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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja 
tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon),

– võttes arvesse Maailma Majandusfoorumi avaldatud 2017. aasta üleilmset aruannet 
soolise ebavõrdsuse kohta,

– võttes arvesse konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta 
(CEDEF/CEDAW),

– võttes arvesse Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee naiste õiguste komisjoni 
soovitust „Naiste osalemine juhtivates ametites ja otsuste tegemises: probleemid ja 
väljavaated“, mis võeti vastu 2017. aastal Roomas toimunud täiskogu istungil,

– võttes arvesse 1995. aasta septembri Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammi ning 
elanikkonna ja arengu rahvusvahelise konverentsi (Kairo konverentsi) 1994. aasta 
septembri tegevusprogrammi, samuti nende läbivaatamist käsitlevate konverentside 
tulemusi,

– võttes arvesse kestliku arengu tegevuskava aastani 2030, eelkõige kestliku arengu 
eesmärke 1, 4, 5, 8, 10 ja 13,

– võttes arvesse 26. novembrist kuni 8. detsembrini 2012. aastal Kataris Dohas toimunud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 18. konverentsi (COP 18) ning selle 
otsust soolise tasakaalu edendamise ja naiste osalemise parandamise kohta ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni läbirääkimistel ning osaliste esindatuse kohta ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni või Kyoto protokolli alusel loodud organites (otsus 
23/CP.18),

– võttes arvesse 30. novembrist kuni 12. detsembrini 2015 Prantsusmaal Pariisis toimunud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärku (COP 21),

– võttes arvesse 7.–18. novembrini 2016 Marokos Marrakechis toimunud ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 22. istungjärku (COP 22) ja selle 
otsust soolise võrdõiguslikkuse ja kliimamuutuste kohta, millega pikendatakse 2014. 
aasta Lima soolise võrdõiguslikkuse küsimuste tööprogrammi (otsus 21/CP.22),

– võttes arvesse ELi soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava 2016–2020 (GAP II),

– võttes arvesse dokumenti „Strateegiline kohustus soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks 
aastatel 2016–2019“,

A. arvestades, et 2011. aasta araabia kevade ülestõusud purustasid vanad struktuurid ja tõid 
kaasa kodanikuosaluse laine, kus naised on olulised osalised; arvestades, et see üleminek 
ei ole siiski veel suurendanud naiste osalemist poliitika, seaduste ja õiguste kujundamisel, 
mis annaks naistele nende ühiskonnas suurema rolli;
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B. arvestades, et hoolimata edusammudest soolise võrdõiguslikkuse edendamisel kogu 
maailmas, on naised Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonnas jätkuvalt alaesindatud kõigis 
eluvaldkondades, eriti tööjõuna ning majanduses ja poliitikas;

C. arvestades, et paljusid tütarlapsi ähvardab ikka veel sunnitud varajane abielu ja koolist 
välja langemine ning nad ei suuda Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonnas oma täit 
teenimispotentsiaali ära kasutada; arvestades, et naiste suguelundite moonutamine on 
nendes riikides senini laialt levinud;

D. arvestades, et murettekitavalt laialt on levinud suundumus süüdistada soolises vägivallas 
ohvrit, eriti seksuaalse ahistamise korral; arvestades, et sageli ei leia sellised teod 
ametiasutuste ja muude institutsioonide hukkamõistu;

E. arvestades, et selle piirkonna seadused ei ole kaugeltki ühtsed, kuid enamikus riikides 
käsitletakse samasooliste täiskasvanute vahel kahepoolsel nõusolekul eraviisiliselt 
toimuvat seksuaalakti kuriteona;

