005. aasta resolutsiooni neljanda ülemaailmse naisteteemalise 
konverentsi järelmeetmete kohta – tegevusplatvorm (Peking +10)2 ja 25. veebruari 2010. 
aasta resolutsiooni „Peking +15” – ÜRO soolise võrdõiguslikkuse tegevusprogrammi 
kohta3,

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 19. detsembri 2006. aasta resolutsiooni naistevastase 
vägivalla kõigi vormide kaotamiseks tehtavate jõupingutuste tugevdamise kohta 
(A/RES/61/143) ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1325 ja 1820 naiste, rahu ja 
julgeoleku kohta,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 42 ja 48,

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit ja 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A7-0000/2013),

A. arvestades, et direktiivis 2012/29/EL,4 millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning 
neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded, on sooline vägivald määratletud kui 
vägivald, mis on suunatud isiku vastu selle isiku soo, soolise identiteedi või soolise 

                                               
1 EÜT C 59, 23.2.2001, lk 258.
2 ELT C 320 E, 15.12.2005, lk 247.
3 ELT C 348 E, 21.12.2010, lk 11.
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/29/EL, 25. oktoober 2012, millega kehtestatakse kuriteoohvrite 
õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK 
(ELT L 315, 14.11.2012, lk 57).
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eneseväljenduse tõttu, või mis mõjutab ebaproportsionaalselt teatud soost isikuid;

B. arvestades, et sooline vägivald võib põhjustada ohvrile füüsilist, seksuaalset, 
emotsionaalset või psühholoogilist kahju või majanduslikku kahju;

C. arvestades, et soolist vägivalda loetakse diskrimineerimise vormiks ja ohvri põhivabaduste 
rikkumiseks ning see hõlmab vägivalda lähisuhetes, seksuaalvägivalda (sh vägistamine, 
seksuaalne väärkohtlemine ja ahistamine), inimkaubandust, orjapidamist ning 
mitmesuguseid kahjulikke tavasid, nagu sundabielud, naiste suguelundite moonutamine 
ning n-ö aukuriteod;

D. arvestades, et soolise vägivalla ohvrid ja selle toimepanijad on igas vanuses, erineva 
haridusliku tausta, sissetuleku ja sotsiaalse positsiooniga ning see on seotud naiste ja 
meeste vahelise võimu ebaühtlase jaotumisega meie ühiskonnas;

E. arvestades, et vägivald on traumaatiline kogemus iga mehe, naise või lapse jaoks, kuid 
soolist vägivalda kasutavad naiste ja tütarlaste suhtes enamasti mehed ning see kajastab ja 
kinnistab ühtlasi meeste ja naiste ebavõrdsust ning seab ohtu vägivalla ohvrite tervise, 
väärikuse, turvalisuse ja iseseisvuse;

F arvestades, et meeste vägivald naiste suhtes kujundab naiste kohta ühiskonnas – nende 
tervist, juurdepääsu tööle ja haridusele, integreerumist sotsiaal- ja kultuuritegevusse, 
majanduslikku iseseisvust, osalemist avalikus ja poliitilises elus, otsuste tegemist ja 
suhteid meestega;

G. arvestades, et naistevastane vägivald võib jätta naistele ja tüdrukutele sügavad 
psühholoogilised armid ning rikkuda üldiselt nende tervist, sealhulgas reproduktiiv- ja 
seksuaaltervist, ning mõnel juhul põhjustab nende surma;

H. arvestades, et soolise vägivalla alastes uuringutes hinnatakse, et üks viiendik kuni üks 
neljandik Euroopa naiselanikkonnast on talunud füüsilist vägivalda vähemalt kord oma 
täiskasvanuelu jooksul ja et üle ühe kümnendiku on talunud jõu kasutamisega seotud 
seksuaalset vägivalda; arvestades, et uuringute kohaselt on ka 26% lastest ja noortest 
kogenud lapsepõlves füüsilist vägivalda;

I. arvestades, et vastavalt Euroopa lisaväärtuse hindamisele oli naistevastase soolise 
vägivalla kulu ELile hinnanguliselt 228 miljardit eurot 2011. aastal (s.o 1,8% ELi SKPst), 
milles 45 miljardit eurot on avalike ja riigiteenuste kulu ning 24 miljardit on saamata 
jäänud majanduslik kasu;

