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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et EL peaks aitama luua maailma, kus kõik inimesed, olenemata soost, 
vanusest, seksuaalsest sättumusest, sooidentiteedist või sooväljendusest, rassist ja 
võimetest saavad elada rahumeelselt, omades võrdseid õigusi ja samu võimalusi oma 
potentsiaali ära kasutamiseks;

B. arvestades, et füüsiline, psühholoogiline ja seksuaalne vägivald, vaesus, relvakonfliktid 
ja kliimaga seotud hädaolukord mõjutavad eriti naisi ja tütarlapsi; arvestades, et 
maailmas levib autoritaarsuse suundumus ja üha rohkem on fundamentalistlikke 
rühmitusi, mis mõlemad on selgelt seotud tagasilöögiga naiste ja LGBTIQ-inimeste 
õigustele; arvestades, et mis tahes arusaam julgeolekust, mis keskendub pigem riikidele 
kui inimestele, on puudulik ega vii rahuni;

C. arvestades, et sooline analüüs ja sooline perspektiiv moodustavad tõhusa ja kestliku 
konfliktide ennetamise, stabiliseerimise, rahu kindlustamise, konfliktijärgse ülesehituse, 
juhtimise ja institutsioonide ülesehitamise aluse; arvestades, et naisi ja tütarlapsi 
ümbritsev valdav narratiiv käsitleb ohvristamist, mis jätab naised ja tütarlapsed ilma 
tegevusvõimekusest ega anna neile võimalust olla muutuste eestvedaja; arvestades, et 
üha rohkem tõendeid näitavad, et naiste ja tütarlaste osalemine rahuprotsessis on väga 
oluline selle vastupidavuse ja edukuse kindlaksmääramisel;

D. arvestades, et kaasav rahuprotsess on kestlikum ja pakub rohkem võimalusi lahenduste 
leidmiseks ja parema toetuse saamiseks ning naiste osalemine rahuprotsessis ja rahu 
kindlustamises peab suurenema; arvestades, et aastatel 1988–2018 moodustasid naised 
olulistes rahuprotsessides 13 % läbirääkijatest, 3 % vahendajatest ja üksnes 4 % 
allkirjastajatest;

E. arvestades, et tütarlapsed on oma soo ja vanuse tõttu ebaproportsionaalselt ebasoodsas 
olukorras; arvestades, et pagulastest ja rändajatest tütarlapsed on eriti haavatavad; 
arvestades, et tütarlaste kaitse vägivalla ja diskrimineerimise eest, neile juurdepääsu 
tagamine haridusele, teabele ja tervishoiuteenustele, sealhulgas seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ja seonduvate õiguste valdkonnas, on eriti olulised selleks, et 
tütarlapsed oma inimõigusi täielikult kasutada saaksid;

F. arvestades, et naiste ja tütarlaste vastane seksuaalne ja sooline vägivald, sealhulgas 
sellised kahjulikud tavad nagu lapsega sõlmitud abielu ja naiste suguelundite 
moonutamine, ebapiisav juurdepääs põhisektoritele ja sotsiaalteenustele, näiteks 
tervishoiule, haridusele, puhtale veele, kanalisatsioonile ja toitumisele, piiratud 
juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervise ja seonduvate õigustega seotud teenustele, 
ebavõrdne osalemine avaliku ja erasektori asutuste tegevuses, aga ka poliitiliste otsuste 
tegemisel ja rahuprotsessis, on soodustavad tegurid, mis viivad diskrimineerimise ja 
tõrjumiseni;

1. rõhutab, et naiste ja meeste võrdõiguslikkuse põhimõte on ELi üks põhiväärtusi ning 
seetõttu tuleks soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine rakendada ja integreerida 
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kõikidesse ELi tegevustesse ja poliitikavaldkondadesse; rõhutab, et EL peaks aitama 
luua maailma, kus kõik inimesed olenemata soost, seksuaalsest sättumusest, rassist ja 
võimetest saavad elada rahumeelselt, omades võrdseid õigusi ja samu võimalusi oma 
potentsiaali realiseerimiseks;

2. palub Euroopa välisteenistusel, komisjonil ja ELi liikmesriikidel täiendavalt toetada ja 
süstemaatiliselt integreerida ELi välis- ja julgeolekupoliitikasse soolist 
võrdõiguslikkust, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist, sealhulgas sooteadlikku 
eelarvestamist, ning valdkonnaülest perspektiivi, sealhulgas võrdset ja mitmekesist 
esindatust; kutsub ELi üles näitama eeskuju ja muutma soolise võrdõiguslikkuse ELi 
välistegevuse oluliseks eesmärgiks, muutes selle nähtavaks kõigis 
poliitikavaldkondades, sealhulgas mitmepoolsetel foorumitel ja kõikides poliitilistes ja 
strateegilistes dialoogides, inimõigusi käsitlevates dialoogides, poliitika kujundamises ja 
kavandamises, riigi tasandi inimõiguste strateegiates, avalikes teadaannetes, üleilmses 
inimõiguste aruandluses, aga ka seire-, hindamis- ja aruandlusprotsessi, otsuste 
langetamisse, läbirääkimistesse ja juhtimisse; nõuab, naiste ja tütarlaste erinevad 
kogemused seoses mitmekordse ja läbipõimunud diskrimineerimise ja tõrjutuse 
vormidega tuleb viia poliitikakujundamise keskmesse; kinnitab, et välis- ja 
julgeolekupoliitika peaks tunnistama ja käsitlema ebavõrdset jõudude tasakaalu meeste 
ja naiste vahel, esindama naisi ja tütarlapsi ning kaitsma LGBTIQ+ inimesi;

