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 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 8 kohaselt on EL kohustunud 

edendama soolist võrdõiguslikkust ja tagama selle arvessevõtmise kõigis oma 

meetmetes ja poliitikas; arvestades, et ELi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegias 

nähakse ette soolise võrdõiguslikkuse integreerimine ELi kaubandus- ja 

välispoliitikasse; 

B. arvestades, et naiste ja tütarlaste vastane vägivald on kõige levinumaid inimõiguste 

rikkumisi maailmas ning puudutab kõiki ühiskonnatasandeid, olenemata vanusest, 

haridusest, sissetulekust, ühiskondlikust positsioonist või päritolu- või elukohariigist, 

ning et see takistab soolise võrdõiguslikkuse saavutamist; arvestades, et relvakonfliktide 

korral on naised ja lapsed, sealhulgas naistest ja lastest pagulased, üks kõige 

haavatavamaid ühiskonnarühmi; 

C. arvestades, et seksuaal- ja reproduktiivtervis ning sellega seonduvad õigused põhinevad 

peamistel inimõigustel ning on inimväärikuse oluline osa; arvestades lisaks, et need 

õigused ei ole igal pool maailmas, sealhulgas ka mõnel pool ELis, veel täielikult 

tagatud; 

1. rõhutab, et kooskõlas 2030. aasta tegevuskava kestliku arengu eesmärkidega ja 2016.–

2020. aasta soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavaga (GAP II) peab EL jätkama selliste 

ühiskondade kujundamist, mis on vabad kõigist diskrimineerimise ja vägivalla 

vormidest, ning aitama ehitada sooliselt võrdõiguslikku, turvalist, jõukat ja kestlikku 

maailma; 

2. tuletab meelde, et meeste ja naiste võrdõiguslikkus on ELi ja selle liikmesriikide keskne 

põhimõte, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3, ja selle 

edendamine soolise võrdõiguslikkuse arvessevõtmise teel, sealhulgas välispoliitika 

kaudu ka teistes maailma riikides, on üks ELi põhieesmärkidest; 

3. tuletab meelde, et GAP II on üks ELi põhivahenditest soolise võrdõiguslikkuse 

suurendamiseks kolmandates riikides; kutsub komisjoni üles arvesse võtma parlamendi 

8. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu 

suurendamist arengukoostöös käsitleva ELi tegevuskava uuendamise kohta1 ning 31. 

mai 2018. aasta resolutsiooni komisjoni talituste ühise töödokumendi (SWD (2015) 

0182) rakendamise kohta — Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu 

suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–

2020“2, 

4. rõhutab, et EL peab jätkuvalt pühenduma naiste diskrimineerimise kõigi vormide 

likvideerimist käsitlevas konventsioonis, Pekingi tegevusplatvormis ja rahvusvahelise 

rahvastiku- ja arengukonverentsi tegevuskavas võetud naiste õiguste kaitsmise 

kohustuste täielikule täitmisele ning austama nende dokumentide 

                                                 
1 ELT C 349, 17.10.2017, lk 50. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0239. 



 

PE627.570v03-00 4/10 AD\1168025ET.docx 

ET 

läbivaatamiskonverentside tulemusi; 

5. rõhutab vajadust tagada mõtte-, veendumus- ja usuvabadus, eriti usukogukondadesse 

kuuluvate naiste puhul, kes on eriti haavatavad; 

6. märgib, et neoliberaalne raamistik kahjustab tegelikult säästvat arengut ja inimõigusi, 

sealhulgas naiste õigusi, mis moodustavad osa inimõigustest;  

7. rõhutab, et sooline võrdõiguslikkus on põhiline inimõigus, ja tõstab esile ÜRO 

peasekretäri António Guterresi sõnu, mille kohaselt „on olemas ülekaalukas 

tõendusmaterjal selle kohta, et naistesse investeerimine on kõige tõhusam viis 

kogukondade, ettevõtete ja riikide edendamiseks. Naiste osalemine muudab 

rahukokkulepped kindlamaks, ühiskonna vastupidavamaks ja majanduse tugevamaks.“; 