J. arvestades, et komisjon rõhutab soolise võrdõiguslikkuse strateegias aastateks 2010–2015, 
et sooline vägivald on üks põhiprobleeme, mis tuleb tõelise soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamiseks lahendada;

K. arvestades, et üksiksekkumised ei kaota naistevastast vägivalda, kuid infrastruktuuri-, 
õigus-, kohtu-, õiguskaitse-, haridus-, tervishoiualaste ja muude teenustega seotud 
tegevuse ühendamine võib soolist vägivalda ja selle tagajärgi märgatavalt vähendada;

L. arvestades, et liikmesriikide erineva poliitika ja õigusaktide tõttu ei ole naised meeste 



PE522.850v01-00 6/13 PR\1008239ET.doc

ET

vägivalla eest liidus võrdselt kaitstud;

M. arvestades, et soolise vägivalla ohvritest naised ja nende lapsed vajavad tihtipeale erilist 
tuge ja kaitset seoses uue või korduva ohvriks langemise suure ohuga või sellise 
vägivallaga seotud hirmutamise või kättemaksuga;

N. arvestades, et paljudel juhtudel jätavad naised nendevastaste soolise vägivalla aktide kohta 
kaebuse esitamata keerulistel ja erinevatel põhjustel, mille hulka kuuluvad 
psühholoogilised, majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised tegurid, kuid neil võib 
puududa ka usaldus politsei, õigussüsteemi ning sotsiaal- ja terviseteenistuste vastu;

O. arvestades, et võrreldavaid andmeid liidus toime pandava naistevastase vägivalla eri 
vormide kohta ei koguta korrapäraselt ning see muudab probleemi tegeliku ulatuse 
kindlakstegemise ja asjakohaste lahenduste leidmise keeruliseks;

P. arvestades, et komisjoni ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
kuritegevusohutuse Euroopa statistika kohta1 tagasilükkamine Euroopa Parlamendi poolt 
12. detsembril 2012. aastal rõhutab vajadust uue ELi seadusandliku ettepaneku järele, 
millega luuakse sidus süsteem statistika kogumiseks naistevastase vägivalla kohta 
liikmesriikides, ning arvestades, et nõukogu nõudis oma 2012. aasta detsembris esitatud 
järeldustes, et parandataks võrreldavate, usaldusväärsete ja pidevalt ajakohastatud 
andmete kogumist ja levitamist kõigi naistevastase vägivalla vormide kohta nii riigi kui ka 
ELi tasandil;

Q. arvestades, et naiste suguelundite moonutamine on rahvusvaheliselt tunnistatud tüdrukute 
ja naiste inimõiguste rikkumiseks, see kajastab sügavalt juurdunud sugudevahelist 
võrdõigusetust, on naistevastase vägivalla äärmuslik vorm, seda pannakse toime alaealiste 
kallal ning see on laste õiguste rikkumine;

R.  arvestades, et ELi suuniste vastuvõtmine naiste- ja tüdrukutevastase vägivalla ja kõigi 
nendevastase diskrimineerimise vormide tõkestamise kohta tõendab, et ELil on olemas 
selge poliitiline tahe käsitleda naiste õiguste teemat esmatähtsana ning võtta selles 
valdkonnas pikaajalisi meetmeid; arvestades, et inimõigusi käsitleva poliitika sise- ja 
välismõõtme vaheline sidusus võib mõnikord paljastada lõhe retoorika ja käitumise vahel;

S. arvestades, et Amnesty Internationali aruande kohaselt puudutab naiste suguelundite 
moonutamine Euroopas sadu tuhandeid naisi ja tüdrukuid; arvestades, et 
liikmesriikidevahelised erinevused õigusnormides tekitavad Euroopas nn piiriülese naiste 
suguelundite moonutamise turismi fenomeni;

1. palub komisjonil esitada 2014. aasta lõpuks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 84 
alusel õigusakti ettepanek, millega luuakse meetmed liikmesriikide tegevuse 
edendamiseks ja toetamiseks naistevastase vägivalla ennetamise valdkonnas, järgides 
resolutsiooni ettepaneku lisas esitatud üksikasjalikke soovitusi;

2. palub komisjonil esitada muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa statistika määrus, mis 
oleks suunatud vägivaldsetele kuritegudele ning sisaldaks sidusat süsteemi soolist 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0494.
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vägivalda puudutava statistika kogumiseks liikmesriikides;