3. rõhutab, et Rootsil, Taanil, Šveitsil ja Norral on tugev soolisele võrdõiguslikkusele 
keskenduv välispoliitika; kiidab heaks asjaolu, et muu hulgas Prantsusmaa, Hispaania, 
Luksemburg, Küpros ja Saksamaa on teatanud kavatsusest muuta sooline 
võrdõiguslikkus oma välispoliitika prioriteediks; valjendab heameelt, et praegune 
Euroopa Komisjon on seadnud soolise võrdõiguslikkuse kõigi poliitikavaldkondade 
üheks peamiseks prioriteediks; rõhutab, et ELi soopõhise poliitika keskmes peaksid 
olema järgmised põhimõtted: inimõigused, demokraatia ja õigusriik, desarmeerimine ja 
leviku tõkestamine, rahvusvaheline koostöö arengu ja kliimameetmete eesmärgil;

4. rõhutab, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamiseks on vaja mitte üksnes 
kõrgetasemelisi poliitilisi avaldusi, vaid ka ELi ja liikmesriikide juhtide poliitilist 
pühendumust, eesmärkide tähtsuse järjekorda seadmist ning seiret; palub komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat seada soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas eesmärgiks oluliste ja nähtavate edusammude tegemine 
juhtimise, haldamise, personaliküsimuste ja töölevõtmise, organisatsioonilise hierarhia, 
koolituse, rahaliste vahendite, palgalõhe ning töö ja eraelu tasakaalu vallas ning tagada 
poliitiline ja operatiivne pühendumine tõhusa ja kujundava soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise rakendamisele; nõuab sellega seoses soolise võrdõiguslikkuse ja selle 
süvalaiendamise alast kohustuslikku ja korduvat koolitust kõigile Euroopa 
välisteenistuse kesk- ja kõrgema astme juhtidele, ELi diplomaatilise teenistuse 
töötajatele ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonide ja operatsioonide 
juhtidele või ülematele; rõhutab, et naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
edendamine peaks olema kõigi ELi eriesindajate jaoks läbiv prioriteet ja nende 
mandaadi alus, eelkõige ELi inimõiguste eriesindaja puhul;

5. nõuab paremat soolist tasakaalu ELi välisesindatuses; peab kahetsusväärseks 
märkimisväärset soolist ebavõrdsust Euroopa välisteenistuses, kus ainult kaks kaheksast 
ELi eriesindajast on naised ning naiste osakaal keskastme juhtide ametikohtadel on 
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31,3 % ja kõrgema astme juhtide ametikohtadel 26 %; kiidab heaks komisjoni 
asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kohustuse 
saavutada oma mandaadi lõpuks juhtivatel ametikohtadel naiste 40 % osakaal; tuletab 
siiski meelde, et komisjon teatas oma 2020.–2025, aasta soolise võrdõiguslikkuse 
strateegias, et 2024. aasta lõpuks tuleb kõigil juhtimistasanditel saavutada sooline 
tasakaal (50 % naisi ja mehi); rõhutab, et see eesmärk peaks kehtima ka tulevikus 
ametisse nimetatavate ELi eriesindajate kohta; taunib asjaolu, et komisjoni 
asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt ametisse 
nimetatud uute asepeasekretäride seas ei ole ühtegi naist;

6. tunnustab Euroopa välisteenistuse soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste 
strateegiat aastateks 2018–2023, kuid peab kahetsusväärseks konkreetsete ja 
mõõdetavate eesmärkide puudumist; nõuab, et strateegiat tuleb ajakohastada, lisades 
sellesse konkreetsed ja siduvad eesmärgid, sh juhtivatel ametikohtadel töötavate naiste 
kohta, ning need eesmärgid seejärel ellu viia; peab samuti kahetsusväärseks, et ELi 
institutsioonides puuduvad mitmekesisusega seotud eesmärgid ja üldine mitmekesisus, 
eelkõige seoses rassi, võimete ja etnilise taustaga; kutsub sellega seoses komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles 
suurendama naiste osakaalu ELi-sisestes otsustamismehhanismides; rõhutab vajadust 
sootundlike värbamismenetluste järele, sealhulgas Euroopa Personalivaliku Ametis, mis 
ei süvendaks veelgi soolist ebavõrdsust institutsioonides; nõuab, et sootundlik juhtimine 
kuuluks kesk- ja kõrgema juhtkonna ametikohtade kirjeldustesse;

7. palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel 
esindajal tagada, et ELi delegatsioonide juhid välisriikides vastutaksid ametlikult 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise eest oma delegatsiooni töö kõikides 
aspektides ning et valitsuspartneritega peetavates poliitilistes dialoogides tõstatataks 
regulaarselt soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimusi ning et neil oleks kohustus 
selle kohta aru anda; kutsub lisaks komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles tagama, et igas ELi delegatsioonis oleks üks 
sooküsimuste kontaktisik; märgib eelkõige, et soolise analüüsi kasutamine ELi 
välistegevuse kavandamisel suureneb ning et peaaegu kõik ELi delegatsioonid on teinud 
üksikasjaliku soolise analüüsi;

8. kiidab heaks sooküsimustega tegelevate kontaktisikute suureneva võrgustiku, milles on 
olemas haldustugi ja juurdepääs koolitusele; märgib sellega seoses, et korraldati Lääne-
Balkani riikides ja Türgis asuvate sooküsimustega tegelevate kontaktisikute piirkondlik 
kohtumine, mille eesmärk oli tõhustada tööd soolise võrdõiguslikkuse ja soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise vallas; kiidab heaks parema koostöö Lääne-Balkani 
riikidega G7 partnerlusalgatuse raames, kus EL nõustus looma partnerlussuhted Bosnia 
ja Hertsegoviinaga, et laiendada naisi, rahu ja julgeolekut käsitlevat tegevuskava;

9. kutsub ELi delegatsioone üles jälgima tagasilööke soolise võrdõiguslikkuse ja naiste 
õiguse alal ning suundumust kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise poole, 
ning võtma konkreetseid meetmeid nende kaitsmiseks; nõuab tungivalt, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus, liikmesriigid ja ELi delegatsioonide juhid tagaksid kohaliku 
sõltumatu kodanikuühiskonna organisatsioonidele, sealhulgas naisorganisatsioonidele 
suurema poliitilise ja rahalise toetuse, eelkõige suutlikkuse suurendamise alasele 
tegevusele, ning naissoost inimõiguste kaitsjatele, ajakirjanikele, akadeemiliste 
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ringkondade esindajatele ja kunstnikele, ning muudaksid nendega tehtava koostöö ja 
konsulteerimise oma töö standardelemendiks;

10. tunneb heameelt selle üle, et kavandatav ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA III) 
määrus ning naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend 
(NDICI) sisaldavad erieesmärgina soolist võrdõiguslikkust; nõuab, et nendes määrustes 
oleks sätestatud konkreetne rahastamine soolisele võrdõiguslikkusele ja sooteadliku 
perspektiivi integreerimisele, sooteadlik eelarvestamine ning kohustuslikud nõuded 
soolise mõju eel- ja järelhindamiste kohta ning et vastavatest tulemustest antaks aru 
parlamendile; nõuab haldusnõuete vähendamist, et kohalikud ja väikesed 
kodanikuühiskonna organisatsioonid, eelkõige naiste organisatsioonid, saaksid 
juurdepääsu rahastamisele;

11. kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat, Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles tagama inimõiguste kaitsjaid 
käsitlevate ELi suuniste täieliku rakendamise ning võtma vastu lisa, mille eesmärk on 
tunnustada ja arendada täiendavaid strateegiaid ja vahendeid, et paremini ja tõhusamalt 
reageerida ja ennetada konkreetseid olukordi, ohtusid ja riskitegureid, millega naiste 
inimõiguste kaitsjad silmitsi seisavad; nõuab soolise perspektiivi viivitamatut 
kasutuselevõtmist ja erimeetmeid naissoost inimõiguste kaitsjate toetamiseks kõigis 
programmides ja vahendites, mille eesmärk on kaitsta inimõiguste kaitsjaid;

12. väljendab heameelt ELi otsuse üle uuendada ELi inimõiguste ja demokraatia 
tegevuskava ning nõuab, et tegevuskava rakendusetappi lisataks soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ja sihipärased meetmed soolise võrdõiguslikkuse ja 
naiste õiguste valdkonnas; 

