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ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse 18. detsembri 1979. aasta ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise 

kõigi vormide likvideerimise kohta, 

– võttes arvesse 1995. aasta septembris Pekingis toimunud neljandat ülemaailmset 

naisteteemalist konverentsi, Pekingis vastu võetud deklaratsiooni ja tegevusprogrammi 

ning nendest tulenevaid lõppdokumente, mis võeti vastu 9. juunil 2000. aastal, 11. märtsil 

2005. aastal ja 2. märtsil 2010. aastal ehk vastavalt ÜRO erakorralistel istungjärkudel 

Peking +5, Peking +10 ja Peking +15, kus käsitleti edasisi meetmeid ja algatusi Pekingi 

deklaratsiooni ja tegevusprogrammi rakendamiseks, 

– võttes arvesse niisuguse tegevusprogrammi rakendamist, mis võeti vastu 1994. aastal 

Kairos toimunud elanikkonna ja arengu rahvusvahelisel konverentsil (ICPD), kus 

üleilmne kogukond tunnistas ja kinnitas, et seksuaal- ja reproduktiivtervis ning 

reproduktiivõigused on säästva arengu jaoks põhjapaneva tähtsusega, 

A. arvestades, et kahes aastatuhande arengueesmärgis käsitletakse sõnaselgelt naiste õigusi, 

nimelt soolise võrdõiguslikkuse edendamist ja naiste mõjuvõimu suurendamist (kolmas 

aastatuhande arengueesmärk) ja emade tervisliku olukorra parandamist (viies 

aastatuhande arengueesmärk), arvestades, et veel kolmes käsitletakse naiste ja tütarlaste 

elutingimusi: üldise alghariduse kõigile kättesaadavaks muutmine (teine aastatuhande 

arengueesmärk), laste suremuse vähendamine (neljas aastatuhande arengueesmärk) ja 

HIV/AIDSi, malaaria jt haigustega võitlemine (kuues aastatuhande arengueesmärk); 

B. arvestades, et liikmesriigid on võtnud kohustuse edendada soolist võrdõiguslikkust 

kaheteistkümnes valdkonnas, mis on vastavalt Pekingi tegevusprogrammile eriti 

murettekitavad; arvestades, et vaadates läbi programmi rakendamise 15 aasta jooksul, 

jõudis nõukogu järeldusele, et naiste õigused on enamikus neist valdkondadest tagatud 

puudulikult; 

C. arvestades, et EL on võtnud kohustuse viia ellu tegevuskava soolise võrdõiguslikkuse ja 

naiste mõjuvõimu suurendamise kohta arengukoostöös (2010–2015), kuid selle 

rakendamise kiirus on olnud ülimalt aeglane, nagu rõhutati nõukogu 19. mai 2014. aasta 

järeldustes; 

D. arvestades, et kuigi keskmise tuludega riikides ja arenguriikides on aastatuhande 

arengueesmärkide osas saavutatud edu, on edusammud soolise võrdõiguslikkuse ja naiste 

mõjuvõimu suurendamise suunas olnud ebaühtlased, kusjuures kolmas aastatuhande 

arengueesmärk on suuremalt jaolt saavutamata; 

E. arvestades, et viienda aastatuhande arengueesmärgi mahajäämus on kõige suurem ning 

juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivõigusi, sealhulgas rasestumisvastaseid vahendeid ja 

aborti käsitlevale teabele on naiste mõjuvõimu suurendamise jaoks põhjapaneva 

tähtsusega; arvestades, et iga päev sureb maailmas hinnanguliselt 800 naist rasedus- või 
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sünnitusaegsete komplikatsioonide tõttu ning arenguriikides puudub umbes 222 miljonil 

naisel juurdepääs turvalistele ja ajakohastele pereplaneerimise meetoditele, samas kui 

pereplaneerimisele suunatud arenguabi osakaal kogu ülemaailmses tervishoiualases abis 

väheneb; 

F. arvestades, et moodustades enam kui 60 protsenti HIViga nakatunutest, on naised ja 

tütarlapsed jätkuvalt HIVi pandeemia epitsentris (kuues aastatuhande arengueesmärk); 

G. arvestades, et naised on arengupoliitikas keskse tähtsusega osalejad; arvestades, et naiste 

ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine ning naiste ja tütarlaste inimõigused on tunnistatud 