8. väljendab samas muret jätkuvate tagasilöökide pärast naiste õiguste ning seksuaal- ja 

reproduktiivtervise ja seonduvate õiguste valdkonnas, samuti paljudes maailma riikides 

kehtivate põhiliste õigusaktide pärast, mis neid õigusi piiravad; 

9. rõhutab vajadust tagada üldine täielik juurdepääs kvaliteetsetele ja taskukohastele 

seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu teenustele, sealhulgas põhjalik seksuaal- ja 

reproduktiivtervist käsitlev teave ning seksuaalsuse ja suhete alane haridus, 

pereplaneerimine ja nüüdisaegsed rasestumisvastased vahendid, ohutu ja seaduslik abort 

ning soovitatav sünnituseelne ja -järgne hooldus, et ennetada laste ja emade suremust; 

rõhutab, et kõigis kestliku arengu eesmärkides rõhutatakse selgelt soolise 

võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise nõuet ning et tuleks rohkem 

pingutada selle nimel, et tagada naiste õiguste täielik austamine ja tulemuslikult 

rakendada meetmeid, mis edendavad naiste majandusliku ja sotsiaalse mõjuvõimu 

suurendamist ja nende osalemist otsustusprotsessides; 

10. rõhutab, kui tähtis on lugeda juurdepääsu tervishoiule inimõiguseks; rõhutab vajadust 

tagada juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervishoiule ning seonduvatele õigustele, 

sealhulgas meetmetele, millega tagatakse, et naised saavad oma oma keha ja elu vabalt 

kontrollida, et neil on pereplaneerimise võimalused, juurdepääs asjakohastele naiste 

hügieenitoodetele ja võimalus saada soovitatud sünnitusabi, mis aitab ennetada laste ja 

emade suremust; rõhutab, et turvalised aborditeenused on oluline tegur naiste elu 

päästmiseks ning et need aitavad vältida väga riskantseid sünnitusi ning vähendada 

väikelaste ja laste suremust; rõhutab, kui oluline on juurdepääs asjakohastele 

sootundlikele vaimse tervise teenustele, eelkõige konfliktide ajal ja järel; 

11. mõistab teravalt hukka nn üldise vaikimisseaduse taaskehtestamise ja laiendamise ning 

selle mõju naiste ja tütarlaste tervishoiule ja õigustele kogu maailmas; nõuab, et EL ja 

selle liikmesriigid kõrvaldaksid USA tekitatud rahastamispuudujäägi seksuaal- ja 

reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste valdkonnas ja et selleks kasutataks nii 

riiklikke kui ka ELi arenguabiks ette nähtud rahalisi vahendeid; 

12. peab vastuvõetamatuks, et endiselt jätkub ideoloogiline võitlus naiste ja tütarlaste keha 

üle, eelkõige seoses nende seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õigustega; 

nõuab, et EL ja selle liikmesriigid tunnustaksid naiste ja tütarlaste võõrandamatut õigust 

kehalisele puutumatusele ja sõltumatut otsustusõigust ning mõistab hukka naiste 

seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud õiguste sagedase rikkumise, sh juurdepääsu 
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tõkestamise pereplaneerimisteenustele, taskukohastele rasestumisvastastele vahenditele 

ning ohututele ja seaduslikele aborditeenustele; 

13. kutsub liikmesriike tugevdama selliste strateegiate rakendamist, mis on suunatud 

tütarlaste ja naiste mõjujõu suurendamisele ning võitlusele vaesuse ja sotsiaalse 

tõrjutuse vastu, ning keskenduma kestliku arengu 5. eesmärgi ja ILO 2018. aasta 

algatuse „Naised tööl“ raames sellele, et naistele ja tütarlastele oleks tagatud võrdne 

juurdepääs põhi- ja kõrgharidusele ning koolitusele, elukestvale õppele, inimväärsele 

tööle, võrdsele töötasule ning finantsteenustele, samuti võrdne esindatus majanduslikus 

ja poliitilises otsustusprotsessis; 