13. kiidab heaks selle, et ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) missioonidele ja 
operatsioonidele lähetatud naiste arv on kasvanud; avaldab kahetsust seoses asjaoluga, 
et kuigi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) tsiviilmissioone on 12, ei ole ühelgi 
neist naisjuhti, ning et 70 missioonijuhist on seni olnud üksnes kuus naist; kordab, et 
Euroopa Liidu sõjalise staabi 176 töötajast üksnes 22 on naised, kellest 12 töötavad 
sekretäri või assistendina; kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles koostama ÜJKP missioonide jaoks juhtkonda ja 
töötajaid puudutavate konkreetsete eesmärkidega soolise võrdõiguslikkuse strateegia; 
tuletab meelde, et vaja on ELi juhtide ja liikmesriikide ühist jõupingutust, sest nad 
moodustavad enamiku ÜJKP lähetatud tsiviilpersonalist; kutsub ELi liikmesriike üles 
täitma ÜJKP tsiviilmissioonide kokkuleppes sätestatud kohustust nr 16, edendades 
aktiivselt naiste esindatust kõigil tasanditel, ning suurendama riiklikke osamakseid; 
avaldab kahetsust, et pärast kokkuleppe vastuvõtmist on naistöötajate arv vähenenud; 
kutsub liikmesriike üles järgima aktiivseid värbamisstrateegiaid ning tuvastama ja 
käsitlema konkreetseid naiste osalust piiravaid takistusi missiooni aruannete kaudu, mis 
hõlmavad asjakohast statistikat; kutsub ELi institutsioone üles julgustama naisi osalema 
ÜRO rahuvalveoperatsioonides kõikidel tasanditel, sealhulgas sõjaväelaste ja 
politseinikena; tuletab meelde, et EL võttis endale kohustuse suurendada naiste arvu 
institutsioonides, mis tegelevad konfliktide ennetamise, kriisiohje ja 
rahuläbirääkimistega, allkirjastades naisi, rahu ja julgeolekut käsitleva ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325, milles tuvastatakse selgelt naised kui olulised 
osalised rahu kindlustamises ja konfliktide lahendamises;
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14. kiidab heaks suunised soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta ELi 
tsiviilmissioonidel ning rõhutab, et need suunised kujutavad endast konkreetset 
rakendamisvahendit, mida peavad kasutama kõik missioonide töötajad, sealhulgas 
juhtkond, ning mis aitavad soolist perspektiivi süstemaatiliselt süvalaiendada ja 
rakendada soolise võrdõiguslikkuse poliitikat ÜJKP tsiviilmissioonide kõikides 
tegevustes ja etappides; on veendunud, et ÜJKP missioonide kavandamisel tuleks võtta 
arvesse kohalike naisorganisatsioonide soovitusi; peab kiiduväärseks, et kõigi ÜJKP 
tsiviilmissioonide koosseisus on nüüd soolise võrdõiguslikkuse nõunik; peab siiski 
kahetsusväärseks, et ÜJKP sõjalistes missioonides ei ole see alati nii; julgustab ELi 
liikmesriike nimetama olemasolevate vabade ametikohtade jaoks kandidaate; nõuab 
meetmeid selle tagamiseks, et kõik ELi lähetatud sõjaväelased ja tsiviiltöötajad on 
saanud piisava koolituse soolise võrdõiguslikkuse ning naiste, rahu ja julgeoleku 
valdkonnas, eelkõige selle kohta, kuidas integreerida sooline perspektiiv oma 
ülesannetesse;

15. nõuab ÜJKP missioonide ja operatsioonide uuendatud üldiste käitumisstandardite 
ajakohastamist ning lisada neisse täisleppimatuse põhimõte ELi juhtide ja juhtkonna 
tegevusetuse suhtes seksuaalse ja soolise vägivalla küsimustes; peab kahetsusväärseks, 
et üksnes mõned ELi ÜJKP missioonid pakuvad koolitust seksuaalse või soolise 
ahistamise kohta, ning kutsub Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles toetama kõiki 
jõupingutusi, mis on suunatud rahvusvahelistes rahuvalveoperatsioonides seksuaalse või 
soolise vägivalla vastu võitlemisele, ning tagama rikkumisest teatajate ja ohvrite tõhus 
kaitse;

16. rõhutab, et soolise analüüsi väljatöötamine ja kasutamine ning soolise perspektiivi 
süstemaatiline integreerimine ja selle kasutamine otsuste tegemisel on üks tõhusa ja 
kestva konfliktide ennetamise, haldamise ja lahendamise, stabiliseerimise, rahu 
kindlustamise, konfliktijärgse ülesehituse, juhtimise ja institutsioonide ülesehitamise 
alustalasid; peab kahetsusväärseks, et naisi kiputakse tavaliselt nägema ohvri rollis, mis 
võtab neilt ära tegutsemisvõime; rõhutab vajadust tunnustada naiste ja tütarlaste olulist 
rolli kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil jätkusuutliku rahu saavutamiseks, 
eelkõige dialoogi, vahendamise ja rahuläbirääkimiste hõlbustamise kaudu; nõuab naiste 
ja tütarlaste ohutut, sisulist ja kaasavat osalemist rohujuure tasandil rahu- ja 
julgeolekuküsimustes, sealhulgas rahu kindlustamisel, konfliktijärgsel ülesehitustööl, 
valitsemisel ja institutsioonide ülesehitamisel, ning konfliktitsükli eri etappides 
kooskõlas kestliku arengu eesmärkidega; märgib, et naiste õiguste edendamine kriisi- 
või konfliktiriikides soodustab tugevamaid, tervislikumaid, turvalisemaid ja 
vastupidavamaid kogukondi, kus on vähem tõenäoline, et vaidluste ja konfliktide 
lahendamiseks kasutatakse vägivalda; rõhutab, kui tähtis on noorte naiste ja tütarlaste 
kaasamine rahu kindlustamisse, ning märgib sellega seoses noorte, rahu ja julgeoleku 
tegevuskava panust;