2015. aasta järgses raamistikus prioriteediks; 

H. arvestades, et läbivaatusaruandest, milles käsitletakse elanikkonna ja arengu 

rahvusvahelist konverentsi pärast 2014. aastat (ICPD Beyond 2014 Review), nähtub, et 

naiste ja tütarlaste diskrimineerimine on jätkuvalt ilmne kõikides ühiskondades; 

läbivaatusaruandes rõhutatakse, et individuaalsete õiguste (kaasa arvatud seksuaal- ja 

reproduktiivtervis ning seonduvad õigused) ja võimete realiseerimine on säästva arengu 

alus1; 

I. arvestades, et nii sõjalised konfliktid kui ka majandus- ja kliimakriisid tabavad naisi 

rängemini, ning arvestades, et nende osakaal rändes üha suureneb, moodustades praegu 

poole migrantide koguarvust; 

J. arvestades, et Euroopas ja kogu maailmas ränne kasvab ning paljud naised langevad 

diskrimineerimise ja vägivalla ohvriks, kui nad soovivad muuta oma kultuuri, usku ja 

elustiili; 

K. arvestades, et kogu maailmas moodustavad naised ja tütarlapsed suurema osa äärmises 

vaesuses elavatest inimestest, naistel on väga tähtis roll maailma põllumajanduslikus 

tootmises ning nad moodustavad 43% arenguriikide põllumajanduslikust tööjõust2, kuid 

nad omavad vähem kui 10% maast; 

L. arvestades, et igal aastal sunnitakse abielluma 14 miljonit tütarlast; arvestades, et igast 

kolmest maailma naisest üks langeb rünnaku, kuritarvitamise või vägistamise ohvriks või 

kannatab muud viisi väärkohtlemise all; ning arvestades, et vägivald ja vägistamine 

kujutavad endast 15–44 aasta vanustele naistele suuremat ohtu kui vähk, liiklusõnnetused, 

sõda või malaaria; 

M. arvestades, et naiste vaesus ja sooline ebavõrdsus on ka naiste ja tütarlastega seksuaalse 

ärakasutamise eesmärgil kauplemise algpõhjused ja tõuketegurid, ning arvestades, et naisi 

ja tütarlapsi kasutatakse seksitööstuses ära kõikides maailma piirkondades; 

N. arvestades, et raseduse elupäästva katkestamise võimalusest ilmajätmine kujutab endast 

inimõiguste olulist rikkumist; 

O. arvestades, et emasuremuse määr on arenguriikides 15 korda kõrgem kui arenenud 

                                                 
1 http://icpdbeyond2014.org/uploads/browser/files/93632_unfpa_eng_web.pdf 
2 ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon – infograafik: 

http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/180754/ 

http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/180754/
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riikides; 

P. arvestades, et maailmas on 62 miljonit tütarlast, kes ei käi koolis; 

Q. arvestades, et põhjaliku seksuaalhariduse ja noortesõbralike 

reproduktiivtervishoiuteenuste puudumine ning varajaste ja sundabielude, seksuaalse 

ahistamise ja vägivalla ennetamise meetmete puudumine takistab eelkõige tütarlastel 

koolis käimist ja oma haridustee lõpuleviimist, soodustades soolist ebavõrdsust ja vaesust; 

R. arvestades, et võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte rakendamine on 

soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel otsustava tähtsusega küsimus; 

S. arvestades, et naised ja eelkõige emad langevad sageli diskrimineerimise ohvriks seoses 

nende juurdepääsuga tööle – seda vastavalt tööhõive tüübile; arvestades, et see tekitab 

nende karjäärile tõsist kahju; 

T. arvestades, et paljudes riikides ei ole siseriikliku õigusega tagatud meestele ja naistele 

samad õigused; 

