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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

naiste õiguste kohta ühinevates Balkani riikides

(2012/2255(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ELi lepingu artiklit 3 ning ELi toimimise lepingu artikleid 8 ja 19,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 18. detsembri 1979. aasta konventsiooni naiste 
diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

– võttes arvesse nõukogu 2011. aasta märtsis vastu võetud Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse pakti (2011–2020)1,

– 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 
kohta2, 10. märtsi 2005. aasta resolutsiooni neljanda ülemaailmse naisteteemalise 
konverentsi järelmeetmete kohta – tegevusplatvorm (Peking +10)3 ja 25. veebruari 2010. 
aasta resolutsiooni „Peking +15” – ÜRO soolise võrdõiguslikkuse tegevusprogrammi 
kohta4,

– võttes arvesse komisjoni 21. septembri 2010. aasta teatist „Naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse strateegia 2010–2015” (COM(2010)0491),

– võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2010. aasta teatist „Komisjoni arvamus Albaania 
Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduse kohta” (COM(2010)0680), milles märgitakse, 
et sugude võrdõiguslikkus ei ole tagatud eriti tööhõive ja majandusabi valdkonnas,

– võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2010. aasta teatist „Komisjoni arvamus Montenegro 
Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduse kohta” (COM(2010)0670), milles märgitakse, 
et sugude võrdõiguslikkus ei ole tagatud,

– võttes arvesse komisjoni 2012. aasta arenguaruandeid kandidaatriikide ja võimalike 
kandidaatriikide kohta, mis on lisatud komisjoni 10. oktoobri 2012. aasta teatisele 
„Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded aastatel 2012–2013” (COM(2012)0600),

– võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 2012. aasta teatist Euroopa Liidu ja Kosovo vahelise 
stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu teostatavusuuringu kohta (COM(2012)0602),

– võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 2012. aasta teatist „Peamised järeldused Horvaatia 
                                               
1 Nõukogu 7. märtsi 2011. aasta järelduste lisa.
2 EÜT C 59, 23.2.2001, lk 258.
3 ELT C 320 E, 15.12.2005, lk 247.
4 ELT C 348 E, 21.12.2010.
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ühinemiseks valmisoleku üldise seirearuande kohta” (COM(2012)0601),

– võttes arvesse komisjoni 5. märtsi 2008. aasta teatist „Lääne-Balkani riikide ELiga 
ühinemise väljavaadete avardamine” (COM(2008)0127),

– võttes arvesse komisjoni 27. jaanuari 2006. aasta teatist „Lääne-Balkani riigid teel 
Euroopa Liitu: tugevdades stabiilsust ja suurendades heaolu” (COM(2006)0027),

– võttes arvesse nõukogu 2. ja 3. juuni 2005. aasta kohtumise järeldusi, milles kutsutakse 
liikmesriike ja komisjoni üles tugevdama institutsioonilisi mehhanisme soolise 
võrdõiguslikkuse edendamiseks ja looma raamistikku Pekingi tegevusprogrammi 
rakendamise hindamiseks, et edusamme oleks võimalik järjepidevamalt ja 
süstemaatilisemalt jälgida,

– võttes arvesse nõukogu 30. novembri ja 1. detsembri 2006. aasta järeldusi Pekingi 
tegevusprogrammi rakendamisest liikmesriikides ja järeldusi tööst, mida ELi 
institutsioonid teinud on – institutsiooniliste mehhanismidega seonduvad näitajaid,

– võttes arvesse nõukogu 30. septembri 2009. aasta järeldusi Pekingi tegevusprogrammi 
rakendamisest liikmesriikides ja järeldusi tööst, mida ELi institutsioonid teinud on,

– võttes arvesse oma 4. detsembri 2008. aasta resolutsiooni naiste olukorra kohta Balkani 
riikides1, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit 
(A7-0000/2012),

A. arvestades, et seitse Lääne-Balkani riiki – Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, 
Kosovo, Makedoonia, Montenegro ja Serbia – on Euroopa Liidu liikmeks saamise 
protsessi erinevates etappides; arvestades, et need riigid peavad selle protsessi käigus 
vastu võtma ja rakendama acquis communautaire’i ja täitma teisi ELi kohustusi soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas;