14. märgib, et kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahendamine on konkreetselt sihitud 

naiste õiguste eest vastutavate organisatsioonide ja nende õiguste kaitsjate vastu ning 

nad kannatavad selle all kõige rohkem; rõhutab, et EL peab poliitiliselt toetama ja üha 

enam kaitsma sõltumatuid kodanikuühiskonna organisatsioone, kes edendavad naiste ja 

tütarlaste õigusi kõigis valdkondades, ja suurendama neile tehtavaid rahalisi eraldisi; 

rõhutab vajadust kaitsta naiste inimõiguste kaitsjaid, kes kohtavad üha rohkem 

ähvardusi ja vägivalda ja kellest mõned on oma tegevuse otsese tulemusena koguni 

mõrvatud; nõuab tungivalt, et EL võtaks arvesse naiste inimõiguste kaitsjate kaitsmise 

vajadust, samuti nõuab, et kõik liikmesriigid austaksid ÜRO deklaratsiooni inimõiguste 

kaitsjate kohta; 

15. kutsub Euroopa välisteenistust üles tagama, et naiste staatuse komisjoni 62. istungjärgu 

tulemused lõimitakse tema poliitikasse ja et need annavad uut hoogu naiste ja tütarlaste 

majandusliku mõjuvõimu ja soolise ebavõrdsuse saavutamisele maapiirkondades; 

16. rõhutab, et tähtis on teha naistele ja tütarlastele kättesaadavaks haridus ja koolitus nii 

teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika kui ka humanitaarteaduste vallas, 

pöörates erilist tähelepanu nende annete arendamisele ja asjatundlikkuse suurendamisele 

ning suuremale osalemisele teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika sektoris; 

17. tuletab meelde, et hariduse raames tuleks välja töötada asjakohased meetmed, et toetada 

stereotüübivabu haridusprogramme ja käsitleda neis kodanikuosalust, inimõigusi, 

soolist võrdõiguslikkust ning kultuuridevahelist teadlikkust ja mõistmist, et õpilasi 

paremini kodakondsuseks ette valmistada; 

18. mõistab hukka igasuguse vägivalla, nagu koduvägivald, psühholoogiline ahistamine, 

seksuaalne ärakasutamine, inimkaubandus ning laste ja sundabielud, mida esineb nii 

Euroopas kui ka kogu maailmas, ning rõhutab, et need on tõsised inimõiguste 

rikkumised; 

19. väljendab heameelt ELi ja ÜRO ühiste jõupingutuste ja investeeringute üle algatuse 

„Spotlight“ käivitamisel, mille eesmärk on kaotada kõik naiste- ja tütarlastevastase 

vägivalla vormid, korrates samas, et vägivald naiste ja tütarlaste vastu on endiselt 

maailma kõige levinum, visam ja laastavam inimõiguste rikkumise vorm; arvestades, et 

kõikjal maailmas on naised ja tütarlapsed endiselt kõige haavatavamad soolise ja 

seksuaalse vägivalla, seksuaalse ahistamise, kuritarvitamise ja ärakasutamise suhtes, 

mis hõlmab ka poliitilist ja majanduslikku diskrimineerimist, koduvägivalda, 

psühholoogilist ahistamist, seksuaalset ärakasutamist, aukuritegusid, inimkaubandust, 

laste ja sundabielusid, naiste suguelundite moonutamist ja vägistamist sõjarelvana; 
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mõistab seetõttu kindlalt hukka mis tahes vägivalla naiste ja tütarlaste vastu; nõuab, et 