1. nõuab kehtivate aastatuhande arengueesmärkide rakendamise tõhustamist, et tegeleda 

tulemuslikumalt soolise ebavõrdsuse struktuuriliste põhjustega ja naiste mõjuvõimu 

suurendamisega, samuti struktuuriliste muutustega, mis on veel vajalikud, et saavutada 

sisuline võrdõiguslikkus, ning rõhutab asjaolu, et see on tingitud eri takistustest, näiteks 

vahendite puudumine, poliitilise tahte puudumine, poliitilises elus ja valitavates 

valitsusasutustes maskuliinse mudeli levimus, erakondadepoolse naistele suunatud toe 

puudumine, sotsiaal-majanduslikud takistused, naiste ajaliste ressursside puudumine, 

sotsiaalse massimeedia roll ning pideva suhtluse ja koostöö puudumine avaliku sektori 

organisatsioonidega, näiteks ametiühingute ja naisrühmitustega, samuti poliitikameetmed, 

millega püütakse piirata naiste ja tütarlaste õigusi ning juurdepääsu tervishoiuteenustele, 

näiteks doonorriigi rahastamispiirangud humanitaarabi suhtes, mis on seotud raseduse 

turvalise katkestamise teenustega; 

2. nõuab tungivalt, et Ühinenud Rahvaste Organisatsioon lisaks soolise võrdõiguslikkuse, 

naiste õigused, naiste mõjuvõimu suurendamise ning naiste ja tütarlaste inimõigused 

eraldiseisva eesmärgina, nagu soovitas avatud töörühm1, ning olulise eeltingimusena 

tasakaalustatud ja kaasava säästva arengu saavutamisele, ning tagaks soolise 

võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ning soopõhiste sihtide ja näitajate integreerimise 

kõikidesse 2015. aasta järgse ülemaailmse arenguraamistiku eesmärkidesse, pöörates 

erilist tähelepanu naistele, keda tõrjutakse üha rohkem diskrimineerimise ja ebavõrdsuse 

omavahel ristuvatest vormidest tulenevalt; 

3. peab kahetsusväärseks, et naiste ja tütarlaste kehad, eelkõige nende seksuaal- ja 

reproduktiivtervis ning seonduvad õigused on tänase päevani jätkuvalt ideoloogiliseks 

lahinguväljaks, ning palub, et 2015. aasta järgses arenguraamistikus tunnustataks naiste ja 

tütarlaste võõrandamatuid õigusi kehalisele puutumatusele ja autonoomsele otsuste 

                                                 
1 Avatud töörühma 19. juuli 2014. aasta lõppdokument: OWG_Outcome_Document_19_July_2014, 

http://www.worldwewant2015.org/file/449888/download/489787, 

http://www.worldwewant2015.org/owg 

http://www.worldwewant2015.org/owg
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tegemisele, muu hulgas vabatahtlikule pereplaneerimisele juurdepääsu õigust, õigust 

turvalisele ja seaduslikule raseduse katkestamisele ning õigust elule, kus puudub vägivald, 

sealhulgas naiste suguelundite moonutamine, laste, varajased ja sunnitud abielud ning 

abielusisene vägistamine; 

4. nõuab konkreetset soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava, millele oleks lisatud vajalik 

rahastamismehhanism, sealhulgas sooteadliku eelarvestamise vahendid, et võidelda 

ebavõrdsuse omavahel ristuvate ja struktuuriliste tegurite ning sool, etnilisel kuuluvusel, 

kultuurilisel või usulisel taustal, seksuaalsel sättumusel, soolisel identiteedil, tervislikul 

seisundil ja võimekusel põhineva diskrimineerimise mitmesuguste vormide vastu; 

5. nõuab ambitsioonikate soopõhiste sihtide seadmist, et teha lõpp vaesuse 

feminiseerumisele ja kaotada soolised lõhed, sealhulgas parandada naiste ja tütarlaste 

juurdepääsu kvaliteetsele haridusele, sealhulgas keskharidusele, üldist juurdepääsu 

kvaliteetsetele tervishoiuteenustele, edendada seksuaal- ja reproduktiivtervise ning 

seonduvate õiguste kättesaadavust naistele ja tütarlastele, kaasa arvatud pereplaneerimise 

ja raseduse katkestamise teenused, teha lõpp kõikidele naiste- ja tütarlastevastase 

vägivalla vormidele ning soolisele vägivallale ning suurendada naiste sotsiaalset ja 

majanduslikku iseseisvust, eriti nende tööhõive ja nende otsustusprotsessides osalemise 

osas, rõhutab, et sotsiaalmajandus aitab leevendada tööturu kolme peamist tasakaalutuse 

tegurit, milleks on töötus, töökohtade ebakindlus ning sotsiaalne ja tööalane tõrjutus; 