F. arvestades, et naiste inimõiguste kaitsjatel on olnud tähtis roll muutuste tegemises selles 
piirkonnas ja seadusandlike muudatuste toetamises poliitikas, millega ikka veel 
institutsionaliseeritakse diskrimineerimine; arvestades, et naiste inimõiguste kaitsjad ja 
LGBTI-inimeste õiguste aktivistid Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonnas ja mujal 
astuvad välja ühiskondlike normide vastu, võideldes samal ajal tihti selliste takistustega 
nagu ähvardused, ahistamine, laimamine, häbimärgistamine, sotsiaalne surve, 
kinnipidamine, piinamine, vangistus, reisikeeld, inimrööv ja muud rikkumised;

G. arvestades, et ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osalised otsustasid COP 18 
istungjärgul (otsus 23/CP.18) kehtestada vastavalt konventsioonile ja Kyoto protokollile 
loodud asutustes soolise tasakaalu eesmärgi, et parandada naiste osalemist, tagada 
tõhusam kliimamuutuste poliitika, milles naiste ja meeste vajadusi käsitletakse võrdselt, 
ning jälgida, milliseid edusamme sootundlikku kliimapoliitika soodustamisel soolise 
tasakaalu eesmärgi saavutamisel on tehtud (otsus 23/CP.18);

H. arvestades, et ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 20. 
istungjärgul (COP 20) otsusega 18/CP.20 vastu võetud soolise võrdõiguslikkuse 
tööprogrammis võetakse luubi alla sooline võrdõiguslikkus poolte esindatuse korral ning 
edendatakse soolise võrdõiguslikkusega arvestamist kliimamuutuste alase poliitika 
väljatöötamisel ja rakendamisel;

I. arvestades, et Pariisi kokkuleppes (COP 21) on sätestatud, et soolise võrdõiguslikkusega 
arvestavad kliimameetmed tuleb integreerida selle kokkuleppe rakendamise kõikidesse 
aspektidesse;

1. on pettunud, et naiste olukord enamikus araabia kevadest mõjutatud riikides ei ole 
paranenud ja on koguni halvenenud1, vaatamata naiste osalemisele Araabia ülestõusudega 
seotud arengu tõukejõuna ning nende aktiivsele rollile demokraatia ja sotsiaalsete, 
poliitiliste ja kodanikuõiguste tagamisel; märgib siiski, et sellest ajast alates on need 
liikumised toonud mõnes Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna riigis kaasas õigusaktide 

1 Esfandiari, H. and Heideman, K., „The role and status of women after the Arab uprisings“, IEMed Mediterranean 
Yearbook 2015, lk 303–306.
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reformid, mille eesmärk on edendada soolist võrdõiguslikkust, kuid neid ei ole piisavalt 
arvesse võetud sobivate teadlikkuse tõstmise vahenditega seotud investeeringute 
puudumise tõttu;

2. rõhutab, et Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna riikide naiste kaasamine ja nende 
mõjuvõimu suurendamine avalikus, poliitilises, majandus- ja kultuurielus on oluline 
stabiilsuse, rahu ja majandusliku jõukuse edendamiseks pikas perspektiivis; rõhutab, et 
riikides, kus araabia kevad on toonud kaasa jätkuva konflikti, on naiste osalemine 
rahuprotsessides ja vahendamises otsustava tähtsusega, et taastada vägivallatu ühiskond; 
leiab, et selle saavutamiseks on oluline naiste juurdepääs haridusele, mida toetavad 
kodanikuühiskonna organisatsioonid, ning sooline võrdõiguslikkus;

3.  märgib, et naiste ja tüdrukute juurdepääs haridusele on hädavajalik, et edendada nende 
rolli kõigis neis valdkondades; on seisukohal, et naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
valdkonnas töötavad kodanikuühiskonna organisatsioonid võivad aidata suurendada 
naiste mõjuvõimu Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riikides; nõuab lisaks, et EL suurendaks 
piirkonnas oma toetust kodanikuühiskonnale, võttes aluseks olemasolevad algatused, mis 
on juba osutunud edukaks;

4. rõhutab, et vaatamata araabia kevadele tähendavad takistused, nt diskrimineerivad 
seadused ja institutsioonid, et naistel on poliitilises elus osalemisel, ametisse 
kandideerimisel ning oma majanduslike ja sotsiaalsete vajaduste täitmisel ikka veel 
piiranguid;