EL ja liikmesriigid tõhustaksid võitlust naiste suguelundite moonutamise vastu kogu 

maailmas ja ELis, arvestades, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) 

2017. aasta hinnangu kohaselt elab ELis vähemalt 500 000 naist suguelundite 

moonutamise ohvriks langenud naist ning sellise vägivalla oht ähvardab veel 180 000 

naist ja tüdrukut; 

20. peab väga kahetsusväärseks, et Euroopa Parlamendi uuringus GAP II rakendamise 

kohta leiti, et praeguses programmitöös jäetakse sooline mõõde kriisiolukordade või 

raskete konfliktide puhul kõrvale; peab väga kahetsusväärseks, et lisaks muule tähendab 

see, et sõjas vägistamise ohvriks langenud tütarlastel ja naistel ei ole juurdepääsu 

mittediskrimineerivale tervishoiule, eelkõige täielikule arstiabile, sealhulgas abordile, 

hoolimata sellest, et GAP II eesmärk on suurendada naiste mõjujõudu seeläbi, et nad 

omandavad kontrolli oma seksuaalelu ja reproduktiivsuse üle; 

21. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles lahendama inimkaubanduse probleemi 

tulemuslikult ja tõhusalt; juhib tähelepanu asjaolule, et paljude uuringute kohaselt on 

enamik inimkaubanduse ohvreid naised ja tüdrukud, keda pärast Euroopa rannikule 

jõudmist sunnitakse liikmesriikides prostituutideks hakkama; 

22. kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles pöörama erilist tähelepanu naiste ja 

tütarlaste inimõiguste austamisele kõigis kolmandate riikidega sõlmitavates kaubandus- 

ja partnerluslepingutes; 

23. rõhutab, et töökohal toimuv kiusamine ja seksuaalne ahistamine on samuti inimõiguste 

rikkumine; 

24. nõuab tungivalt, et liikmesriigid, kes ei ole seda veel teinud, samuti EL, kiirendaksid 

Istanbuli konventsiooni kõigi osade ratifitseerimist ja rakendamist, kuna see 

konventsioon on esimene õiguslikult siduv rahvusvaheline vahend naistevastase 

vägivalla ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ning aitab tagada ELi sise- ja 

välistegevuse sidususe selles valdkonnas; nõuab Istanbuli konventsiooni täielikku 

järgimist; rõhutab, et usulised, kultuurilised või traditsioonilised erinevused või mis 

tahes muud asjaolud ei saa mingil viisil õigustada diskrimineerimist ega vägivalda; 

25. tunnistab vajadust tegeleda nende naiste eriolukorraga, keda diskrimineeritakse 

mitmekordselt, näiteks soolise identiteedi, rassi, klassi, võimete või puuete või 

migrandistaatuse alusel; kutsub Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles kujundama 

ja hindama välispoliitikat nii sootundlikust kui ka valdkonnaülesest seisukohast; 

26. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kahekordistama oma jõupingutusi, et kaotada kõik 

soolise vägivalla vormid, sealhulgas lapsega sõlmitud, varajased ja sundabielud, 

soopõhine tapmine, sundsteriliseerimine ja abielusisene vägistamine; 

27. rõhutab, et ELil on aluslepingutes sätestatud kohustus edendada soolist võrdõiguslikkust 

ja tagada kõigis oma meetmetes selle arvessevõtmine, nii et sooline võrdõiguslikkus 

kujuneks prioriteediks kõigis ELi suunistes, töösuhetes, poliitikas ja tegevuses, 

sealhulgas välistegevuses; toetab sellega seotud kooskõlastatud jõupingutusi ELi 

delegatsioonide, näiteks valimiste vaatlemise missioonide mitmepoolses dialoogis ja 

tegevuses; rõhutab, et tuleb tugevdada Euroopa välisteenistuse soolise võrdõiguslikkuse 



 

