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ETTEPANEKUD

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

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklit 2 ja artikli 3 lõiget 1, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) 
artiklit 8,

– võttes arvesse Euroopa sotsiaalõiguste sammast, eelkõige selle 2., 3., 11. ja 
17. põhimõtet,

– võttes arvesse ÜRO 18. detsembri 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise 
kõigi vormide likvideerimise kohta,

– võttes arvesse ÜRO 20. novembri 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni;

– võttes arvesse 15. septembril 1995. aastal neljandal naiste maailmakonverentsil vastu 
võetud Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammi ning selle 
läbivaatamiskonverentside tulemusi;

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu 11. mai 2011. aasta naistevastase vägivalla ja 
perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni („Istanbuli konventsioon“);

– võttes arvesse oma 7. juuli 2022. aasta resolutsiooni USA Ülemkohtu otsuse kohta 
tühistada abordiõigus Ameerika Ühendriikides ning vajaduse kohta kaitsta abordiõigust 
ja naiste tervist ELis1,

– võttes arvesse majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti 
ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste komitee üldisi märkusi,

– võttes arvesse rahvusvahelise rahvastiku- ja arengukonverentsi tegevusprogrammi ning 
läbivaatamiskonverentside tulemusi,

– võttes arvesse oma 23. oktoobri 2020. aasta resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse 
kohta ELi välis- ja julgeolekupoliitikas2,

– võttes arvesse ELi aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 
2021. aastal,

– võttes arvesse oma 7. aprilli 2022. aasta resolutsiooni Ukraina sõja eest põgenevate laste 
ja noorte kaitse kohta ELis3,

– võttes arvesse oma 5. mai 2022. aasta resolutsiooni Ukraina vastase sõja mõju kohta 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2022)0302.
2 ELT C 404, 6.10.2021, lk 202.
3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2022)0120.
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naistele4,

– võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
25. novembri 2020. aasta ühisteatist „ELi soolise võrdõiguslikkuse kolmas tegevuskava: 
ambitsioonikas kava soolise võrdõiguslikkuse tugevdamiseks ja naiste mõjuvõimu 
suurendamiseks ELi välistegevuses“ (JOIN(2020)0017), 

– võttes arvesse oma 6. juuli 2022. aasta resolutsiooni läbipõimunud diskrimineerimise 
kohta Euroopa Liidus: Aafrika, Lähis-Ida, Ladina-Ameerika ja Aasia päritolu naiste 
sotsiaal-majanduslik olukord5,

A. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on üks ELi põhiväärtusi; arvestades, et õigus 
võrdsele kohtlemisele ja mittediskrimineerimisele on aluslepingutes ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas (edaspidi „harta“) sätestatud põhiõigus, mida tuleks täiel määral 
austada; arvestades, et õigus isikupuutumatusele on Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artikli 3 kohaselt ülimalt tähtis; arvestades, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist 
ja valdkondadevahelist lähenemisviisi tuleks seetõttu rakendada ja integreerida 
horisontaalse põhimõttena kõikidesse ELi meetmetesse ja poliitikavaldkondadesse;

B. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on vabade ja võrdsete ühiskondade arengu jaoks 
ülioluline; arvestades, et naiste ja tütarlaste inimõigused ei ole paljudes maailma osades 
ikka veel tagatud ning et paljudes riikides on kodanikuühiskonna organisatsioonide, 
eelkõige naiste õiguste, feministide ja rohujuure tasandi organisatsioonide tegevusruum 
kitsenenud;

C. arvestades, et praegusel COVID-19 kriisil ja selle tagajärgedel on selge sooline mõõde, 
mis mõjutab naisi ja mehi kogu maailmas erinevalt; arvestades, et COVID-19 
pandeemia on suurendanud olemasolevat struktuurset soolist ebavõrdsust; arvestades, et 
selle tagajärjed mõjutavad ebaproportsionaalselt haavatavate rühmade inimesi, 
sealhulgas naiste, muu kui valge nahavärvusega inimeste, LGBTIQA+-inimeste, 
puuetega inimeste, eakate ja teiste inimeste elu, näiteks takistades neil juurdepääsu 
olulistele tervishoiu- ja hooldusteenustele, sealhulgas seksuaal- ja reproduktiivtervise 
ning seonduvate õiguste teenustele ja soolise vägivalla ohvrite toetamisele;

