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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 181 lõige 3), millega soovitakse asendada 
muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A9-0234/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 6,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 21 ja 23,

– võttes arvesse komisjoni 2019. aasta aruannet naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta 
ELis,

– võttes arvesse oma 26. veebruari 2014. aasta resolutsiooni seksuaalse ärakasutamise ja 
prostitutsiooni ning nende mõju kohta soolisele võrdõiguslikkusele1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

A. arvestades, et äärmiselt oluline on kaitsta naiste ja meeste õigusi, tagades samal ajal 
nende võrdväärsuse ja ainulaadsete omaduste austamise ning selle, et oma erinevustega 
täiendavad nad üksteist;

B. arvestades, et õigus võrdsele kohtlemisele on määrava tähtsusega põhiõigus, mida 
tunnustatakse ELi aluslepingutes ja põhiõiguste hartas ning mis on hädavajalik võrdse 
kohtlemise põhimõtte edasiarendamiseks;

C. arvestades, et naiste- ja meestevastane vägivald kõigis selle vormides on inimõiguste 
rikkumine; arvestades, et seadusandlikud meetmed ja teadlikkuse suurendamise kavad 
ei tohiks süvendada antagonismi kahe soo vahel ning peaksid selle asemel käsitlema 
selgeid rikkumisi või ebavõrdsust ja püüdma need kõrvaldada;

D. arvestades, et inimkaubandus on üks kõige kuritahtlikum põhiõiguste ja inimväärikuse 
rikkumine; arvestades, et 80 % inimkaubanduse registreeritud ohvritest on naised ja 
tütarlapsed ning 95 % registreeritud ohvritega kaubitsetakse seksuaalse ärakasutamise 
eesmärgil; arvestades, et inimkaubandus on organiseeritud kuritegevuse kasvav 

1 ELT C 285, 29.8.2017, lk 78.
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tegevusala, orjanduse vorm ning inimõiguste rikkumine, ning puudutab peamiselt naisi 
ja lapsi, eriti seksuaalse ärakasutamise eesmärgil; arvestades, et prostitutsiooniturg ja 
pornotööstus soodustavad naiste ja lastega kaubitsemist ning süvendavad nendevastast 
vägivalda; arvestades, et liikmesriigid peavad kujundama oma sotsiaal- ja 
majanduspoliitika välja viisil, mis võimaldab neil aidata haavatavas seisus naistel ja 
tütarlastel prostitutsioonist loobuda, võttes sealhulgas vastu spetsiifilisi sotsiaal- ja 
majanduspoliitilisi meetmeid, mis on mõeldud nende abistamiseks;

E. arvestades, et vaesusel ja sotsiaalsel tõrjutusel on struktuursed põhjused, mis tuleb 
likvideerida ja ümber pöörata, eelkõige tööhõivet, eluaset, liikuvust, ettevõtlust ja 
avalikele teenustele juurdepääsu käsitleva poliitika kaudu; arvestades, et prostitutsioon, 
inimkaubandus, eelkõige naiste ja lastega kaubitsemine seksuaalse ärakasutamise 
eesmärgil, on orjuse vorm ning otsene rünnak loomupärase inimväärikuse vastu; 
arvestades, et organiseeritud kuritegevuse ja selle kasumlikkuse suurenemise tagajärjel 
on inimkaubandus kogu maailmas tõusuteel; 

F. arvestades, et naiste ja meeste psühholoogiline või seksuaalne ahistamine töökohal ja 
kodus tuleks täielikult hukka mõista;

G. arvestades, et naistel peaks olema õigus pühenduda ema rollile, kuna see on järgmise 
põlvkonna jaoks ülioluline; arvestades, et demograafiline langus, millega seisavad 
silmitsi kõik liikmesriigid, põhjustab suurt muret ja motiveerib toetama emasid ja nende 
perekondi; arvestades, et rasedatel naistel peaks olema juurdepääs parimale arstiabile, 
toetusele ja teabele, et rasedus edukalt lõpuni kanda; arvestades, et sündimus kogu ELis 
on jätkusuutmatult madal – ainult 1,55 last naise kohta;

H. arvestades, et naised on edukad paljudes töövaldkondades, näiteks mitteametlike 
hooldajate, õpetajate, kohtunike, arstide ja õdedena2, ning arvestades, et naised 
moodustavad enamiku ülikoolilõpetajatest kõigis valdkondades, välja arvatud 
infotehnoloogia ja inseneriteaduste valdkonnas3;

1. palub liikmesriikidel tagada naiste ja meeste õiglane ja võrdne kohtlemine ning 
kõrvaldada diskrimineerimine ja igasugune vägivald, austades samal ajal soo- või 
rassitunnustega seotud erinevusi;