AD\1168025ET.docx 7/10 PE627.570v03-00 

 ET 

peanõuniku rolli, kelle eesmärk on edendada kolmandates riikides rahu, julgeolekut ja 

põhivabadusi, ning et selleks tuleb tema pädevusvaldkonnale tagada eraldi eelarve; 

28. palub komisjonil lisada kolmandate riikidega sõlmitavatesse 

vabakaubanduslepingutesse soolise võrdõiguslikkuse peatükk ja klausel, milles neid 

riike kutsutakse üles ratifitseerima ja rakendama üldises soodustuste süsteemis ja 

süsteemis GSP+ loetletud 27 rahvusvahelist konventsiooni inim- ja tööõiguste, 

keskkonnakaitse ja hea valitsemistava kohta; rõhutab, et väga oluline on korrapäraselt 

jälgida nende rakendamist, võtta vajaduse korral meetmeid ja pöörata erilist tähelepanu 

soolisele võrdõiguslikkusele; arvestades, et konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi 

vormide likvideerimise kohta on üks GSP+ põhjal asjakohastest konventsioonidest; 

29. peab kahetsusväärseks, et 2016. aasta statistika kohaselt on ainult 21,9% ELi 

delegatsioonide juhtidest naised3; peab kahetsusväärseks ka seda, et ainult üks kaheksast 

ELi eriesindajast on naine; peab kahetsusväärseks, et ÜJKP tsiviilmissioonide 

töötajatest moodustavad naised ainult umbes 25%; peab kahetsusväärseks, et puudub 

terviklik statistika, mis käsitleks naiste osalust ÜJKP sõjalistes missioonides ja 

operatsioonides; 

30. märgib, et soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks välissuhetes on vaja piisavat 

rahastamist, et tagada jätkuvad poliitilised jõupingutused selle eesmärgi täitmiseks; 

rõhutab, et praegu rahastatakse soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu 

suurendamise meetmeid endiselt liiga vähe, ning nõuab tungivalt selle olukorra 

muutmist järgmises mitmeaastases finantsraamistikus; 

31. tunneb heameelt soolise aspekti lõimimise üle ELi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga 

seotud tegevusse ning rõhutab, et oluline on anda tervishoiutöötajatele ja 

humanitaarabitöötajatele, sealhulgas ka hädaabi andjatele, soolise võrdõiguslikkuse 

küsimustes nõuetekohast koolitust; 

32. rõhutab, kui oluline on kaasata naised, noored ja LGBTQI-inimesed rahu- ja 

lepitusprotsessidesse ning rõhutab seejuures kunsti ja kultuuridevahelise dialoogi olulist 

rolli, millele on osutatud Euroopa Komisjoni ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühisteatises „Rahvusvaheliste kultuurisuhete ELi 

strateegia“ (JOIN(2016)0029); 

33. rõhutab, kui oluline on käsitleda igas vanuses leskede erivajadusi konflikti- ja 

konfliktijärgsetes piirkondades, eelkõige nende vajadust rahalise ja psühholoogilise toe 

järele, ning tunnistab, et neil peaks olema rahu- ja leppimisprotsessides oluline roll; 

34. rõhutab, et usulised, kultuurilised või traditsioonilised erinevused ei saa mingil viisil 

õigustada diskrimineerimist ega mis tahes vormis vägivalda; toetab ELi algatust 

„Vägivaldse ekstremismi ennetamine: sootundlik lähenemisviis“ ja nõuab selliste 

sootundlike projektide edendamist, mis suurendavad naiste ja tütarlaste rolli rahu 

tagamisel, konfliktide ennetamisel ja humanitaartegevuses; 

35. nõuab tungivalt, et Euroopa välisteenistus edendaks naiste rolli terrorismi ennetamisel; 

märgib, et uuringute kohaselt on naisel emana oma lastega kõige püsivamad dialoogi- ja 