3. palub nõukogul kasutada sillaklauslit, võttes vastu ühehäälse otsuse, millega määratletakse 
sooline vägivald (k.a naiste suguelundite moonutamine) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 83 lõikes 1 nimetatud kuriteoliigina;

4. palub komisjonil toetada riiklikke ratifitseerimisi ning algatada menetlus ELi ühinemiseks 
naistevastast vägivalda käsitleva Istanbuli konventsiooniga, kui komisjon on hinnanud 
mõju ning lisaväärtust, mida see avaldaks;

5. palub komisjonil esitada kogu ELi hõlmav strateegia ja tegevuskava võitluseks 
naistevastase vägivalla vastu;

6. ergutab komisjoni tegema esimesi samme Euroopa naistevastase vägivalla vaatluskeskuse 
rajamiseks, luues selle olemasolevatele struktuuridele (Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituut);

7. soovitab komisjonil tungivalt nimetada lähema kolme aasta jooksul ELi naistevastase 
vägivalla lõpetamise aasta eesmärgiga parandada kodanike teadlikkust;

8. kinnitab, et soovitused on kooskõlas põhiõigustega ning subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttega;

9. on seisukohal, et taotletava ettepaneku finantsmõju tuleb katta ELi eelarvest;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ning lisas toodud 
üksikasjalikud soovitused komisjonile ja nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja 
parlamentidele.
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RESOLUTSIOONI ETTEPANEKU LISA:
ÜKSIKASJALIKUD SOOVITUSED ETTEPANEKU SISU OSAS

Soovitus nr 1 vastuvõetava määruse eesmärgi ja reguleerimisala kohta
Määruse eesmärk on kehtestada meetmed, mis edendaksid ja toetaksid liikmesriikide tegevust 
soolise vägivalla ennetamise valdkonnas.
Soolist vägivalda peaks käsitlema kui (nagu on juba sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiivis 2012/29/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite 
õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu 
raamotsus 2001/220/JSK1) vägivalda, mis on suunatud isiku vastu selle isiku soo, soolise 
identiteedi või soolise eneseväljenduse tõttu, või mis mõjutab ebaproportsionaalselt teatud 
soost isikuid. See võib tekitada ohvrile füüsilist, seksuaalset, emotsionaalset või 
psühholoogilist kahju või majanduslikku kahju ja see võib hõlmata vägivalda lähisuhetes, 
seksuaalvägivalda (sh vägistamine, seksuaalne väärkohtlemine ja ahistamine), 
inimkaubandust, orjapidamist ning mitmesuguseid kahjulikke tavasid, nagu sundabielud, 
naiste suguelundite moonutamine ning n-ö aukuriteod.
Meetmed peaksid hõlmama järgmist: kõikehõlmavate strateegiate ja programmide 
kavandamine, rakendamine ning hindamine, teadusuuringute läbiviimine, sealhulgas andmete 
kogumine ja analüüs, seotud ametnikele koolituse korraldamine, kogemuste, teabe ja parimate 
tavade vahetus, teadlikkuse suurendamine, abiliinide loomine, varjupaikade avamine ning 
nende varustamine vahendite ja personaliga.
Käesolevat määrust tuleks kohaldada kõikide liikmesriikide suhtes.

Soovitus nr 2 ennetusmeetmete kohta
Liikmesriigid peaksid välja töötama mitmeid meetmeid soolise vägivalla ennetamiseks. Nad 
peaksid:
- iga-aastaselt kavandama, rakendama ja hindama kõikehõlmavaid strateegiaid ja 

programme, sealhulgas haridusprogramme ja õpetajate koolitust, mille eesmärk on 
eemaldada tõkked, mis takistavad naistel ja tüdrukutel oma õiguste ning vägivallast vaba 
elu täielikku nautimist, ning ühiskonna mõtteviisi muutmisele; 

- viima läbi asjakohaseid teadusuuringuid soolise vägivalla kohta, sealhulgas vägivalla 
põhjuste ja motiivide kohta ning andmete kogumist ning analüüsi, tehes samal ajal 
jõupingutusi soolise vägivalla registreerimiskriteeriumide ühtlustamiseks, et muuta 
kogutud andmed võrreldavaks;