2. kutsub üles edendama ühiskonda, mis põhineb pigem saavutuste tunnustamisel kui 
kvootide kehtestamisel ainsa vahendina soolise tasakaalu saavutamiseks karjääris, 
juhtivatel ametikohtadel, kodus ja hariduses; tunnistab vastastikust täiendavust sugude 
vahel, mis on võrdväärsed, millel on oma võimed ja täiendavad tugevad küljed;

3. julgustab liikmesriike edendama alusüksusena perekonda, soodustades ja toetades 
emade rolli ajal, mil ohtlikult madal sündimus kogu ELis ohustab meie rahvaste 
püsimajäämist; ergutab liikmesriike parandama emapuhkust käsitlevaid meetmeid, 
võttes arvesse naiste tasustamata majapidamistöid;

2 Maailma Terviseorganisatsioon, Health Workforce Working Paper 1, Gender equity in the health workforce: 
Analysis of 104 countries (tervishoiutöötajate töödokument 1 „Sooline võrdõiguslikkus tervishoiutöötajate hulgas: 
104 riigi analüüs“), märts 2019.
3 Eurostat (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1
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4. ergutab liikmesriike tegelema selliste probleemidega nagu meeste suurem enesetappude, 
mõrvade ja kodutuse määr;

5. ergutab liikmesriike võitlema igasuguse organiseeritud kuritegevusega, eelkõige 
inimkaubanduse, prostitutsiooni ja pornograafiaga, mille ohvreid kuritarvitatakse ja 
alandatakse, kellest enamik on naised ja lapsed; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
soodustaksid seksuaalse kuritarvitamisega seotud teenuste ostjate vastutusele võtmist 
ning toetaksid ja kaitseksid nende ohvreid;

6. tunnistab, et seksuaalne ärakasutamine asendusemaduse ja reproduktiivsuse eesmärgil 
või sundabielude, prostitutsiooni ja pornograafia eesmärgil on vastuvõetamatu ning 
inimväärikuse ja inimõiguste rikkumine;

7. kutsub üles austama liikmesriikide suveräänsust ja riiklikku pädevust naiste õiguste, 
sealhulgas abordiseaduse ja seksuaalhariduse valdkonnas, kus puuduvad õiguslikult 
siduvad rahvusvahelised õigused; mõistab teravalt hukka kõik ideoloogiad, mis toetavad 
naiste suguelundite moonutamist, sundsteriliseerimist, nn auga seotud vägivalda ja 
sundabielusid; ergutab komisjoni ja liikmesriike edendama euroopalikku eluviisi, võttes 
vastutusele kõik selliste alandavate tegude toimepanijad; mõistab seetõttu hukka 
massilise rände ja sellest tulenevad Euroopa islamiseerimise katsed kui ohu meie 
julgeolekule ning rünnaku usuvabadusele ja naiste õigustele;

8. rõhutab asjaolu, et naistevastane vägivald on üks naiste kodutuse algpõhjusi; nõuab 
seetõttu tungivalt, et liikmesriigid võtaksid vajalikke meetmeid, et ennetada 
naistevastast vägivalda, mis põhjustab pikaajalist kodutust;

9. nõuab tungivalt, et liikmesriigid pakuksid abi väärkohtlemise ohvritele, eelkõige 
haavatavatele naistele ja lastele, pakkudes peavarju, psühholoogilist tuge ja muud 
praktilist abi;

10. palub liikmesriikidel, pidades silmas rinnapiima tõestatud eeliseid vastsündinutele, 
edendada rinnaga toitmist, eriti enneaegsete imikute puhul; kutsub liikmesriike üles 
toetama poliitikat, mis soodustaks emapiima, nii rinnapiima kui ka enneaegsetele 
imikutele annetatud piima tarbimist, ning edendama piimapankade piiriülest kasutamist 
tagamaks, et piirialade naised saaksid seda tuge vajaduse korral kasutada;

11. julgustab liikmesriike toetama naisi ja mehi nende sotsiaalsete, psühholoogiliste ja 
terviseprobleemidega toimetulemisel, võttes arvesse mõlema soo erinevaid probleeme, 
sealhulgas neid, mis mõjutavad eelkõige mehi, nagu kõrgem enesetapumäär, 
vanemaõigustest ilmajätmine pärast abielu lõppemist ja kodutuse suur osakaal;

12. kordab, et naistel peab olema juurdepääs samadele ametikohtadele ja nad peavad saama 
sama töötasu, kui nende töö ja võimed on samad kui meestel;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Or. en