17. kutsub liikmesriike üles olema täielikult kooskõlas relvaeksporti käsitleva ühise 
seisukohaga ning kutsub eelkõige liikmesriike üles võtma arvesse riski, et eksporditud 
materjale kasutatakse sooliseks vägivallaks või naiste või laste vastaseks vägivallaks või 
selle hõlbustamiseks; rõhutab, et sootundlik lähenemisviis tähendab inimestele 
keskendunud julgeolekukäsitlust, mille eesmärk on parandada naiste julgeolekut, 
sealhulgas majanduslikku, sotsiaalset ja tervisealast julgeolekut;
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18. väljendab rahulolu ELi strateegilise lähenemisviisiga naiste, rahu ja julgeoleku suhtes 
ning 2019. aastal vastu võetud ELi tegevuskavaga naiste, rahu ja julgeoleku kohta ning 
nõuab selle jõulist rakendamist; väljendab siiski kahetsust, et olenemata selgetest 
eesmärkidest ja näitajatest on selle poliitilise kohustuse elluviimine endiselt probleem, 
ning nõuab jätkuvate jõupingutuste tegemist; rõhutab, kui olulised on riiklikud 
tegevuskavad naiste, rahu ja julgeoleku tegevuskava rakendamiseks; peab 
kiiduväärseks, et peaaegu kõik ELi liikmesriigid on aasta lõpuks vasu võtnud ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 käsitlevad riiklikud tegevuskavad; peab siiski 
kahetsusväärseks, et ainult ühes neist on eraldatud eelarvelise nende tegevuskavade 
rakendamiseks; kutsub ELi liikmesriike üles eraldama nende tegevuskavade 
rakendamiseks eelarve ning arendama välja riiklikud parlamentaarse järelevalve 
mehhanismid ning võtma naiste kontrolli-, hindamis- ja järelevalvemehhanismides 
osalemise jaoks kasutusele kvoodid; peab kahetsusväärseks, et paljud ELi töötajad ei 
ole naisi, rahu ja julgeolekut käsitlevat tegevuskava oma töösse integreerinud ja 
arvatakse, et seda võib rakendada oma äranägemise järgi eesmärgiga parandada 
missioonide tõhusust, kuid mitte selleks, et tagada naiste õigused ja sooline 
võrdõiguslikkus kui selline;

19. kiidab heaks naisi, rahu ja julgeolekut käsitlevate küsimustega tegeleva ELi töörühma 
senise töö, sealhulgas asjaomaste kodanikuühiskonna organisatsioonide osaluse 
tagamise oma aruteludes; peab kiiduväärseks Euroopa välisteenistuse sooküsimuste 
peanõuniku tööd; peab siiski kahetsusväärseks, et selle rolli võimalused on piiratud ja 
nõuab, et märkimisväärselt tugevdataks peanõuniku rolli, ning et ta annaks aru otse liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile; 
kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat tagama, et igas Euroopa välisteenistuse direktoraadis töötaks üks täiskohaga 
soolise võrdõiguslikkuse ning naiste, rahu ja julgeoleku tegevuskava nõunik, kes annab 
aru otse peanõunikule, ning ergutama oma töötajaid tegema tihedat koostööd Euroopa 
Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudiga; rõhutab, et ELi institutsioonide ja asutuste vahel 
teadmiste vahetamine on oluline ja väga tõhus vahend, millega vältida kõrgeid 
halduskulusid ja bürokraatia asjatut suurenemist;

20. nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ning ELi liikmesriigid lisaksid ÜJKPga seotud nõukogu otsustesse ja 
missioonide mandaatidesse viited ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile 1325 ja 
järelmeetmete resolutsioonidele ning tagaksid, et kõigil ÜJKP missioonidel ja 
operatsioonidel oleks iga-aastane tegevuskava selle kohta, kuidas rakendada tulevase 
ELi soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava (GAP III) eesmärke ning naiste, rahu ja 
julgeoleku teemalist ELi tegevuskava; nõuab, et uute ÜJKP vahendite, sealhulgas 
Euroopa Kaitsefondi ja kavandatud Euroopa rahutagamisrahastu jaoks kehtestatakse 
sooline analüüs;

21. märgib, et 2018. aastal leppisid EL ja ÜRO aastateks 2019–2021 rahuoperatsioone ja 
kriisiohjet käsitlevaks koostööks kokku uue tulevikku suunatud prioriteetide kogu, ning 
rõhutab vajadust muuta ELi ja ÜRO vahelise naisi, rahu ja julgeolekut käsitleva 
koostööplatvormi loomine tähtsaimaks prioriteediks;

22. kiidab heaks ELi ja NATO koostöö, mille eesmärk on edendada rahu ja stabiilsust 
Euroopa-Atlandi piirkonnas, kus üks peamistest keskendumispunktidest on naisi, rahu 
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ja julgeolekut käsitleva tegevuskava edendamine;

23. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on edendada soolist võrdõiguslikkust ELi 
välispoliitikas ka Euroopa Parlamendi suhete kaudu kolmandate riikidega; kiidab 
sellega seoses heaks parlamendi delegatsioonide otsuse määrata igas delegatsioonis 
ametisse esindaja soolise võrdõiguslikkuse küsimustes; juhib tähelepanu vajadusele 
edendada võrdõiguslikkust ja mitmekesisust kõikides Euroopa Parlamendi 
delegatsioonide tegevustes, sealhulgas parlamendi ametlike kohtumiste ajal kolmandate 
riikidega;

24. rõhutab, kui vajalik on tagada, et automatiseeritud otsuste tegemise meetodite puhul, 
sealhulgas tehisintellekti algoritmidel ELi välis- ja julgeolekupoliitikas, puuduksid 
profiilide kujundamisel eelarvamused, eelkõige need, mis põhinevad sool;