                                                 
3 „Euroopa välisteenistuse inimressursside aruanne 2017“, avaldatud 16. mail 2018. 
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tundesidemed ning seega võimalus kaitsta neid radikaliseerumise ja mitmesuguste 

äärmusrühmituste vaimselt allutava mõju eest; rõhutab, et naised võivad just seetõttu, et 

nad seisavad kogukonna ja perekonna vahel, täita vahendajarolli, andes olulist teavet, 

mis võib toetada vägivallatut sekkumist, et ennetada võimalikke terroriakte; 

36. nõuab, et EL võitleks soopõhise vägivalla vastu nii kolmandates riikides kui ka oma 

liikmesriikides parimal võimalikul viisil ja kõiki olemasolevaid vahendeid kasutades; 

37. mõistab hukka pagulaste, rändajate ja varjupaigataotlejate, eriti naiste ja tütarlaste vastu 

toime pandud hirmuteod; mõistab hukka asjaolu, et mõnedes kolmandates riikides on 

homoseksuaalsus endiselt kuritegu; mõistab hukka mis tahes diskrimineerimise ja 

vägivalla LGBTQI-inimeste vastu; taunib olukorda, kus naised, tütarlapsed ja LGBTQI-

inimesed seavad ELis varjupaiga taotlemise nimel end rändeteedel ja 

vastuvõtukeskustes tõsisesse seksuaalse ja soolise vägivalla ohtu; toonitab, et naised, 

tütarlapsed ja LGBTQI-inimesed, kes väidavad põhjendatult, et neid ohustab sooline 

tagakiusamine, peavad saama turvaliselt humanitaarpõhjustel viisat taotleda; palub 

liikmesriikidel võtta kõik vajalikud meetmed, et tagada naissoost rändajate, pagulaste ja 

varjupaigataotlejate kaitse, näiteks õigusnõustamine, juurdepääs tervishoiule, turvalised 

ruumid naistele ja lastele ning juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervishoiule ja 

seonduvatele õigustele, sealhulgas ohutule abordile; 

38. juhib tähelepanu asjaolule, et sooga seotud vägivald ja diskrimineerimine, sealhulgas – 

kuid mitte ainult – vägistamine ja seksuaalne vägivald, naiste suguelundite 

moonutamine, sundabielud, koduvägivald, nn auroimad ja riigi poolt heaks kiidetud 

sooline diskrimineerimine kujutavad endast tagakiusamist ja peaksid olema arvestatav 

humanitaarkaitse taotlemise põhjus, seega peaks uus vahend neid kajastama; palub 

seepärast, et komisjon tunnistaks soopõhise tagakiusamise arvestatavaks rahvusvahelise 

kaitse taotlemise põhjuseks ja tagaks, et soolist perspektiivi arvestatakse kõigis 

varjupaigamenetluse etappides, kooskõlas UNHCRi 2002. aasta rahvusvahelise kaitse 

suunistega soolise tagakiusamise kohta; 

39. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tugevdama sootundlike lähenemisviiside 

kasutamist, et täita rahvusvahelist kaitset vajavate naiste ja tütarlaste erivajadusi, 

keskendudes eelkõige nende tütarlaste ja naiste aitamisele, kes on soolise vägivalla 

ohvriks langenud oma päritoluriikides või rändeteedel; 

40. mõistab hukka igasuguse LGBTQI-inimeste vastase diskrimineerimise ja vägivalla; 

kutsub Euroopa välisteenistust üles ELi välistegevuse kaudu suurendama ja edendama 

ülemaailmset teadlikkust LGBTQI-inimeste õigustest, et kooskõlas suunistega LGBTI-

inimeste kõigi inimõiguste edendamise ja kaitsmise kohta teha lõpp nende inimeste 

igapäevasele diskrimineerimisele; 

41. mõistab hukka asjaolu, et mõnes riigis on naistel endiselt piiratud juurdepääs 

otsustusprotsessidele ning sellega piiratakse nende põhilisi kodanikuõigusi. 
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