- korraldama koolitusi ametnikele, kes tõenäoliselt puutuvad kokku soolise vägivalla 
juhtumitega – sealhulgas õiguskaitseorganite, sotsiaalkindlustuse, tervishoiu ja 
hädaabikeskuste personal – selleks, et selliseid juhtumeid ära tunda, tuvastada ja nendega 
kohaselt tegeleda, pöörates erilist tähelepanu ohvrite vajadustele ja õigustele;

- vahetama oskusi, kogemusi, teavet ja parimaid tavasid Euroopa kriminaalpreventsiooni 
võrgustiku kaudu;

- vajaduse korral korraldama teadlikkuse suurendamise kampaaniaid koostöös 
valitsusväliste organisatsioonidega ja teiste sidusrühmadega;

                                               
1 ELT L 315, 14.11.2012, lk 57.
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- looma – juhul kui neid veel ei ole – riiklikke tasuta abiliine koos erialaspetsialistidega;
- avama spetsiaalseid varjupaiku ja varustama neid vahendite ja personaliga, mis 

võimaldaksid kohta vähemalt ühele naisele 10 000 elaniku kohta.

Soovitus nr 3 riiklike raportööride või samaväärsete mehhanismide kohta
Ühe aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest võtavad liikmesriigid vajalikke 
meetmeid riiklike raportööride või samaväärsete mehhanismide loomiseks. Selliste 
mehhanismide ülesanded peaksid hõlmama soolise vägivalla suundumuste hinnanguid, 
soolise vägivalla vastase võitluse riiklikul ja kohalikul tasandil võetud meetmete hindamist, 
statistika kogumist ning iga-aastast aruannet Euroopa Komisjonile ja pädevatele Euroopa 
Parlamendi komisjonidele.

Soovitus nr 4 liidu naistevastase vägivalla vastu võitlemise strateegia koordineerimise kohta
Selleks et panustada liidu ühtsesse ja kooskõlastatud soolise vägivalla vastasesse 
strateegiasse, edastavad liikmesriigid komisjonile soovituses nr 3 osutatud teabe.

Soovitus nr 5 aruandluse kohta
Alates käesoleva määruse jõustumisest esitab komisjon iga aasta 31. detsembriks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande selle kohta, mil määral on liikmesriigid võtnud vajalikke 
meetmeid käesoleva määruse täitmiseks.
Selles aruandes loetletakse võetud meetmed ja tuuakse esile valdkonnad, kus on vaja veel 
meetmeid võtta. 

Soovitus nr 6 kodanikuühiskonna foorumi loomise kohta
Euroopa Komisjon peab tihedat dialoogi soolise vägivalla vastase võitluse valdkonnas 
kohalikul, piirkondlikul, riiklikul, Euroopa või rahvusvahelisel tasandil tegutsevate 
asjakohaste kodanikuühiskonna organisatsioonide ja pädevate asutustega ning moodustab 
sellise koostöö jaoks kodanikuühiskonna foorumi.
Foorum on vahend teabevahetuseks ja teadmiste jagamiseks. See tagab tiheda dialoogi ELi 
institutsioonide ja asjaomaste sidusrühmade vahel. 
Kooskõlas esimese lõiguga on foorum avatud asjaomastele sidusrühmadele ja see kutsutakse 
kokku vähemalt kord aastas.

Soovitus nr 7 finantstoetuse kohta
Määrusega tuleks kehtestada finantstoetus soovituses nr 3 loetletud tegevustele ELi eelarve 
raamistikus.
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SELETUSKIRI

Naistevastane vägivald on levinud inimõiguste rikkumine ning üks soolise diskrimineerimise 
vorme. See on soolise ebavõrdsuse peamine põhjus, samuti takistab see naisi osalemast täiel 
määral majandus-, sotsiaal-, poliitilises ja kultuurielus. Naised, kelle suhtes on kasutatud 
vägivalda, seisavad silmitsi pikaajaliste tõsiste psühholoogiliste ja füüsiliste traumadega. 
Lisaks tekitab see märkimisväärset majandusliku koormust tervishoiu, korrakaitse ja õigusabi 
kulude ning kaotatud tootlikkuse ja palkade näol. 

Umbes 20–25% Euroopa naiselanikkonnast on talunud füüsilist vägivalda vähemalt kord oma 
täiskasvanuelu jooksul ja üle 10% on talunud jõu kasutamisega seotud seksuaalset vägivalda. 
Tervelt 45% naistest on kannatanud mõne vägivalla vormi all, 12–15% Euroopa 
naiselanikkonnast on koduvägivalla ohvrid ja iga päev sureb Euroopa Liidus selle tõttu seitse 
naist (PE 504.467).