5. märgib, et mõned riigid on vastu võtnud miljoneid pagulasi, kellest enamik on vaesuses 
elavad naised ja lapsed, mis süvendab koduvägivalda, naiste ja tütarlaste prostitutsiooni, 
sundabielusid ja lapstööjõu kasutamist kogukondades;

6. kutsub Euroopa välisteenistust üles suurendama jõupingutusi parimate tavade 
vahetamiseks seoses naiste rolliga avalikus elus;

7. kutsub Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna riike üles rakendama Pekingi tegevuskava, 
mis käsitleb naiste juurdepääsu haridusele ja tervishoiule kui põhilisi inimõigusi, 
sealhulgas juurdepääsu vabatahtlikule pereplaneerimisele ja seksuaalsele 
reproduktiivtervisele ning seonduvatele õigustele, nagu juurdepääs tasuta 
rasestumisvastastele vahenditele, ohutule ja seaduslikule abordile ning seksuaal- ja 
suhteharidusele tüdrukutele ja poistele;

8. nõuab tungivalt, et kõik need riigid ratifitseeriksid konventsiooni naiste 
diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ja tühistaksid kõik olemasolevad 
reservatsioonid sellele; nõuab tungivalt, et need riigid võtaksid sobivaid meetmeid, et 
suurendada ühiskonnas soolist võrdõiguslikkust, eeskätt võttes koostöösnaiste 
organisatsioonide ja kodanikuühiskonna osalejatega vastu riiklikke tegevuskavasid, mis 
sisaldaksid soolise võrdõiguslikkuse meetmeid;

9. rõhutab, et sooline võrdõiguslikkus ja naiste osalemine avalikus elus on demokraatia 
edendamisel ning rahumeelsema ja paremini toimiva ühiskonna edendamisel otsustava 
tähtsusega tegurid;

10. kutsub Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna riike reformima oma õigusakte isikliku 
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staatuse kohta, et tühistada naiste suhtes diskrimineerivad seadused, nt pärandi- ja 
abieluseadused, suurendama naiste osalemist ühiskonnaelus, sealhulgas poliitikas, ning 
võitlema igasuguse naiste ja tütarlaste vastu suunatud vägivalla vastu, ratifitseerides 
Istanbuli konventsiooni;

11. nõuab tungivalt, et Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida piirkonna riikide valitsused ja parlamendid 
võtaksid meetmeid, et edendada naiste tõhusat osalemist kõigil poliitilise elu tasanditel – 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul parlamendi ja valitsuse tasandil – ning 
rahvusvahelistes organisatsioonides, nagu ÜRO; nõuab sellega seoses, et tõhustataks 
parimate tavade vahetamise tõhustamist soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks, 
tugevdades rahvusvahelisel tasandil koostööd ÜRO naiste õiguste agentuuri, 
Parlamentidevahelise Liidu ja Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee naiste õiguste 
komisjoniga;

12. kutsub Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riike üles osalema aktiivselt naistevastase vägivalla 
kõigi vormide vastu võitlemises; kutsub Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riike üles 
allkirjastama ja ratifitseerima Istanbuli konventsiooni, mis on vahend võitlemaks naiste- 
ja tüdrukutevastase vägivalla vastu, sealhulgas koduvägivalla ja naiste suguelundite 
moonutamise vastu; nõuab eelkõige, et riigid, kes ei ole seda veel teinud, vaataksid oma 
õigusaktid läbi, lisades teksti soolise vägivalla ja aukuritegude kohta, käsitleksid selliste 
tegudega ähvardamist kuriteona ja kehtestades rangemad karistused kõigi sedalaadi 
kuritegude eest;