B. arvestades, et naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse alaste meetmete võtmine nõuab 
üldsuse teadlikkust nendest õigustest, kohtulikke ja kohtuväliseid mooduseid nende 
õiguste kasutamiseks ning seda, et valitsusorganisatsioonid ja sõltumatud organisatsioonid 
algataksid meetmete võtmise, viiksid need ellu ja jälgiksid rakendamist;

Üldised märkused 

1. märgib, et ühinemisläbirääkimisi pidavad Lääne-Balkani riigid on vastu võtnud suure osa 
ELiga ühinemise protsessi jaoks vajalikest õigusaktidest, kuid neid õigusakte ei rakendata 
paljudel juhtudel tõhusalt;

                                               
1 ELT C 21 E, 28.1.2010, lk 8.
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2. märgib murega, et enamiku riikide elanikkond ei ole täielikult teadlik olemasolevatest 
soolist võrdõiguslikkust edendavatest õigusaktidest ja poliitikameetmetest; kutsub 
nõukogu ja ühinemisläbirääkimisi pidavate riikide valitsusi üles suurendama teadlikkust 
meedia- ja avalike kampaaniate, haridusprogrammide ning valitsuse liikmete ja ametnike 
isikliku tegevuse kaudu;

3. märgib murega, et soolist võrdõiguslikkust edendavate meetmete algatamise ja võtmise 
eest vastutavatele valitsusorganisatsioonidele ja sõltumatutele organisatsioonidele on 
enamikus riikides eraldatud liiga vähe rahalisi ja inimressursse; kutsub kõigi tasandite 
ametiasutusi üles lisama meetmetele ja tegevuskavadele piisavad vahendid nende 
rakendamiseks;

4. märgib murega rakendamise järelevalveks vajaliku soolist võrdõiguslikkust ja 
naistevastast vägivalda puudutava statistilise teabe vähesust, mis vastab standarditele ja 
mida saab ühinemisläbirääkimisi pidavate riikide ning ELi liikmesriikide ja 
ühinemisläbirääkimisi pidavate riikide vahel aja jooksul võrrelda; kutsub kõigi
ühinemisläbirääkimisi pidavate Balkani riikide valitsusi üles kehtestama koos Eurostati, 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi ja teiste asjaomaste instituutidega ühise 
metoodika statistilise teabe kogumiseks;

5. avaldab heameelt piiriüleste algatuste arvu suurenemise üle naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas; kutsub valitsusi ja komisjoni üles neid algatusi toetama ja 
tunnustama neist tulenevaid häid tavasid, kasutades muuhulgas ühinemiseelseid vahendeid 
ja muutes kõnealustele algatustele kättesaadavaks piisavad toetussummad;

6. palub, et Montenegro, Serbia, Makedoonia ja Albaania valitsused sõlmiksid 
ühinemisläbirääkimisi alustades oma parlamentide ja kodanikuühiskonnaga raamlepingu, 
mis käsitleb kodanikuühiskonna organisatsioonide osalemist ühinemisläbirääkimistes ja 
nendest läbirääkimistest tuleneva reformi jaoks tegevuskavade kavandamises, muuhulgas 
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas, ning millega tagatakse kõnealuste 
organisatsioonide juurdepääs ühinemisprotsessiga seonduvatele asjaomastele 
dokumentidele;

7. kutsub komisjoni üles muutma naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse rakendamise 
Lääne-Balkani riikide ühinemisprotsessis prioriteetseks, käsitledes selleks neid küsimusi 
jätkuvalt eduaruannetes ja rõhutades nende tähtsust suhtlemisel ametiasutustega ning 
näidates head eeskuju tagades, et tema enda delegatsioonid, läbirääkimismeeskonnad ja 
esindusrühmad kohtumistel ja meediaga suhtlemisel on sooliselt tasakaalustatud; 

Riigipõhised märkused peale üldiste märkuste:

Albaania

8. kutsub Albaania valitsust üles rakendama õigusakti, millega kehtestatakse naiste 30% 
osakaal poliitiliste otsuste langetamisel, tagama õigusakti võimalikult täpse rakendamise 
ja hoiatavate karistuste kehtestamise, kui seda ei täideta, pidades iseäranis silmas 2013. 
aasta parlamendivalimisi;
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9. kutsub Albaania valitsust üles rakendama riiklikku integratsiooni- ja arengustrateegiat, 
luues apellatsiooniasutuse soolise diskrimineerimise juhtumitega tegeleva voliniku kujul;

10. kutsub Albaania valitsust üles rakendama ja vajadusel kohandama tulemusnäitajaid, et 
jälgida naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse alaste meetmete rakendamist;

Bosnia ja Hertsegoviina

11. kutsub kõiki Bosnia ja Hertsegoviina ametiasutusi üles ühtlustama soolise 
võrdõiguslikkuse alaseid õigusakte ja õiguspraktikat erinevatel tasanditel, et luua riigis 
ühtne õiguslik olukord ja tugevdada kesksel tasandil soolise võrdõiguslikkuse eest 
vastutava osakonna tegevust;

12. märgib murega madalat teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse ja naistevastase vägivalla 
alastest õigusaktidest mitte ainult elanikkonna hulgas üldiselt, vaid ka nende hulgas, kes 
töötavad õiguskaitseasutustes; kutsub ametiasutusi üles rakendama tegevuskava 
teadlikkuse suurendamiseks ja õiguskaitseametnike koolitamiseks;

13. märgib murega, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 rakendamise 
tegevuskavaks, soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks institutsiooniliste mehhanismide abil 
ja koduvägivalla ohvrite varjupaikade jaoks puuduvad rahalised ja inimressursid; kutsub 
Bosnia kõigi tasandite ametiasutusi üles lisama oma eelarvesse piisavad vahendid nende 
eesmärkide täitmiseks;

Horvaatia

14. kutsub Horvaatia valitsust üles töötama selle nimel, et viia enne ELiga liitumist oma 
õiguslikud sätted kooskõlla ELi acquis communautaire’iga soolise võrdõiguslikkuse veel 
käsitlemata valdkondades, täpsemalt kutsealase ohutuse ja tervishoiu aktis ja 
diskrimineerimise vältimise aktis;

15. kiidab Horvaatiat soolise võrdõiguslikkuse ombudsmani büroo loomise ja naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse alaste meetmete teadvustamise eest, mis tuleneb nimetatud büroo 
nähtavusest; soovitab kõigil piirkonna riikidel kaaluda, kas nad saaksid järgida seda näidet 
kui head tava; kutsub Horvaatia valitsust üles tagama ombudsmanidele piisavad rahalised 
vahendid ning võtma nende soovituste kohaseid järelmeetmeid;

16. kutsub Horvaatia valitsust üles looma struktureeritud dialoogi kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega eelkõige ühinemisjärgset olukorda silmas pidades;

Kosovo

17. kiidab heaks Kosovo Assambleele antud rolli kiita heaks, vaadata üle ja jälgida soolise 
võrdõiguslikkuse programmi; kutsub üles viima ellu seirearuannetest pärinevaid soovitusi;

18. kutsub Kosovo valitsust üles looma niipea kui võimalik kavandatavat võrdse kohtlemise 
keskust;
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19. kiidab Kosovot selle eest, et ta koolitas politseiametnikke käsitlema soolise vägivalla 
juhtumeid ning eraldas politseijaoskondades eriruumid ohvrite ja nende laste jaoks; kutsub 
Kosovo valitsust üles koolitama õiguskaitseametnikke samuti neid juhtumeid käsitlema ja 
suurendama ohvrite varjupaikade arvu ning kõnealustes varjupaikades viibimise 
võimalikku kestust;

Makedoonia

20. nõuab, et Makedoonia valitsus muudaks soolise ahistamise ja seksuaalse ahistamise 
kriminaalkuritegudeks, tagaks, et mõlemad vanemad saavad võtta vanemapuhkust või 
perepuhkust haigete sugulaste eest hoolitsemiseks ning kindlustaks parema õiguskaitse 
tööturul rasedatele või äsja sünnitanud naistele;