D. arvestades, et pärast pandeemiat on naistevastane vägivald sagenenud; arvestades, et üle 
45 % naistest on teatanud, et nemad ise või mõni teine tuttav naine on alates 2019. 
aastast kogenud teatavat liiki vägivalda, ning 65 % naistest on teatanus, et nad on seda 
oma elu jooksul kogenud; arvestades, et maailmas on 245 miljonit vähemalt 15-aastast 
naist ja tütarlast langenud viimase 12 kuu jooksul seksuaalse ja/või füüsilise vägivalla 
ohvriks, mille on toime pannud lähipartner; arvestades, et rohkem kui neli naist kümnest 
tunneb end avalikes kohtades ohustatumalt kui varem ja üks kahest naisest tunneb end 
öösel üksi kõndides ohus olevat; arvestades, et kuus naist kümnest väidavad, et nende 
arvates on seksuaalne ahistamine avalikes kohtades süvenenud;

E. arvestades, et kogu maailmas jätkub naiste ja LGBTIQA+-inimeste õiguste suurem 
allasurumine;

4 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2022)0206.
5 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2022)0289.
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F. arvestades, et mõnes liikmesriigis on naiste juurdepääs ohutule ja seaduslikule abordile 
kahetsusväärselt halvemaks muutunud; arvestades, et seksuaal- ja reproduktiivtervise ja 
-õiguste kättesaadavus, sealhulgas ohutu ja seaduslik abort, on põhiõigus; arvestades, et 
seksuaal- ja reproduktiivtervis ja -õiguste kriminaliseerimine, edasilükkamine ja 
nendele juurdepääsu keelamine kujutab endast soolise vägivalla vormi; arvestades, et 
need piirangud ja keelud ei vähenda abortide arvu, vaid sunnivad inimesi ainult reisima 
või tegema ebaturvalisi aborte, muutes nad haavatavaks kriminaaluurimise ja süüdistuse 
esitamise suhtes, ning mõjutavad inimesi, kellel puuduvad vahendid ja teave; 
arvestades, et peaaegu kõik ohtliku abordi tagajärjel suremise juhtumid leiavad aset 
riikides, kus abordi tegemine on väga piiratud; arvestades, et 24. juunil 2022. aastal 
otsustas USA ülemkohus tühistada Roe vs. Wade kohtuotsuse, millega kaotati 
föderaalne põhiseaduslik õigus teha aborti, võimaldati osariikidel keelustada abort 
raseduse mis tahes etapis ja avati võimalus abort täielikult keelustada; arvestades, et 
sellest ajast alates on üha rohkem osariike USAs ja riike kogu maailmas otsustanud 
keelata või piirata õigust abordile;

G. arvestades, et rassistatud naised, ebasoodsa sotsiaal-majandusliku taustaga naised, 
vähemuste hulka kuuluvad naised, puuetega naised, sisserännanud naised ja 
LGBTIQA+- inimesed seisavad silmitsi oma inimõiguste täiendavate ja mitmekordsete 
rikkumistega; arvestades, et sageli on neil keelatud täiel määral ja tõhusalt osaleda 
majandus-, sotsiaal- ja poliitilises elus; arvestades, et läbipõimunud diskrimineerimise 
vorme kogevate naiste pääs ametlikule tööturule on kodu maailmas raskendatud, mis 
muudab nad haavatavaks diskrimineerimise, vaesuse, majandusliku ekspluateerimise ja 
soolise vägivalla, sealhulgas seksuaalse ahistamise ja väärkohtlemise suhtes; arvestades, 
et nad seisavad silmitsi rassismi ja diskrimineerimisega juurdepääsul 
tervishoiuteenustele, vägivallaohvritele pakutavatele tugiteenustele ja muudele 
teenustele, mis kujutab endast nende inimõiguste eiramist; arvestades, et afrofoobia, 
romavastasus, antisemitism ja islamofoobia on kogu maailmas laialt levinud rassismi 
vormid;