25. väljendab heameelt teise soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava (GAP II) raames soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud tulemusi ning tervitab seetõttu komisjoni 
ettepanekut korraldada läbivaatamine ja esitada 2020. aastal uus GAP III; kutsub 
komisjoni üles kõrvaldama selle puudused nagu nõrk õiguslik alus, sootundliku 
eelarvestamise puudumine, raskused täpsete andmete esitamisega, ajakava 
kooskõlastamise ja eelarvetsüklite puudumine ja töötajate piisava koolituse puudumine; 
soovitab, et GAP III-ga kaasneksid selged, mõõdetavad ja tähtajalised edunäitajad, 
sealhulgas vastutuse jagamine eri osalejate vahel ning selged eesmärgid igas 
partnerriigis; arvestades COVID-19 mõju naiste ja tütarlaste elule, nõuab tungivalt, et 
komisjon jätaks GAP III uuendamise oma 2020. aasta töökavasse ega lükkaks seda 
edasi järgmisesse aastasse;

26. tunnustab kodanikuühiskonna organisatsioonide ja eelkõige naiste õigustega tegelevate 
organisatsioonide ning naissoost inimõiguste kaitsjate olulisust ELi soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskava ja naisi, rahu ja julgeolekut käsitleva ELi strateegilise 
lähenemisviisi ning selle tegevuskava rakendamise toetamisel; kutsub komisjoni üles 
tugevdama kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamist GAP III koostamisse ja 
selle rakendamisse partnerriikides; 

27. rõhutab, et GAP III peaks sõnaselgelt hõlmama naiste õigusi igas kontekstis, olenemata 
riigi SKPst, sealhulgas ebakindlates riikides ja konfliktiolukordades, samuti kõige 
haavatavamates rühmades, nagu pagulased ja sisserändajatest tütarlapsed;

28. palub, et GAP III täpsustataks, et 85 % ametlikust arenguabist suunatakse 
programmidele, mille oluline või peamine eesmärk on sooline võrdõiguslikkus, ning 
nõuab selle laiema kohustuse raames Euroopa Liidu ametliku arenguabi piisavat 
eraldamist konkreetsetele algatustele, mille eesmärk on edendada võrdõiguslikkust, 
naiste mõjuvõimu suurendamist ja nende õiguste edendamist; nõuab soolise 
võrdõiguslikkuse jaoks eraldatud ja partnerriikides GAP III kaudu välja makstavate ELi 
rahaliste vahenditega seotud aruandluse parandamist; palub Euroopa välisteenistusel ja 
komisjonil kehtestada soopõhised näitajad, mida kohaldatakse projektide valimisel, 
järelevalvel ja hindamisel;

29. rõhutab, et sooline võrdõiguslikkus on välistegevuse ja teemavaldkondade, näiteks 
kliimaprobleemide ja ühiskonna kestliku arengu tõhusa juhtimise lahutamatu osa; 
toonitab vaesuses elavate naiste ja tüdrukute haavatavust kliimamuutuste vastu ning 
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rõhutab, et ausa ja õiglase ülemineku saavutamiseks, mis ei jäta kedagi kõrvale, peavad 
kõik kliimamuutuste vastased meetmed hõlmama soolist ja valdkondadevahelist 
perspektiivi; peab kahetsusväärseks, et ainult 30 % kliimaläbirääkijatest on naised, ja 
tuletab meelde, et naiste sisuline ja võrdne osalemine kliimapoliitika ja -meetmete kohta 
otsuseid tegevates ELi, riigi ja kohaliku tasandi organites on pikaajaliste 
kliimaeesmärkide saavutamiseks ülioluline; nõuab tungivalt, et GAP III-s luuakse 
selged seosed Pariisi kokkuleppega ning palub, et EL ja tema liikmesriigid tagaksid 
naisorganisatsioonidele juurdepääsu rahvusvahelistele kliimafondidele;

30. palub, et komisjon ja nõukogu edendaksid ja toetaksid eraldi soolise võrdõiguslikkuse 
peatüki lisamist ELi kaubandus- ja investeerimislepingutesse; kutsub lisaks üles lisama 
neisse kaubanduslepingutesse ka sätteid, millega tagatakse, et nende institutsiooniline 
struktuur hõlmab korrapärast vastavuskontrolli, sisulisi arutelusid ning teabe ja parimate 
tavade vahetamist soolise võrdõiguslikkuse ja kaubanduse valdkonnas, muu hulgas 
kaasates naisi ja soolise võrdõiguslikkuse eksperte kõigil asjaomastel haldustasanditel; 
kutsub ELi ja liikmesriike üles võtma eel- ja järelhindamistes arvesse ELi 
kaubanduspoliitika ja -lepingute riigi- ja sektoripõhist soolist mõju; rõhutab, et 
kaubandusläbirääkimistel tuleks arvesse võtta soolise analüüsi tulemusi, arvestades nii 
nende positiivset kui ka negatiivset mõju kogu protsessi jooksul alates läbirääkimiste 
etapist kuni rakendamiseni, ning sellele peaksid lisanduma meetmed võimaliku 
negatiivse mõju vältimiseks või kompenseerimiseks;