13. tunnustab naiste inimõiguste kaitsjate olulist rolli selle piirkonna hiljutistes 
seadusandlikes muudatustes, näiteks võeti Tuneesias hiljuti vastu seadus naistevastase 
vägivalla vastu, mis võimaldab naistel saada hädaolukorras või pikema perspektiiviga 
kaitset ahistajate eest ja lähenemiskeelde; Jordaanias tehti osalisi parandusi 2008. aasta 
koduvägivalla seadusesse ning Tuneesias, Jordaanias ja Liibanonis tunnistati kehtetuks 
seadused, millega vabastati vägistaja vastutusest, kui ta oma ohvriga abiellub; märgib 
siiski, et piirkonnas on vaja struktuurseid reforme, tagamaks, et kõik naised saaksid elada 
ilma diskrimineerimise ja vägivallata;

14. tuletab meelde märkimisväärseid majanduslikke ja sotsiaalseid erinevusi linna- ja 
maapiirkondade vahel, mistõttu jäetakse naised sageli ilma oma sõltumatuse tagamise 
jaoks vajalikest vahenditest; nõuab seetõttu, et kohaliku autonoomia laiendamise teel 
tugevdataks detsentraliseerimise ja piirkonna volituste suurendamise protsessi; nõuab 
lisaks, et EL suurendaks piirkonnas oma toetust kodanikuühiskonnale, võttes aluseks 
olemasolevad edukad algatused;

15. tunneb heameelt Vahemere Liidu sekretariaadi väljatöötatud programmide üle, nagu 
näiteks Med4Jobs, mis võtab sihikule noorte ja naiste töölesobivuse Vahemere 
piirkonnas; kutsub Vahemere Liidu liikmesriike üles andma oma sekretariaadile 
korralduse keskenduda oma töös Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikide majanduslikule ja 
sotsiaalsele arengule, et toetada üleminekuprotsessi tugevdamist, pöörates erilist 
tähelepanu naistele ja tütarlastele;

16. rõhutab, kui oluline on võtta Vahemere Liidu projektide kaalumisel ja heakskiitmisel 
arvesse soolist aspekti, nii et need aitaksid tõhusalt kaasa piirkonna naiste majandusliku, 
sotsiaalse ja poliitilise mõjuvõimu suurendamisele;
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17. tuletab lisaks meelde põllumajandussektori tähtsust Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna 
riikide majandusvaldkondade jaoks; rõhutab kliimamuutuste otsest mõju 
põllumajandussektorile ja eeskätt naistele; kutsub kõiki liikmesriike üles täitma 
kohustusi, mis võeti ÜRO naiste staatuse komisjoni 62. istungjärgul vastu võetud 
järeldustes seoses küsimustega, mis puudutavad soolist võrdõiguslikkust ja selle 
saavutamise võimalusi, naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamist maapiirkondades ja 
maapiirkondade integreerimist, võttes arvesse nende kliimastrateegiate eripärasid;

18. rõhutab, et naised võivad jõuliselt edendada rahu saavutamist, konfliktide lahendamist ja 
stabiliseerimisprotsesse ning rõhutab naiste olulist rolli radikaliseerumise ärahoidmises 
ning võitluses vägivaldse äärmusluse ja terrorismi vastu; tuletab meelde, et naiste 
osalemine kõigil otsuste tegemise tasanditel nende strateegiate väljatöötamisel ja 
rakendamisel muudab poliitikat ja programme tulemuslikumaks ja jätkusuutlikumaks; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida piirkonna naisi 
ning organisatsioone, kes kaitsevad ja edendavad nende õigusi; rõhutab, et 
õigusemõistmine ja üleminekuperioodi õigusemõistmine peab olema kergesti kättesaadav 
ja keskenduma naistele, kes on sattunud konfliktidega seotud seksuaalse vägivalla 
ohvriks;