H. arvestades, et kogu maailmas kasutatakse religiooni ja ideoloogiat naiste ja tütarlaste 
õiguste ning soolise võrdõiguslikkuse vastu üldiselt; arvestades, et naised, tütarlapsed ja 
LGBTQIA+ inimesed kogevad soolist vägivalda ja diskrimineerimist, mis takistab neil 
täielikult kasutada inimõigusi, ning mille põhjustajaks ja toimepanijaiks on riiklikud ja 
valitsusvälised osalejad, kes tuginevad oma tegudes usulistele „põhjendustele“; 
arvestades, et naised, kes väljendavad oma usku ja veendumusi rõivaste või füüsilise 
välimusega, on sagedamini vägivalla ja diskrimineerimise ohvrid;

I. arvestades, et aastatel 2021–20226 tapeti kogu maailmas kokku 14 naisajakirjanikku, 
mis on rohkem kui 2020. aastal; arvestades, et kuigi igal aastal tapetakse rohkem 
meesajakirjanikke, kogevad naised üldiselt rohkem veebipõhist ja seksuaalset ahistamist 
ning neid võetakse sellega seoses sagedamini sihikule; arvestades, et naised osalevad 
poliitikas rekordilisel arvul kogu maailmas, otsides ametikohti ja hääletades; arvestades, 
et paljudes riikides on naiste suurem osalemine poliitikas saanud jõulise tagasilöögi 
osaliseks; arvestades, et poliitikas tegutsevate naiste vastu suunatud füüsiline, moraalne 
ja kübervägivald tekitab ohtlikke takistusi naiste osalemisele poliitilistes protsessides; 
arvestades, et naisaktivistid, inimõiguste kaitsjad ja ühiskonnaliidrid seisavad silmitsi 

6 https://en.unesco.org/themes/safety-journalists/observatory 

https://en.unesco.org/themes/safety-journalists/observatory
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üha süveneva vägivallaga kogu maailmas;

J. arvestades, et märkimisväärne arv naisi töötab Ukraina relvajõududes lahingu- ja 
mittesõjalistes rollides; arvestades, et rohkem kui 22,8 % Ukraina sõduritest on naised; 
arvestades, et alates Venemaa sissetungist Ukrainasse on oma kodudest põgenenud 
vähemalt 12 miljonit inimest, kellest enamik on naised ja lapsed; arvestades, et sõjad ja 
relvakonfliktid mõjutavad naisi, sealhulgas neid, kes seisavad silmitsi läbipõimunud 
diskrimineerimisega, konkreetselt ja süvendavad olemasolevat ebavõrdsust; arvestades, 
et naised ja tütarlapsed on eriti ohustatud humanitaar- ja ümberasumiskriiside ajal, kuna 
nad on jätkuvalt ebaproportsionaalselt suures ulatuses diskrimineerimise ohvrid 
soonormide alusel, soolise vägivalla ohvrid ning jäetud ilma juurdepääsust tervishoiule 
ja muudele teenustele; arvestades, et vägistamist ja seksuaalset vägivalda kasutatakse 
sõjarelvana; arvestades, et sõjast ja relvastatud konfliktidest tingitud massilised 
ümberasumised ja pagulaste vood toovad kaasa inimkaubanduse järsu suurenemise; 
arvestades, et naised ja saatjata lapsed on inimkaubitsejate peamised ohvrid, kelle kallal 
nende haavatavat olukorda sageli kuritarvitatakse;