21. märgib, et tööhõive- ja sotsiaalministeeriumi mehhanism soolise diskrimineerimise 
juhtumitega tegelemiseks ei toimi nõuetekohaselt; kutsub Makedoonia valitsust üles 
võtma meetmeid juhtumite paremaks käsitlemiseks;

22. märgib murega, et soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavasid ja strateegiaid rakendatakse 
killustatult ja jõupingutused ei ole kooskõlastatud; kutsub Makedoonia valitsust üles 
suurendama soolise võrdõiguslikkuse osakonnale kättesaadavaid rahalisi ja inimressursse;

Montenegro

23. märgib murega, et naiste osakaal poliitiliste otsuste langetamisel on viimaste 
aastakümnete jooksul vaevu suurenenud; kutsub Montenegro valitsust üles reformima 
selle valdkonna õigusakte ja tagama nende järgimise;

24. kutsub Montenegro valitsust üles suurendama soolise võrdõiguslikkuse osakonnale 
kättesaadavaid rahalisi ja inimressursse ja tugevdama soolist võrdõiguslikkust edendava 
institutsioonilise õigusraamistiku ja soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava rakendamist;

25. avaldab heameelt soolise võrdõiguslikkuse alaste meetmete kaasamise üle Montenegro 
ELiga ühinemise reformiprogrammi; nõuab, et Montenegro valitsus seaks prioriteediks 
meetmed, millega rakendada soolise võrdõiguslikkuse sätteid peatüki 23. peatüki 
„Kohtusüsteem ja põhiõigused” alastes läbirääkimistes;

Serbia

26. kutsub Serbia valitsust üles rakendama riiklikku integratsiooniprogrammi, kehtestades 
selleks inim- ja vähemusõiguste ministeeriumis mehhanismid, millega jälgida 
diskrimineerimist keelavate õigusaktide rakendamist ja parandada soolise 
võrdõiguslikkusega tegelevate organite haldussuutlikkust;

27. kutsub Serbia valitsust üles koolitama politsei ja kohtute õiguskaitseametnikke 
teadvustama ja nõuetekohaselt käsitlema soolise diskrimineerimise ja vägivalla juhtumeid, 
tegema tasuta õigusabi ohvritele kättesaadavaks ja tegelema levinud probleemiga, milleks 
on kohtus pooleliolevad kohtuasjad;



PE502.079v01-00 8/10 PR\922432ET.doc

ET

28. kiidab Serbia valitsust ja parlamenti tiheda koostöö eest kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 rakendamise 
tegevuskava kavandamisel; kutsub valitsust üles tagama selle rakendamiseks piisavad 
inim- ja rahalised ressursid;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
ühinemisläbirääkimisi pidavate Balkani riikide valitsustele.
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SELETUSKIRI

„Meie riigid on naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse jaoks tõeline paradiis. 
Teoreetiliselt,” ütles üks kodanikuühiskonna esindaja hiljuti ühinemisläbirääkimisi pidavate 
Lääne-Balkani riikide kohta. Kuigi need riigid on näinud palju vaeva vajalike õigusaktide 
vastuvõtmisega, et viia oma seadused naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas 
kooskõlla ELi acquis communautaire’iga, pole nende õiguste rakendamine, et naised saaksid 
tegelikkuses neile tugineda, rahuldaval tasemel.

Selleks, et naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse alased sätted oleksid tõhusad, tuleb 
kehtestada rakendusmehhanismid. Inimesed peavad olema teadlikud oma õigustest, neil peab 
olema võimalik teatada diskrimineerimisest või oma õiguste rikkumisest ametiasutusele ning 
nende avaldusi tuleb käsitleda õigel ajal ja nõuetekohaselt, et õigustel oleks tegelikkuses ka 
tähendus. 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon koostas viimase aruande naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse kohta ühinemisläbirääkimisi pidavates Balkani riikides 2008. aastal. 
Sellest ajast on enamik Lääne-Balkani riike teinud edusamme ELiga ühinemise suunas, kuigi 
erinevas tempos. Horvaatia on ühinemiseks peaaegu valmis, Montenegro on alustanud 
läbirääkimisi, Serbia ja Makedoonia on saanud kandidaatriikideks ning Albaania, Bosnia ja 
Hertsegoviina ning Kosovo astuvad erineva eduga samme järgmiste ühinemisetappide suunas. 
Soolise võrdõiguslikkuse edendamine on nende protsesside oluline osa. Selle põhjuseks pole 
mitte ainult asjaolu, et naised moodustavad poole ühinemisläbirääkimisi pidavate riikide 
elanikkonnast, vaid ka see, et sooline võrdõiguslikkus on aluslepinguga ettenähtud ELi 
põhiväärtus.