19. tunnistab, et sooline võrdõiguslikkus on kestliku arengu ja kliimaprobleemidega 
toimetuleku katalüsaator; rõhutab, et naised ei ole üksnes ohvrid, vaid ka võimsad 
muutuste elluviijad, kes võivad võrdsel osalemisel kavandada ja ellu viia tulemuslikke 
kliimastrateegiaid ja/või kliimamuutustega kohanemise ja nende leevendamisega seotud 
lahendusi ning suurendada vastupanuvõimet kliimamuutustele, kuna neil on kogemusi eri 
valdkondades ja praktilisi teadmisi mitmes sektoris, alates põllumajandusest, 
metsandusest ja kalandusest kuni energiainfrastruktuuri ja säästvate linnadeni;

20. kutsub Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna riike üles järgima ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste otsust 23/CP.18, millega seati eesmärgiks saavutada sooline 
tasakaal vastavalt konventsioonile ja Kyoto protokollile loodud asutustes, et parandada 
naiste osalemist, tagada tõhusam kliimamuutuste poliitika, mis käsitleb võrdselt naiste ja 
meeste vajadusi, ning jälgida edusamme soolise tasakaalu eesmärgi saavutamisel, 
edendades sootundlikku kliimapoliitikat;

21. tuletab meelse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste otsust 21/CP.22 soolise 
võrdõiguslikkuse ja kliimamuutuste kohta, milles kutsutakse kokkuleppeosalisi üles 
määrama riikliku soolise võrdõiguslikkuse kontaktasutuse kliimaläbirääkimisteks, 
meetmete rakendamiseks ja järelevalveks ja pakkuma sellele toetust;

22.  tuletab meelde, et dokumendis „Strateegiline kohustus soolise võrdõiguslikkuse 
edendamiseks aastatel 2016-2019” peetakse soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste 
edendamist kogu maailmas üheks ELi välispoliitika prioriteediks; nõuab, et komisjon 
peaks sõna ja kutsub komisjoni üles seadma soolise võrdõiguslikkuse edendamise 
prioriteediks, sealhulgas võimaldama vajalikud rahalised vahendid;

23. peab murettekitavaks, et juurdepääsul riiklikele tervishoiuteenustele ja eelkõige seksuaal- 
ja reproduktiivtervisele ning seonduvatele õigustele on piiratud, eelkõige 
maapiirkondades elavatele naistele ja tütarlastele;

24. tuletab ELi delegatsioonidele meelde, kui oluline on poliitilistes dialoogides ja 
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sektoriülestes poliitikadialoogides soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine;

25. tunnustab kõiki naiste ja LGBTI-inimeste õiguste kaitsjad, kes võitlevad ebaõiglase ja 
diskrimineeriva kohtlemise vastu, ning neid, kes kaitsevad inimõigusi vaatamata 
raskustele, millega nad kokku puutuvad; kutsub Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna 
valitsusi üles looma kiiresti vajalikud mehhanismid, et võidelda naistevastase vägivalla 
kõigi vormide, sealhulgas naiste ja LGTBI õiguste aktivistide ahistamise vastu;

26. palub komisjonil ja Euroopa välisteenistusel tagada naiste ja LGBTI-õiguste kaitsjate 
toetamine ning parandada jätkuvalt inimõiguste kaitsjaid käsitlevate ELi suuniste 
rakendamist, kasutades täielikult ära kõik nende käsutuses olevad vahendid; rõhutab, et 
ELi delegatsioonid peavad Euroopa rahastamisvahendi raames kohalikel 
projektikonkurssidel esmatähtsaks pidama kõige suuremas ohus olevate inimõiguste 
kaitsjate toetamist, ning pakkuma seega tõhusat ja sihipärast toetust;

27.  kordab Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee üleskutset toetada Euroopa –
Vahemere piirkonna soolise ebavõrdsuse projekti, et analüüsida naiste esindatuse määra 
riiklikes ja piirkondlikes parlamentides ja kohalikes asutustes; on seisukohal, et 
parlamentaarse assamblee naiste õiguste komisjon ning Euroopa Parlamendi naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon peaksid igal aastal saama teavet soolise 
ebavõrdsuse näitajate kohta Euroopa – Vahemere piirkonnas.
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