K. arvestades, et kliimamuutused õõnestavad inimõiguste kasutamist ja suurendavad 
olemasolevat soolist ebavõrdsust; arvestades, et kliimamuutused mõjutavad naisi ja 
tüdrukuid meestest rohkem nende ebavõrdse juurdepääsu tõttu ressurssidele, haridusele, 
poliitilisele võimule, töövõimalustele ja maaomandiõigustele ning seniste sotsiaalsete ja 
kultuuriliste normide tõttu, nagu nende roll peamise hooldajana ning sageli ka joogivee, 
toidu ja kütusega varustajana; arvestades, et kliimamuutuse tekitatud ja võimendatud 
keskkonnaprobleemide tõttu on praegu suurenemas sundränne ja sellest tulenev 
inimõiguste vähenemine;

L. arvestades, et tütarlaste ja naiste ning muude haavatavate isikute kaitse vägivalla ja 
diskrimineerimise eest, eelkõige seoses hariduse, teabe ja tervishoiuteenustega, 
sealhulgas seksuaal- ja reproduktiivtervise ja seonduvate õiguste valdkonnas, on nende 
inimõiguste täieliku kasutamise tagamiseks eriti oluline; arvestades, et seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ja seonduvate õiguste rikkumised, nagu sundsteriliseerimine, 
sunniviisiline abort, sunniviisiline rasedus, abordi kriminaliseerimine, ohutu abordi 
ja/või abordijärgse hoolduse keelamine või edasilükkamine, raseduse sunnitud 
jätkamine ning seksuaal- ja reproduktiivtervise alast teavet, tooteid ja teenuseid 
taotlevate naiste ja tüdrukute kuritarvitamine ja väärkohtlemine, naiste suguelundite 
moonutamine ning günekoloogiline ja sünnitusabiga seotud vägivald on soolise 
vägivalla vormid, mis võivad sõltuvalt asjaoludest olla piinamine või julm, ebainimlik 
või alandav kohtlemine;

M. arvestades, et sooline vägivald on ränk inimõiguste rikkumine, kahjustades sotsiaalset 
stabiilsust ja julgeolekut, rahvatervist, naiste haridus- ja töövõimalusi ning laste ja 
kogukondade heaolu ja arenguväljavaateid;

1. rõhutab, et sooline võrdõiguslikkus on ELi põhiväärtus ning üks selle ühistest ja 
aluspõhimõtetest; rõhutab, kui oluline on tagada tõeline sooline võrdõiguslikkus kõigi 
inimeste jaoks kogu maailmas; rõhutab soolise võrdõiguslikkuse rolli põhiõiguste 
võrdse kasutamise tagamisel ja sellele järgneva juurdepääsu tagamisel sellistele 
teenustele nagu tervishoid, haridus, inimväärne töö, eluase ja hooldus; kiidab heaks 
asjaolu, et pingutused naiste ja tüdrukute õiguste edendamiseks on ülemaailmselt 
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rohkem tähelepanu kogunud; märgib siiski, et ükski riik pole jõudnud täieliku soolise 
võrdõiguslikkuseni; peab kahetsusväärseks asjaolu, et üldised edusammud naiste 
õiguste alal jäävad oluliselt maha 1995. aastal Pekingi konverentsil võetud ÜRO riikide 
kohustustest; kordab oma üleskutseid ELi institutsioonidele ja liikmesriikidele võtma 
endale kohustus liikuda feministliku välis- ja julgeolekupoliitika suunas, mis hõlmab 
soolise aspekti muutmise nägemust, ning tagama, et liikmesriigid, ELi delegatsioonid ja 
kõik ELi institutsioonid rakendaksid täielikult kõiki soolise võrdõiguslikkuse kolmanda 
tegevuskava eesmärke ja kohustusi;