6. nõuab, et loodaks selge strateegia, mis võimaldaks naistele ja emadele diskrimineerimiseta 

juurdepääsu tööle, tagades samal ajal õiguse emadusele ja tööle; 

7. toonitab, et naiste osalemine poliitiliste otsuste tegemises ja poliitilistes läbirääkimistes, 

eelkõige konfliktide ennetamise, rahuprotsesside ja rahu kindlustamise valdkonnas, on 

otsustava tähtsusega soodsate tingimuste loomiseks riikide stabiliseerimise ja tugevdamise 

jaoks ning seega arengu jaoks; nõuab ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 

edendamist, et tagada naiste osalemine konfliktide lahendamises ja demokraatia 

ülesehitamises; 

8. mõistab teravalt hukka naistevastase seksuaalvägivalla jätkuva kasutamise sõjarelvana; 

rõhutab, et rahvusvahelise õiguse austamise ning konfliktides väärkoheldud naistele ja 

tütarlastele psühholoogilise toe kättesaadavuse tagamiseks on vaja rohkem tegusid; 

9. mõistab hukka konfliktipiirkondades naiste ründajatele süüdistuse esitamise ja nende 

karistamise puudulikkuse; nõuab üksikasjalikumat teavet ja statistikat niisuguste ründajate 

karistamatuse kohta, keda süüdistatakse konfliktipiirkondades naistevastase vägivalla 

kasutamises; 

10. nõuab tungivalt, et ELi ja selle liikmesriikide humanitaarabi andmisele ei kehtestataks 

doonorite poolt piiranguid raseduse turvalise katkestamise võimaluste suhtes naiste ja 

tütarlaste puhul, kes on langenud relvastatud konfliktides vägistamise ohvriks; 

11. nõuab kindlalt, et järgmine Euroopa välisteenistuse inimõiguste tegevuskava sisaldaks 

konkreetset soolise võrdõiguslikkuse peatükki; 

12. nõuab kindlalt, et sooline tasakaal peab iseloomustama Euroopa välisteenistuse 
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ülemeremissioone ning et iga missiooni jaoks loodaks naiste õiguste ja soolise 

võrdõiguslikkuse eristrateegia; 

13. tunnistab, et tütarlapsed ja noored naised on eriti ebasoodsas ja ohustatud olukorras, ning 

rõhutab, kui tähtis on toetada haridussüsteeme, millega pakutakse juurdepääsu 

hariduslikele põhivajadustele, pöörates erilist tähelepanu kirjaoskuse andmisele ja 

kutsealasele koolitusele, et võidelda selle vastu, et rikutakse tütarlaste õigust haridusele; 

tuletab meelde, et eritähelepanu on vajalik selleks, et tagada tütarlastele vägivallavaba elu, 

kõrvaldada diskrimineerivad õigusaktid ja tavad ning suurendada ülemaailmselt tütarlaste 

ja noorte naiste mõjuvõimu; 

14. on jätkuvalt seisukohal, et kõikidele tütarlastele tuleks anda lihtsam tasuta juurdepääs 

heale alg- ja keskharidusele, pöörates erilist tähelepanu kõige tõrjutumatele rühmadele; 

15. nõuab avalike süsteemide alast tõhustatud poliitikat, et pakkuda kvalitatiivseid, 

jätkusuutlikke ja võrdseid tervishoiuteenuseid, pöörates erilist tähelepanu eakatele ja 

puudega inimestele; 

16. toonitab, et mis tahes tervisealane eesmärk peab hõlmama seda, et saavutatakse õigus 

kõrgeimale võimalikule tervisestandardile, sealhulgas seksuaal- ja reproduktiivtervis ning 

seonduvad õigused; rõhutab, et naistel peab olema kontroll oma seksuaal- ja 

reproduktiivõiguste üle, eelkõige lihtsa juurdepääsu kaudu rasestumisvastastele 

vahenditele ja abordile, juhib tähelepanu asjaolule, et reproduktiivtervisega seonduv õigus 

on inimõiguste lahutamatu osa; nõuab sellega seoses tungivalt sundsteriliseerimise 

kriminaliseerimist; 

