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27. märgib, et ELis on keskmiselt üksnes 

12% noteeritud suurettevõtete juhtidest 

naised ning vaid 3% neist juhatuse 

esimehed; 

27. märgib kahetsusega, et naiste arv 

ettevõtete juhatuses ei ilmuta 

kasvutendentsi, nagu näitas komisjoni 

2012. aasta aruanne naiste kohta 

majandusotsuste tegemisel; märgib, et 

ELis on keskmiselt üksnes 13% noteeritud 

suurettevõtete juhtidest naised ning vaid 

3% neist juhatuse esimehed; 
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28. kutsub komisjoni üles esitama 

võimalikult kiiresti täielikud ajakohased 

andmed naiste esindatuse kohta igat liiki 

ELi ettevõtetes ning kohustuslike ja 

vabatahtlike meetmete kohta, mida 

ettevõtted ja liikmesriigid on hiljuti võtnud, 

et suurendada naiste esindatust pärast 

asjaomast analüüsi, ja juhul, kui selgub, 

et liikmesriikide ja ettevõtete meetmed ei 

ole olnud piisavad, pakkuda 2012. aastaks 

õigusakte, sealhulgas kvoote naiste 

esindatuse suurendamiseks ettevõtete 

juhtorganites 30%ni 2015. aastaks ja 

40%ni 2020. aastaks, võttes seejuures 

arvesse nii liikmesriikide kohustusi kui ka 

majanduslikke, struktuurilisi (nt ettevõtete 

suurus), õiguslikke kui ka piirkondlikke 

eripärasid; 

28. kutsub komisjoni üles esitama 

võimalikult kiiresti täielikud ajakohased 

andmed naiste esindatuse kohta igat liiki 

ELi ettevõtetes ning kohustuslike ja 

vabatahtlike meetmete kohta, mida 

ettevõtted ja liikmesriigid on hiljuti võtnud, 

et suurendada naiste esindatust; märgib, et 

komisjoni aruandest naiste kohta 

majandusotsuste tegemisel selgub, et 

liikmesriikide ja ettevõtete meetmed ei ole 

olnud piisavad; peab tervitatavaks, et 

kavandatakse konsulteerimist selliste 

meetmete üle, mille eesmärk on 

suurendada soolist tasakaalu 

majandusotsuste tegemisel; väljendab 

siiski pettumust, et komisjon hoidub 

koheste seadusandlike meetmete 

võtmisest, mida ta kohustus tegema, kui 

eesmärgid jäävad saavutamata; usub, et 

2011. aasta tagasihoidlikud saavutused 

vajaksid konsulteerimisest 

konkreetsemaid meetmeid; kordab 

seepärast oma 2011. aasta nõudmist 

pakkuda 2012. aastaks õigusakte, 

sealhulgas kvoote naiste esindatuse 

suurendamiseks ettevõtete juhtorganites 

30%ni 2015. aastaks ja 40%ni 2020. 

aastaks, võttes seejuures arvesse nii 

liikmesriikide kohustusi kui ka 

majanduslikke, struktuurilisi (nt ettevõtete 

suurus), õiguslikke kui ka piirkondlikke 

eripärasid;  
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39. mõistab koduvägivalla all igasugust 

seksuaalset, füüsilist, psühholoogilist ja 

majanduslikku vägivalda; juhib tähelepanu 

asjaolule, et sooline vägivald nõuab ELis 

igal aastal palju inimelusid; nõuab seetõttu 

asjakohaste meetmete võtmist, et soolist 

vägivalda käsitletaks avaliku tähtsusega 

ning mitte eraviisilise ja perekonnasisese 

küsimusena, tagades muu hulgas 

juurdepääsu ennetus-, õiguskaitse- ja 

abivormidele, ka kellegi jälitamise puhul; 

39. mõistab koduvägivalla all igasugust 

seksuaalset, füüsilist ja psühholoogilist 

vägivalda; juhib tähelepanu asjaolule, et 

sooline vägivald nõuab ELis igal aastal 

palju inimelusid; nõuab seetõttu 

asjakohaste meetmete võtmist, et soolist 

vägivalda käsitletaks avaliku tähtsusega 

ning mitte eraviisilise ja perekonnasisese 

küsimusena, mida peetakse põhiõiguste 

rikkumiseks, tagades muu hulgas 

juurdepääsu ennetus-, õiguskaitse- ja 

abivormidele, ka kellegi jälitamise puhul; 

Or. en 
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45. juhib tähelepanu asjaolule, et 

majanduslik haavatavus on koduvägivalla 

üks peamine, kuid mitte ainus põhjus; 

märgib, et sotsiaalse ja majandusliku 

autonoomia suurendamine on vägivalla 

vastu võitlemise oluline eeltingimus; 

45. juhib tähelepanu asjaolule, et sotsiaalse 

ja majandusliku iseseisvuse ning seksuaal- 

ja reproduktiivtervise küsimustes 

autonoomia suurendamine ja vabadus 

partnerit valida on vägivalla vastu 

võitlemise oluline eeltingimus 
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49. nõuab, et Euroopa Liidu ja 

liikmesriikide tasandil algatataks arutelu 

selle üle, kuidas võidelda naiste ja meeste 

rollidega seotud stereotüüpide vastu; 

rõhutab sellega seoses, kui tähtis on 

edendada naise kuvandi kujutamist naise 

väärikust austades ja võidelda püsivate 

sooliste stereotüüpidega, eelkõige 

konkreetselt alavääristavate kuvanditega, 

austades samal ajal täielikult sõnavabadust 

ja ajakirjandusvabadust; 

49. nõuab, et Euroopa Liidu ja 

liikmesriikide tasandil algatataks arutelu 

selle üle, kuidas võidelda naiste ja meeste 

rollidega seotud stereotüüpide vastu; 

rõhutab vajadust võidelda järjekindlalt 

sooliste stereotüüpide vastu, austades 

samal ajal täielikult sõnavabadust ja 

ajakirjandusvabadust; 

Or. en 
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62. kutsub järgmist eesistujariiki üles 

uuesti hindama isikute võrdse kohtlemise 

põhimõtet sõltumata nende usutunnistusest 

või veendumustest, puudest, vanusest või 

seksuaalsest sättumusest, et võtta see vastu 

Taani eesistumise ajal; 

62. kutsub järgmist eesistujariiki üles 

saavutama edasiminek nõukogu direktiivi 

osas, millega rakendatakse isikute võrdse 

kohtlemise põhimõtet sõltumata nende 

usutunnistusest või veendumustest, 

puudest, vanusest või seksuaalsest 

sättumusest, et võtta see vastu Taani 

eesistumise ajal; 
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70. on sügavas mures meediateadete pärast, 

mille kohaselt inimkaubanduse ja 

prostitutsiooni ohvreid koheldakse 

kurjategijatena, selle asemel et pakkuda 

neile tuge, ning kutsub komisjoni üles 

uurima inimkaubanduse ohvrite kohtlemist 

liikmesriikides; 

70. on sügavas mures meediateadete pärast, 

mille kohaselt inimkaubanduse, 

seksuaalorjuse ja sundprostitutsiooni 

ohvreid koheldakse kurjategijatena, selle 

asemel et pakkuda neile tuge, ning kutsub 

komisjoni üles uurima inimkaubanduse 

ohvrite kohtlemist liikmesriikides; 

Or. en 

 

 

 