2. juhib tähelepanu, et muu hulgas kogevad läbipõimunud diskrimineerimist LGBTIQA+ 
naised, rändajatest ja eri rassidest naised, puuetega ja eakamad naised; nõuab, et ELi 
sise- ja välistegevuses võetaks arvesse identiteetide ja diskrimineerimise ristumist ning 
tunnistataks, et sooline ebavõrdsus ei mõjuta naisi ja tütarlapsi ning mittebinaarseid 
inimesi kogu nende mitmekesisuses võrdselt, vaid sellele lisanduvad muud rõhumise 
vormid; nõuab haavatavatesse rühmadesse kuuluvate naiste, näiteks LGBTIQA+-naiste, 
puuetega naiste, rassistatud naiste, eakate naiste ja maapiirkondade naiste paremat 
kaitset; nõuab soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ja intersektsionaalse 
perspektiivi süstemaatiliselt integreerimist ELi välis- ja julgeoleku-, rände-, laienemis-, 
kaubandus- ja arengupoliitikasse; nõuab konkreetsete soolise võrdõiguslikkuse 
peatükkide lisamist kõikidesse tulevastesse ELi kaubandus- ja 
investeerimislepingutesse; peab sellega seoses äärmiselt kahetsusväärseks, et ELi uues 
rände- ja varjupaigaleppes puudub intersektsionaalne mõõde;

3. on sügavalt mures soolise ebavõrdsuse suurenemise pärast, mis tuleneb järjestikustest 
kriisidest kogu maailmas; märgib murega soolise vägivalla murettekitavat kasvu kogu 
maailmas kriiside ajal; rõhutab, et COVID-19 pandeemia järelmõjud süvendavad 
jätkuvalt olemasolevat ebavõrdsust, mõjutades ebaproportsionaalselt tõrjutud rühmade 
elu, ennetades eelkõige juurdepääsu abordile ja rasestumisvastastele vahenditele, 
viljakuse ravile, HIVi ja sugulisel teel levivate nakkuste testimisele, reproduktiivvähi 
sõeluuringutele, seksuaalsusele ja suhteharidusele ning emade tervishoiule;

4. rõhutab, et naised ja tütarlapsed vajavad konfliktide ja ümberasumise ajal pidevat 
juurdepääsu seksuaal- ja reproduktiivtervise teenustele, sealhulgas juurdepääsu ohutule 
sünnitusele, pereplaneerimise teenustele, seaduslikule ja ohutule abordile või arstiabile 
vägistamisjuhtumite puhul; nõuab, et kooskõlas ÜRO esmaste teenuste 
miinimumpaketiga tehtaks kättesaadavaks rahalised vahendid seksuaal- ja 
reproduktiivtervise alaste hädavajalike ja elupäästvate teenuste osutamiseks;

5. rõhutab, et igasugune konflikt, näiteks sõda Ukrainas, loob inimkaubitsejatele 
võimaluse ära kasutada inimeste haavatavust; kutsub liikmesriike ja komisjoni üles 
hõlbustama paremat piiriülest teabevahetust ja koolitust, et tagada tõhusam 
keskendumine inimkaubitsejatele, kes kasutavad piire lünkadena oma ohvrite edasiseks 
ärakasutamiseks, kellest valdav enamik on naised; nõuab ennetavat poliitikat, mis 
hõlmab kestlikke, läbipaistvaid ja kättesaadavaid seadusliku rände võimalusi; nõuab 
tõhusaid teavituskampaaniaid, et konflikti ja/või stressi eest põgenevad inimesed ei 
satuks inimkaubanduse ahelatesse; mõistab teravalt hukka seksuaalse ja soolise 
vägivalla kasutamise sõjarelvana ja rõhutab, et see on sõjakuritegu; väljendab sügavat 
muret selle pärast, et üha rohkem on teateid inimkaubanduse, seksuaalvägivalla, 
ärakasutamise, vägistamise ja väärkohtlemise kohta, millega puutuvad kokku Ukrainast 
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põgenevad naised ja lapsed; nõuab otsustavaid meetmeid, et lõpetada seksuaalvägivald 
sõjarelvana ja lõpetada nendes tegudes süüdi olevate isikute karistamatus ning 
suurendada teadlikkust sõjas kannatavate laste konkreetsest olukorrast ja 
diskrimineerimisest;