Käesolevas raportis on tehtud otsus konkreetselt käsitleda ühinemisläbirääkimisi pidavate 
riikide rakendusmehhanisme, mitte loetleda probleeme seoses naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkusega üldiselt. Eesmärk on esitada riikidele konkreetseid nõudeid õigusaktide, 
poliitikate, eelarvete ja/või institutsiooniliste raamistike kohandamiseks, et oleks selge, mida 
neilt soolise võrdõiguslikkuse rakendamiseks soovitakse. Seetõttu on käesolevast raportist 
välja jäetud sellised probleemid nagu tervishoiusüsteemi puudused ja sooliste stereotüüpide 
kaotamisele suunatud hariduse vähesus, kuna nendega ei tegeleta ametiasutuste kehtestatud 
konkreetsete rakendusmehhanismide abil. Naistevastane vägivald on mõne riigi puhul 
raportisse kaasatud, kuna selles valdkonnas võidakse valitsustelt nõuda nõuandetelefoni, 
varjupaikade, politseikaitse ja juhtumite nõuetekohase kohtuliku lahendamise tagamist.

Teine otsus on käsitleda riike konkreetselt nime alusel, mitte teha ainult üldiseid märkusi 
piirkonna kohta tervikuna. Seda õigustab asjaolu, et riigid on praegu ühinemisprotsessi 
erinevates etappides. Peale selle on riskantne kõiki riike ainult ühiselt käsitleda. Kui 
käsitletakse kõiki riike ühiselt, on võimalik, et ükski riik ei tunne, et pöördutaks tema poole. 
Seetõttu algab raporti projekt üldiste märkustega, mis puudutavad teatud määral kõiki riike 
või mis nõuavad kooskõlastatud jõupingutusi rohkem kui ühelt riigilt. Pärast seda esitatakse 
konkreetsetelt riikidelt nõutavad meetmed iga riigi kohta tähestikulises järjekorras. Peale 
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üldiste märkuste tehti iga riigi kohta märkusi ühes või mitmes järgmises valdkonnas: 

– õigusaktide kooskõlastamine ELi acquis’ga võrdõiguslikkuse valdkonnas, 
muud õigusaktid,

– tegevuskavad ja strateegiad,
– valitsusorganid, parlamentaarsed ja sõltumatud organid,
– politsei ja kohtute jõupingutused,
– eelarveaspektid,
– koostöö kodanikuühiskonnaga,
– järelevalve, teabe ja andmete kogumine.

Selle raporti kirjutamiseks kasutasin uurimust, mis tehti hiljuti minu taotlusel. Uurimuse jaoks 
küsiti suurelt hulgalt ELi delegatsioonidelt, ametiasutustelt ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidelt ühinemisläbirääkimisi pidavates Lääne-Balkani riikides, mida nõuab EL 
tulevastelt liikmesriikidelt naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas, millised 
mehhanismid ja vahendid on kehtestatud õigusaktide ja poliitikameetmete rakendamiseks 
ning kui tõhusad on need tegelikkuses. 

Peale selle korraldasin ma 2012. aasta oktoobris Sarajevos seminari kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, parlamendiliikmetele ja valitsuse esindajatele pea kõigist piirkonna 
riikidest ning pidasin mitu individuaalset ja grupidiskussiooni kodanikuühiskonna 
esindajatega, soolise võrdõiguslikkuse edendamise organite, parlamendiliikmete ja 
valitsusametnikega.