Majanduskriisi tõttu tehtud eelarvekärbete tulemusel on peamine argument see, et riigid ei saa 
suunata rohkem vahendeid soolise vägivalla vastasesse võitlusse ja selle ennetamisse. 
Uuringute kohaselt oli ELis 2011. aastal naistevastasest vägivallast tulenev majanduslik kahju 
hinnanguliselt 228 miljardit eurot igal aastal, sealhulgas 45 miljardit teenuste eest, 24 
miljardit on saamata jäänud majanduslik kasu ning 159 miljardit valu ja kannatuste eest. 
Ennetavate meetmete kulu on märkimisväärselt väiksem kui vägivalla kulu (PE 504.467).

On vaja ELi õigusakti, mis edendaks ja toetaks liikmesriikide tegevust naistevastase 
vägivalla ennetamise valdkonnas

Praegu puudub ELis õigusakt, mis kehtestaks meetmed liikmesriikide tegevuse edendamiseks 
ja toetamiseks naistevastase vägivalla ennetamise valdkonnas, samuti ei ole ka kõikehõlmavat 
strateegiat naistevastase vägivallaga võitlemiseks.

Tegelikult on Euroopa Parlament juba aastaid nõudnud ettepanekut võtta vastu direktiiv, 
milles käsitletakse naistevastase vägivalla tõkestamist. 2010. aastal oli Euroopa Parlamendis 
rahvusvaheline naistepäev pühendatud naistevastasele vägivallale. Eva-Britt Svenssoni 
raportis „Naistevastase vägivalla vastu võitlemise ELi uue poliitilise raamistiku prioriteedid ja 
põhijooned” (2010/2209(INI)), mis võeti vastu 5. aprillil 2011, nõuti „uut kõikehõlmavat 
soolise vägivalla vastast poliitilist lähenemisviisi, mis hõlmab kriminaalõiguslikku vahendit 
soolise vägivalla vastase direktiivina”. Veel kord nõudis Euroopa Parlament meetmeid Sophie 
In't Veldi raportis „Sooline võrdõiguslikkus Euroopa Liidus aastal 2011” (2011/2244(INI)). 
13. märtsil 2012 vastu võetud raportis nõudis Euroopa Parlament, et „komisjon peab esitama 
kogu ELi hõlmava strateegia naistevastase vägivalla lõpetamiseks, mis hõlmaks 
kriminaalõiguslikku vahendit, et võidelda soolise vägivallaga, nagu parlament on mitmes oma 
resolutsioonis nõudnud”.

Tegelikult puudub riikide seadusandluses ühine arusaam, määratlus ja kord naistevastase 
vägivalla osas. 

Seega on tulemused ning naiste ja tüdrukute kaitse kõikide vägivalla vormide vastu ELi 28 
liikmesriigis väga erinevad. Vägivalla ennetamiseks ja ohvrite kaitsmiseks peaks varem või 
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hiljem ELi tasandil toimuma minimaalne ühtlustamine, kas või selle nähtuse ühise ja üldise 
arusaama näol.

Naistevastasel vägivallal on piiriülene mõõde ja sellega peab tegelema ELi tasandil. Võttes 
arvesse inimeste liikuvust Euroopas, peaks võimalikke ohvreid kaitsma sõltumata nende 
asukohast ELis, näiteks ühest liikmesriigist pärit naised, kes töötavad teises ja elavad 
kolmandas ELi riigis. Naistevastase vägivallaga võitlemiseks on vaja minimaalseid 
standardeid ja ühtseid määratlusi, ühtset tegutsemist ning on vaja tagada, et rohkem kui 
pooltel ELi elanikest oleks võimalik täiel määral saada kasu ELis kehtivast vaba liikumise 
õigusest.

Õigusakt peab edendama ja toetama liikmesriikide tegevust vägivalla ennetamise valdkonnas 
(nimelt teabe kogumine ja vahetamine, asjaomaste ametnike koolitamine, kogemuste ja heade 
tavade vahetamine, teadlikkuse tõstmine, rahastamisallikad jne). 