6. taunib asjaolu, et kaasaegse orjanduse lõksu langenud inimeste arv on ulatuslikult 
kasvanud; nõuab ohvrikeskset ja inimõigustele keskenduvat lähenemisviisi selle 
kuritegevuse vastu võitlemiseks; rõhutab inimkaubanduse soolist mõõdet, kuna 65 % 
selle ohvritest on naised ja tütarlapsed ning 92 % nendest kaubitsetakse seksuaalse 
ärakasutamise eesmärgil; nõuab kooskõlastatud tegevust, mis keskenduks ohvrite 
tunnustamisele ja nende tõhusale ühiskonda taasintegreerimisele, kuna majanduslik ja 
sooline ebavõrdsus on üks peamisi ohvristamise põhjuseid;

7. rõhutab naisajakirjanike või poliitikute ning inimõiguste kaitsmisega tegelevate naiste 
vastu suunatud ähvarduste ja vägivalla kasutamist; tuletab meelde riigi esmast kohustust 
tagada ja säilitada nendele avalikult ohustatud naistele turvaline keskkond ning kaitsta 
neid ohtude ja rünnakute eest; nõuab nende naiste vastu suunatud hirmutamise, 
ähvarduste, vägivalla ja muude kuritarvituste viivitamatut uurimist;

8. rõhutab, et etniliste, usu- ja veendumusvähemuste hulka kuuluvad naised ja tüdrukud on 
soopõhise vägivalla ja diskrimineerimise suhtes isegi rohkem kaitsetud; mõistab teravalt 
hukka vähemuste hulka kuuluvate naiste, näiteks roma naiste diskrimineerimise ja 
nendevastase vägivalla kogu maailmas; on seisukohal, et õigust haridusele, sotsiaalseid 
õigusi ja õigust tervishoiule ei tohiks mingil juhul vähendada ega ära võtta; on sügavalt 
mures uiguuride vähemuse olukorra pärast ja mõistab hukka kõik inimõiguste 
rikkumised, nagu meelevaldne kinnipidamine, piinamine, väärkohtlemine, sealhulgas 
sundravi, seksuaalne ja sooline vägivald, mis võivad olla rahvusvahelised kuriteod;

9. kutsub kõiki pagulasi vastuvõtvaid ja transiitriike üles tegelema naiste ja tütarlaste 
erivajadustega ning tagama, et teenused, suunamisvõimalused ja kaebuste esitamise 
mehhanismid on kogukondades kohe kättesaadavad kõikidele rühmadele arusaadavates 
keeltes ja juurdepääsetavas vormis; nõuab Ukrainas pidevat juurdepääsu olulistele ja 
elupäästvatele tervishoiuteenustele, samuti seksuaal- ja reproduktiivtervise ning 
seonduvate õiguste teenustele, eelkõige seoses erakorraliste rasestumisvastaste 
vahendite või vägistamise ohvritele abordi võimaluse tagamisega; julgustab 
vastuvõtvates riikides sõja või relvakonfliktide eest põgenevate naiste ja laste kiiret 
integreerimist; tuletab meelde sõdade ja relvakonfliktide eest põgenevate transsooliste 
isikute rasket olukorda ja takistusi; rõhutab, et transinimestel, kelle isikut tõendavad 
dokumendid ei vasta nende identiteedile, tuleks lubada ületada piire ja läbida sisemisi 
kontrollpunkte ning neid ei tohi jätta kodanikukaitsemeetmete alt välja; rõhutab, et 
transsoolistel põgenikel on raske saada hormoonravi; tuletab meelde, et WTO on 
liigitanud sellise trans- ja intersooliste inimeste ravi ja muud spetsiifilised ravimid väga 
olulisteks ja seetõttu tuleks need lisada humanitaarabipakettidesse;

10. rõhutab, et naiste kohalolek ja panus on kriisi ajal eriti oluline; tuletab meelde ELi 
pühendumust soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste mõjuvõimu suurendamisele ning 
naiste ja meeste võrdse esindatuse vajalikkust juhtimis- ja otsustusprotsessis;