17. nõuab naiste- ja tütarlastevastase diskrimineerimise ja vägivalla kõigi vormide 

likvideerimist ning nõuab seetõttu tungivalt, et Ühinenud Rahvaste Organisatsioon seaks 

naistevastase vägivalla kõigi vormide kaotamise esmatähtsaks eesmärgiks ning arendaks 

edasi meetmeid, millega juhitakse erilist tähelepanu äärmuslikele vägivallavormidele, 

näiteks koduvägivallale, aumõrvadele, inimkaubandusele, sundabielule, seksuaalsele 

ärakasutamisele ja naiste suguelundite moonutamisele, eelkõige sõjapiirkondades 

elavatele naistele, ning astuks vastu ühiskonnale avalduvate naistevastase vägivalla 

tagajärgedele, näiteks naiste ebavõrdne areng ja diskrimineerimine ning haavatavus 

majanduses; on seisukohal, et naistevastane vägivald on inimõiguste oluline rikkumine 

ning seda ei tohiks kunagi õigustada religioon, kultuur ega traditsioon; 

18. toonitab asjaolu, et EL peaks rõhutama, kui oluline on uues arenguraamistikus osalust 

soodustav lähenemisviis, mis on suunatud kõikide osalejate kaasamisele alati ja kõikidel 

tasanditel, sh kodanikuühiskonna ning eriti naiste organisatsioonide ja soolist 

võrdõiguslikkust edendavate organisatsioonide kaasamisele, sest tugevad kohaliku tasandi 

sotsiaalse vastutuse mehhanismid peaksid kajastuma arengukavade riiklikus järelevalves, 

tuues kaasa tõeliselt kaasava valitsemise kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil; 

19. juhib tähelepanu asjaolule, kui oluline on koguda vanuse- ja soopõhiseid andmeid selleks, 

et rakendada niisugust poliitikat, mis võib osutuda asjakohaseks; 

20. juhib tähelepanu asjaolule, et 2015. aasta järgse raamistikuga tuleb kaotada vaesuse 

algpõhjused tulemuste võrdsuse ja mõjuvõimu suurendamise abil kõikide puhul, eelkõige 



 

PE539.686v03-00 8/10 AD\1039410ET.doc 

ET 

nende puhul, kes elavad vaesuses, ning tõrjutud ja alateenindatud elanikkonna puhul, 

keskendudes selgelt naistele, tütarlastele ja noortele; 

21. nõuab, et inimõigustealased põhimõtted toetaksid 2015. aasta järgset raamistikku, milles 

tuleb tegeleda eelkõige ebavõrdsuse ja diskrimineerimise ning tõrjutud ja ühiskonnas 

ebasoodsas olukorras olevate inimeste osalemise ja nende mõjuvõimu suurendamise 

küsimustega – pöörates erilist tähelepanu naiste, noorte, migrantide, HIViga nakatunute, 

lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste ning puudega inimeste 

õigustele; 

22. juhib tähelepanu vajadusele luua tulemuslik konkreetselt naismigrantide jaoks mõeldud 

kaitsekord; 

23. nõuab tungivalt, et Ühinenud Rahvaste Organisatsioon toonitaks aastatuhande 

arengueesmärkides, kui tähtis on naiste õigus migreeruda ja integreeruda uude kultuuri, 

muutes oma elustiili vägivalda ja väärkohtlemist kogemata; 

24. toonitab, et erilist tähelepanu tuleks pöörata säästva arengu ning kõikide naiste 

inimõiguste kaitse ja realiseerimise rahaliste ja õiguslike takistuste ületamisele; nõuab 

tungivalt, et rahvusvaheline üldsus käsitleks ebaõiglasi sotsiaalseid, majanduslikke ja 

keskkonnatingimusi, mis süvendavad vaesuse feminiseerumist, loodusvarade kaubaks 

muutmist, samuti ohtusid toiduainetega varustamise sõltumatusele, mis takistavad naiste 

ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamist, rõhutab sellega seoses välisinvestorite poolt maa 

ulatusliku omandamise probleemi, mis mõjutab kohalikke põllumajandustootjaid ning 

millel on laastav mõju naistele ja lastele; 