Seega peaks EL saama juhtivaks rahvusvaheliseks jõuks soolise vägivalla ennetamise 
valdkonnas ning olema edukaks eeskujuks nendele, kes kogu maailmas (õiguslikult, 
kultuuriliselt ja poliitiliselt) võitlevad naistevastase vägivalla kaotamise eest ja soolise 
diskrimineerimise vastu.

Raportöör on seisukohal, et määrus on parim viis selle eesmärgi saavutamiseks, kuna see on 
isetoimiv vahend, sellel ei ole vaja rakendusmeetmeid ja see muutub koheselt õigusaktina 
rakendatavaks kõikides liikmesriikides.

Probleemid andmete kogumisega naistevastase vägivalla kohta

Praegu on ELi tasandil silmanähtavalt puudus kättesaadavatest ja süstemaatiliselt kogutud 
andmetest naistevastase vägivalla kohta. Esiteks on väga raske mõõta naistevastase vägivalla 
tõelist ulatust, kuna enamik koduvägivalla ja seksuaalvägivalla juhtumitest jääb 
registreerimata. Teiseks on raske teha võrreldavat analüüsi, kuna puudub ühtne kokkulepitud 
metoodika haldusandmete saamiseks.

Parlament on mitmetes resolutsioonides soovitanud tungivalt liikmesriikidel esitada andmeid 
naistevastase vägivalla kohta ja on palunud 2011. aasta novembris Euroopa Liidu Põhiõiguste 
Ametil koguda võrreldavaid andmeid naistevastase vägivalla kohta1. Peale selle on nõukogu 
esitanud oma 2012. aasta detsembri järeldustes üleskutse parandada kõiki naistevastase 
vägivalla vorme käsitlevate võrreldavate, usaldusväärsete ja regulaarselt ajakohastatavate 
andmete kogumist ja levitamist nii riigi kui ka ELi tasandil.

Seetõttu on endiselt alles vajadus uue ELi õigusakti ettepaneku järele, mis kehtestaks sidusa 
süsteemi naistevastast vägivalda puudutava statistika kogumiseks liikmesriikides. Lisaks võib 
mõningate ELi liikmesriikide valitsussüsteemide keerukus mõjutada seda, kuidas rikkumisi 
seadusandluses määratletakse, kuidas organiseeritakse andmete kogumist või seda, millised 
kaitse- ja ennetusmeetmed on olemas. Raportöör rõhutab vajadust ühtse naistevastast 
vägivalda puudutavate andmete kogumise metoodika järele ning soovitab tungivalt komisjonil 
                                               
1 FRA on alustanud uuringu läbiviimist soolise vägivalla kohta ELi 20 liikmesriigis, tulemused avaldatakse 
2014. aasta jooksul.
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esitada muudetud ettepanek Euroopa statistika määruse vastuvõtmiseks, mis sisaldaks ka 
sidusat süsteemi naistevastast vägivalda puudutava statistika kogumiseks liikmesriikides, 
võttes arvesse FRA tööd võrreldavate andmete kogumisel oma kogu ELi hõlmavas uuringus.

Sillaklausel

Raportöör teeb ettepaneku kasutada sillaklauslit, st võtta vastu ühehäälne otsus, millega 
määratletakse sooline vägivald (k.a naiste suguelundite moonutamine) artikli 83 lõikes 1 
nimetatud kuriteoliigina.

Lissaboni lepinguga sätestati ELi jaoks reguleerimisala, et ühtlustamise eesmärgil kehtestada 
ühised sätted kriminaalõiguse valdkonnas. Lisaks on ELil õigus kehtestada 
miinimumeeskirjad, näiteks kuriteokoosseisu ja karistuste määramine raskete kuritegude 
puhul, millel on kuriteo olemuse või tagajärgede tõttu piiriülene iseloom. See pädevus kehtib 
ka juhtudel, kui on eriline vajadus jõuda konsensusele kuritegevuse vastu võitlemise üle. 
Lepingu tekstis nimetatakse eelkõige inimkaubandust ning naiste ja laste seksuaalset 
ärakasutamist. Politseikoostöös ja kriminaalkaristuse küsimusi käsitlevas muus õigusalases 
koostöös, millel on piiriülene mõõde, on Euroopa Parlamendil ja nõukogul võimalik kindlaks 
määrata ühine õigusnorm. 