11. tunnistab vaprust ja tugevust, mida näitavad üles Ukraina naissõdurid, keda oma riigi 
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kaitsel on suurel arvul, ning kõik kohapeal toetust ja abi andvad Ukraina naised, samuti 
need, kes on otsustanud riigist põgeneda, et kaitsta oma peret; nõuab, et EL tagaks 
soolise aspekti integreerimise oma vastuses Venemaa provotseerimata ja 
põhjendamatule agressioonisõjale Ukraina vastu, suurendades naiste rolli 
humanitaarabis ja konfliktijärgsetes ülesehitusoperatsioonides, üleminekuperioodi 
õigusemõistmises ja inimõiguste edendamises; nõuab, et Venemaa võetaks vastutusele 
kõigi naiste ja tütarlaste vastu suunatud inimõiguste rikkumiste eest, sealhulgas, kuid 
mitte ainult, kõigi seksuaalse vägivalla ja vägistamise juhtumite eest; nõuab otsustavat 
tegevust, et teha lõpp seksuaalvägivalla kasutamisele sõjarelvana, et kaitsta ja aidata 
ohvreid ning parandada nende juurdepääsu õigusemõistmisele; kinnitab ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1820 (2008), milles märgitakse, et vägistamine ja 
muud seksuaalse vägivalla vormid on inimsusevastased kuriteod või sõjakuriteod;

12. mõistab hukka Talibani vaenuliku režiimi Afganistanis ning naiste ja tütarlaste jätkuva 
rõhumise paljudes maailma riikides; rõhutab, et viimase 12 kuu jooksul on naiste ja 
tütarlaste inimõiguste rikkumised Afganistanis ebaproportsionaalselt sagenenud, 
hoolimata esialgsetest lubadustest tagada naistele ja tütarlastele õigus tööle ja 
haridusele; tuletab meelde tütarlaste hariduse erilist tähtsust pärast Talibani poolt 
Afganistani ülevõtmist; mõistab hukka asjaolu, et Taliban jätab naised ja tütarlapsed 
süstemaatiliselt kõrvale avalikust elust ja poliitilisest osalemisest; väljendab heameelt 
tõsiasja üle, et EL on taastanud minimaalse kohaloleku Kabulis, tagades abi andmise, 
ning peab esmatähtsaks otsest suhtlemist Afganistani rahvaga, sealhulgas Afganistani 
naisjuhtide foorumi kaudu, mille eesmärk on tagada, et Afganistani naistel oleks 
rahvusvahelistel foorumitel sõnaõigus;

13. on sügavalt mures ja kurb Mahsa Amini surma pärast 16. septembril 2022, pärast seda 
kui moraalipolitsei teda oli teda peksnud, tõenäoliselt hidžaabi liiga vabalt kandmise 
eest; nõuab, et sõltumatu pädev asutus viiks läbi kiire, erapooletu ja tõhusa uurimise; on 
mures selle pärast, et Iraani valitsus reageerib repressiivselt ja kasutab võimu inimeste 
vastu, kes avaldavad meelt naiste õiguste ja võrdsuse eest; mõistab hukka jätkuvad 
rünnakud naiste vastu, sealhulgas hiljutise võistluse järel kadunuks jäänud mägironija 
Elnaz Rekabi juhtumi; kutsub kõiki riiklikke ametiasutusi üles lõpetama 
hidžaabireegleid mittejärgivate naiste ründamine, ahistamine ja kinnipidamine; kinnitab 
veel kord naiste õigust kehalisele sõltumatusele ja sõnavabadusele kogu maailmas, 
sealhulgas õigust valida oma riietus ilma riigi sekkumise, sunni ja vägivallahirmuta;