31. kutsub komisjoni üles lisama soolise võrdõiguslikkuse ja valdkondadevahelise 
lähenemisviisi sisserändepoliitikasse, mis tagab naistest ja tütarlastest 
varjupaigataotlejatele ja pagulastele õigused, eraldades vahendeid selleks, et kaotada 
naiste ja tütarlaste diskrimineerimine muu hulgas nende soo, rassilise või etnilise 
päritolu, sotsiaal-majandusliku staatuse, haldusolukorra ja päritolukoha alusel, ning 
tõhustama tööd, et tagada nõuetekohane tuvastamine ja kaitse võimaliku vägivalla, 
ahistamise, vägistamise ja naistega kaubitsemise eest vastuvõtukeskustes kogu 
Euroopas; nõuab Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise 
ja tõkestamise konventsiooni täielikku kohaldamist rände- ja varjupaigapoliitikas;

32. nõuab igasuguse seksuaalse ja soolise vägivalla ning naiste ja tütarlaste inimõiguste 
tõsiste rikkumiste, nagu laste abielud, varajased ja sundabielud ennetamist ja neile lõpu 
tegemist, ning naiste suguelundite moonutamise tava kaotamist; nõuab, et see oleks ELi 
välistegevuses jätkuvalt poliitiline prioriteet ning et seda käsitletaks kolmandate 
riikidega peetavates poliitilistes dialoogides süstemaatiliselt; palub komisjonil ja 
Euroopa välisteenistusel keskenduda eelkõige soolise vägivalla ennetamisele konfliktide 
ajal, samuti põhiteenuste toetamisele ja neile teenustele juurdepääsu tagamisele soolise 
vägivalla ohvritele; rõhutab, et konfliktiolukordades ähvardab naisi ja tütarlapsi suurem 
oht, et nende inimõigusi rikutakse; on sügavalt häiritud asjaolust, et seksuaalne vägivald 
on üha rohkem saanud osaks laiemast konfliktistrateegiast ja sõjataktikast; nõuab, et EL 
kasutaks kogu võimalikku mõjuvõimu selleks, et lahingutegevuses massivägistamiste 
toimepanijatest teatataks, nad tuvastataks, neile süüdistus esitataks ja neid karistataks 
kooskõlas rahvusvahelise kriminaalõigusega; nõuab selliste ELi suuniste läbivaatamist 
ja ajakohastamist, mis käsitlevad naistevastast vägivalda ja võitlust naiste 
diskrimineerimise kõigi vormide vastu; kutsub ELi üles seadma Euroopa Nõukogu 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni 
ratifitseerimise oma Euroopa Nõukogu partnerriikidega peetava poliitilise dialoogi 
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tegevuskavas olulisele kohale, ning julgustama Euroopa Nõukogusse mittekuuluvatel 
riikidel sellega ühinema;

33. rõhutab, et soolise võrdõiguslikkuse saavutamine ei ole võimalik ilma meeste ja poiste 
kaasamiseta soolise võrdõiguslikkuse protsessi, kuna mehi ja noorukeid tuleb kutsuda 
aktiivselt osalema ja panustama tervislikumate sooliste normide edendamisse; tuletab 
eelkõige meelde meeste ja noorukite rolli ja vastutust seksuaalse ja soolise vägivalla 
vastases võitlemises; 

34. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tugevdama koostööd kolmandate riikidega, et 
võidelda inimkaubanduse kõigi vormide vastu, pöörates erilist tähelepanu 
inimkaubanduse soolisele mõõtmele, eriti selleks, et tõkestada lapsega sõlmitud 
abielusid, naiste ja tütarlaste seksuaalset ärakasutamist ning seksiturismi; nõuab kõigi 
viisanõudest loobumise lepingute üldiste eeltingimuste osana kohustuslikku 
mõjuhindamist kolmandast riigist tulenevate inimkaubandusega seotud ohtude kohta; 
rõhutab vajadust lisada viisanõudest loobumise lepingute kohustuslike kriteeriumide 
hulka inimkaubandusealase tõhusa koostöö kolmandate riikidega; kutsub komisjoni, 
nõukogu ja Euroopa välisteenistust üles lisama kolmandate riikidega peetavatesse 
assotsieerimis- ja koostöölepinguid käsitlevatesse läbirääkimistesse koostöö 
võrdlusraamistiku, et võidelda tõhusalt inimkaubanduse vastu, sealhulgas läbipaistev 
protokoll suunamiste ja inimkaubandusega tegelevate isikute vastu süüdistuse esitamise 
kohta andmete salvestamiseks; nõuab sootundlikku lähenemisviisi inimkaubandusele, 
käsitledes põhjalikult selle mõju mitmesuguste inimõiguste kasutamisele mis tahes 
konflikti kontekstis;