25. peab kahetsusväärseks, et esildatud sihtides ei tunnistata keskkonnaohtude erinevat mõju 

naiste ja tütarlaste eludele ega nende iseloomulikku rolli säästvusele kaasa aitamises ja 

rahu kindlustamise alases tegevuses, ning toonitab vajadust lisada sooline perspektiiv 

kõikidesse tulevastesse säästva arengu eesmärkidesse koos naistele ja tütarlastele suunatud 

erisihtidega; 

26. peab oluliseks töötada välja ülemaailmne rahastamisraamistik, millele on omane sooline 

perspektiiv – kasutades Euroopa Arengufondi, kui tegemist on ELiga –, et saavutada uued 

säästva arengu eesmärgid; 

27. on jätkuvalt seisukohal, et arvesse tuleb võtta naispõllumajandustootjate erivajadusi, 

eelkõige seoses toiduga kindlustatuse küsimustega; 

28. nõuab, et soolise võrdõiguslikkuse mureküsimused integreeritaks valdkonnaülese teemana 

kliimamuutuste ja keskkonnapoliitikasse alates nende rakendamisest kuni nende 

hindamiseni, et anda faktilist teavet, et hinnata ja parandada niisuguste poliitikameetmete 

mõju, ning toonitab, et võttes arvesse kliimamuutuste tugevat soolist mõõdet nii nende 

mõju kui ka nende lahenduste osas, peaks EL jääma kindlaks sooliselt võrdõiguslikule 

ning osalusel ja õigustel põhinevale lähenemisviisile, et tagada soolise ebavõrdsuse 

käegakatsutav vähenemine juurdepääsus kliimamuutustega kohanemise vahenditele ja 

kontrollis nende üle, samuti sooline tasakaal kliima ja katastroofidega seotud 

otsustusprotsessides kõikidel tasanditel; 
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29. kuna 2015. aasta järgne arenguraamistik saab olema ülemaailmse arengu universaalne 

tegevuskava, nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon lisaks seksuaal- ja reproduktiivtervise 

ning seonduvad õigused oma järgmisse ELi tervisestrateegiasse; 

30. nõuab, et uues ülemaailmses arenguraamistikus püüeldaks veelgi eesmärgi poole, mis 

seisneb universaalses juurdepääsus reproduktiivtervishoiuteenustele, ning et seda 

käsitletaks prioriteedina, ning nõuab pereplaneerimisele rahalise toetuse pakkumist 

vastavas ulatuses; 

31. toonitab, et seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste universaalne 

austamine ja juurdepääs nendele aitab kaasa kõikide tervisega seotud aastatuhande 

arengueesmärkide saavutamisele: sünnituseelne hooldus ja suutlikkus vältida suure riskiga 

sünnitusi ning vähendada väikelaste ja laste suremust; juhib tähelepanu asjaolule, et 

pereplaneerimine, emade tervis ja raseduse turvalise katkestamise teenused on naiste elude 

päästmise olulised elemendid; 

32. nõuab ELi eriprojekte, millega edendataks seksuaal- ja reproduktiivtervist ning 

seonduvaid õigusi vähem arenenud riikides, et aidata ennetada emasuremust; 

33. nõuab uut ülemaailmset raamistikku, millega luuakse võrdsem ja säästvam 

kaubandussüsteem, mis põhineb dialoogil, läbipaistvusel ja austusel ning millega 

taotletakse võrdsete võimaluste suurendamist rahvusvahelises kaubanduses; on arvamusel, 

et õiglane kaubandus on näide edukast partnerlusest, kus osaleb palju sidusrühmi kogu 

maailmast ja tarneahela erinevates etappides ning millega tagatakse ebasoodsas olukorras 

olevatele tootjatele, eelkõige naistele, turulepääs, kindlustatakse jätkusuutlik elatis, 

järgitakse tööõiguse reegleid, kaotatakse järk-järgult lapstööjõu kasutamine ning 

julgustatakse keskkonnasäästlikke põllumajandus- ja tootmistavasid; 

34. nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid esildaksid Pekingi tegevusprogrammi 

ulatusliku läbivaatamise selle 20. aastapäeva puhul 2015. aastal; 

35. on jätkuvalt seisukohal, et naisi tuleb vaadelda kui arengus osalejaid ja et seetõttu tuleb 

nendega konsulteerida, eelkõige kodanikuühiskonna kaudu. 
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