Naiste suguelundite moonutamine

Naiste suguelundite moonutamist käsitatakse rahvusvaheliselt tüdrukute ja naiste inimõiguste 
rikkumisena. See kajastab sügavalt juurdunud sugudevahelist võrdõigusetust ning on 
naistevastase vägivalla äärmuslik vorm. Toiming viiakse peaaegu alati läbi alaealistel ning see 
on laste õiguste rikkumine. Kahtlemata on see üks jõhkramaid naistevastase vägivalla vorme. 
Sellisel tegevusel on tõsine lühi- ja pikaajaline füüsiline ning psühholoogiline mõju ohvritele. 

Euroopa Komisjon algatas käesoleval aastal avaliku arutelu naiste suguelundite moonutamise 
teemal ja analüüsib praegu 68 vastust. See ning Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 
aruanne naiste suguelundite moonutamise kohta saavad edasiste poliitikaalgatuste 
lähtematerjaliks, hõlmates nii sisemisi kui ka väliseid küsimusi. Kõnealused algatused 
võidakse käivitada rahvusvahelisel naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeval (25. 
november), kuid nende täpse vormi ja sisu üle tuleb veel otsustada.

Raportöör soovitab tungivalt Euroopa Komisjonil teha ettepanek naiste suguelundite 
moonutamist käsitleva ELi tegevuskava kohta, käsitledes mitut küsimust, nagu ennetamine ja 
kaitse.

Tuleks vastu võtta ühine ELi poliitika naiste ja tüdrukute suhtes, kes taotlevad varjupaika 
naiste suguelundite moonutamise tõttu, võttes selles arvesse rahvusvaheliselt kokku lepitud 
standardeid, ning Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) võiks hõlmata naiste 
suguelundite moonutamise integreeritud mõõtmena koolituste ja teabe levitamise alal 
tehtavasse töösse. Peale selle peaks EL tegelema naiste suguelundite moonutamise 
küsimusega aktiivselt oma poliitilises dialoogis muude kui liikmesriikidega.

Istanbuli konventsioon
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Raportöör soovitab tungivalt nendel liikmesriikidel, kes ei ole veel seda teinud, ratifitseerida 
Istanbuli konventsioon naistevastase vägivalla vastu ja soovitab tungivalt komisjonil algatada 
menetlus ELi ühinemiseks sama vahendiga, siis kui ta on viinud läbi hindamise selle mõju 
kohta.

Praegu on Istanbuli konventsioon kõige kaugeleulatuvam õiguslik vahend naistevastase 
vägivallaga võitlemiseks ning sellel on potentsiaal tõhusalt ennetada ja võidelda naistevastase 
vägivalla vastu Euroopas ja mujal. On vaja otsustavat tegevust allkirjastamisel ja 
ratifitseerimisel ja mis kõige olulisem – Euroopa Nõukogu konventsiooni naistevastase 
vägivalla ja perevägivalla tõkestamise kohta rakendamisel liikmesriikides ja Euroopa Liidus. 
Konventsiooni kohaselt on vaja kuut tegurit (poliitikat, ennetust, kaitset, vastutuselevõtmist, 
seadusesätteid ja partnerlust), mida EP on korduvalt nõudnud, ning nõuab kõigi asjaomaste 
riiklike ametite ja teenistuste kaasamist sel viisil, et vägivallaga tegeletakse koordineeritult.

Lisaks õiguslikele mõjudele oleks ELi liitumine Istanbuli konventsiooniga oluline poliitiline 
sõnum. 

Euroopa vägivalla vaatluskeskus

Raportöör teeb ettepaneku laiendada Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi pädevust, 
selleks et see areneks järk-järgult Euroopa vägivalla vaatluskeskuseks. Ta on seisukohal, et 
oleks sobivam paigutada see Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi pädevusalasse. 
Raportöör otsustas mitte paigutada seda ELi inimkaubandusevastase võitluse koordinaatori 
mandaadi alla, kuna seda käsitletaks ainult kui sise- ja piiriülest küsimust, aga mitte kui 
soolise võrdõiguslikkuse ja inimõiguste küsimust. On oluline, et mandaat asetatakse soolise 
võrdõiguslikkuse ja põhiõiguste konteksti. 

ELi naistevastase vägivalla lõpetamise aasta
Raportöör teeb komisjonile ettepaneku nimetada järgmise kolme aasta jooksul ELi 
naistevastase vägivalla lõpetamise aasta. Eesmärk on parandada kodanike teadlikkust.