35. nõuab, et tagatakse rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi tegevuskavas, 
Pekingi tegevusprogrammis ja selle läbivaatamiskonverentsi lõppdokumentides kokku 
lepitud seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste üldine austamine ja 
juurdepääs neile, ning töötada välja asjakohased vahendid, et mõõta selle eesmärgi 
saavutamise edu; nõuab meetmeid selle tagamiseks, et ELil oleks ühtne seisukoht ja ta 
võtaks jõulisi meetmeid, mõista ühemõtteliselt hukka tagasilöögid seksuaal- ja 
reproduktiivtervisele ning seonduvatele õigustele, soolisele võrdõiguslikkusele, 
LGBTIQ+ õigustele ja naiste õigusi kahjustavatele meetmetele; palub komisjonil ja 
Euroopa välisteenistusel kinnitada ELi pühendumist seksuaal- ja reproduktiivõiguste 
ning -tervise kaitsele uue GAP III kaudu ja naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 
koostöö rahastamisvahendi raames; kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles 
toetama poliitiliselt ja rahaliselt kodanikuühiskonna organisatsioone, kes võitlevad 
kõigi, sealhulgas kõige haavatavamate või ohustatud inimeste (eriti selliste naiste ja 
tüdrukute, kes on liikvel, rändeteedel või laagrites) seksuaal- ja reproduktiivõiguste ning 
-tervise tagamise eest;

36. peab kahetsusväärseks, et kogu maailmas puutuvad naised ja tütarlapsed jätkuvalt 
kokku süstemaatilise diskrimineerimisega; märgib, et naiste vaesus on suures osas 
põhjustatud majanduslikele vahenditele juurdepääsu puudumisest; usub, et haridus on 
soolise võrdõiguslikkuse ja naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamise saavutamise 
jaoks väga oluline; kutsub seetõttu ELi üles pühenduma tulevases GAP III-s veelgi 
enam soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja sooliste stereotüüpide vastu 
võitlemisele haridussüsteemides; kutsub komisjoni, nõukogu ja Euroopa välisteenistust 
üles tagama, et nende arengukoostöö poliitika ja humanitaarabi meetmed toatavad naiste 
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majandusliku mõjuvõimu suurendamist ning naisettevõtluse nähtavamaks muutmist 
partnerriikides; tuletab meelde, et naiste suurem kaasatus tööturul, suurem toetus naiste 
ettevõtlusele, meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse palga kaitse ning töö- ja 
eraelu tasakaalu edendamine on tähtsad tegurid pikaajalise kestliku ja kaasava 
majanduskasvu saavutamisel, ebavõrdsusega võitlemisel ja naiste ergutamisel saavutada 
rahaline iseseisvus;

37. tuletab meelde vajadust käsitleda meeste ja naiste võrdõiguslikkuse küsimusi 
partnerriikidega peetavates poliitilistes dialoogides; rõhutab, kui oluline on edendada 
soolist võrdõiguslikkust ELi naabrus- ja laienemispoliitika raames, eelkõige 
ühinemisläbirääkimiste kontekstis; kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles 
kasutama ühinemisläbirääkimisi, et soodustada soolise võrdõiguslikkuse edendamist 
kandidaatriikides; kutsub Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituuti üles jätkama 
soolise võrdõiguslikkuse edusammude jälgimist kolmandates riikides; väljendab 
heameelt soolise võrdõiguslikkuse suunas tehtavate edusammude erinevate 
seiremehhanismide üle, nagu hiljuti Vahemere Liidu loodud mehhanism ja projekt 
„Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi koostöö ELi kandidaatriikide ja 
potentsiaalsete kandidaatriikidega aastatel 2017–2019, parem järelevalve soolise 
võrdõiguslikkuse vallas tehtud edusammude üle“;

38. märgib, et ÜRO on hoiatanud, et COVID-19 pandeemia on toonud ilmsiks ja 
süvendanud igat liiki ebavõrdsust, sealhulgas soolist ebavõrdsust; peab äärmiselt 
murettekitavaks koduse hoolduse ja riikliku hooldustöö ebavõrdset jaotust ja seda, et 
naised moodustavad umbes 70 % kogu maailma tervishoiutöötajatest ning et muret 
tekitab soolise vägivalla järsk kasv, mis on osaliselt tingitud pikemast piirangute 
perioodist ning piiratud juurdepääsust reproduktiiv- ja emadustervisele; nõuab seetõttu 
sihipäraste ja konkreetsete meetmete väljatöötamist, et tegeleda COVID-19 sotsiaal-
majandusliku mõjuga naistele ja tütarlastele; rõhutab, et kiiremas korras tuleks teha 
kättesaadavaks piisavalt rahalisi vahendeid selle tagamiseks, et naisorganisatsioonidel, 
inimõiguste kaitsjatel ja rahu kindlustajatel oleks täielik ja takistusteta juurdepääs 
kvaliteetsele tehnoloogiale, et neil oleks võimalik sisuliselt osaleda COVID-19 kriisi 
ajal otsuste tegemise protsessis; rõhutab, kui vajalik on, et komisjoni asepresident ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjon tunnustaksid inimeste 
julgeoleku vajalikkust, mis hõlmab naisi, rahu ja julgeolekut käsitleva ELi strateegilise 
lähenemisviisi kõiki aspekte; rõhutab vajadust tagada, et COVID-19-le suunatud ELi 
ülemaailmse vastuse rakendamine oleks sootundlik, ning et selles käsitletaks 
nõuetekohaselt naiste ja muude tõrjutud rühmade erivajadusi ning tagataks nende 
kaasamine kogu kavandamistsüklis.
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