14. mõistab hukka asjaolu, et sooline vägivald on üks kõige levinumaid vägivallavorme 
maailmas; juhib tähelepanu sellele, et sooline vägivald on diskrimineerimise vorm ja 
põhiõiguste rikkumine, samuti sooliste stereotüüpide ning struktuurse ja 
institutsioonilise ebavõrdsuse tagajärg; rõhutab soolistustatud, läbipõimunud ja 
ohvrikeskse lähenemisviisi rakendamise olulisust kõigi soolise vägivallaga võitlemise 
poliitikasuundade ja meetmete puhul; rõhutab vajadust võidelda naiste 
diskrimineerimise ja kahjulike stereotüüpide vastu alates varasest lapsepõlvest, kuna 
need on sool põhineva vägivalla ühed peamised tegurid; mõistab teravalt hukka 
igasuguse soolise, füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise ja majandusliku vägivalla, 
sealhulgas koduvägivalla, seksuaalse ärakasutamise, seksuaalse ahistamise, jälitamise, 
kiusamise, inimkaubanduse, lapsega sõlmitud ja sundabielud, sundsteriliseerimise, 
sunniviisilised abordid, naiste tapmise, naiste suguelundite moonutamise; nn 
auvägivalla ja aumõrvad, vägistamise domineeriva relvana ja sõjarelvana ning 
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kübervägivalla; rõhutab, et kõik need vägivallavormid kujutavad endast inimõiguste ja 
inimväärikuse tõsist rikkumist; on sügavalt mures naiste tapmise kui kasvava nähtuse 
pärast Euroopas ja kogu maailmas; kutsub ELi ja üleilmseid osalejaid üles neid 
küsimusi konkreetselt käsitlema; tervitab ja julgustab ELi ja tema rahvusvaheliste 
partnerite jõupingutusi ja investeeringuid, mille eesmärk on hoida ära ja kaotada kõik 
soolise vägivalla vormid;

15. rõhutab, et kliimamuutuste ja ökosüsteemide seisundi halvenemise kahjulikku mõju 
kannavad ebaproportsionaalselt vaesed, eelkõige naised kogu oma mitmekesisuses ja 
noored, samuti põlisrahvad ja muud loodusvaradest sõltuvad ja/või vaesed kogukonnad, 
ning nõuab, et ELi pühenduks progressiivsetele soolistele perspektiividele, et muuta nii 
sise- kui ka välistegevusest; nõuab, et EL ja kõik ülemaailmsed osalejad reageeriksid 
kriisidele, eelkõige käimasolevatele energia- ja kliimakriisidele sootundlikult, 
sealhulgas valdkonnaüleselt, ning tagaksid selleks sihtotstarbeliste vahendite ja 
meetmete rakendamise ning tagaksid naiste võrdse osalemise kogu nende 
mitmekesisuses otsuseid tegevates organites rahvusvahelisel, riiklikul ja kohalikul 
tasandil; rõhutab kogu maailmas aset leidvaid laastavaid üleujutusi, sealhulgas neid, mis 
on hiljuti laastanud Pakistani, mistõttu on ümber asustatud peaaegu 8 miljonit inimest ja 
hukkunud üle tuhande inimese, ning rõhutab nende suuremat mõju naistele, mis on 
tingitud olemasolevast soolisest ebavõrdsusest; märgib murega, et loodusõnnetuse 
korral on naiste tõenäosus hukkuda 14 korda suurem;

16. rõhutab, et Istanbuli konventsioon on Euroopas kõige ulatuslikum vahend soolise 
vägivalla erivormide vastu võitlemiseks; kutsub kõiki järelejäänud liikmesriike üles 
täielikult ratifitseerima Istanbuli konventsiooni, mis on peamine vahend Euroopa 
ülesehitamiseks, mis seisab vastu soolise vägivalla kõigi vormide vastu ja võitleb selle 
vastu ning pakub ennetusmehhanisme tulevaste ohvrite arvu vähendamiseks; kutsub 
nõukogu üles viima viivitamata lõpule ELi ühinemise Istanbuli konventsiooniga; 
julgustab ELi mittekuuluvaid riike ratifitseerima Istanbuli konventsiooni, parandama 
naiste õigusi ja võitlema jõuliselt igasuguse soolise vägivalla vastu; nõuab, et EL ja 
Euroopa Nõukogu julgustaksid jätkuvalt riike ühinema konventsiooniga, et võidelda 
koos soolise vägivalla vastu ja see kaotada; mõistab hukka mõne riigi katsed tühistada 
meetmed, mida Istanbuli konventsiooni rakendamisel ja naistevastase vägivalla 
tõkestamisel on juba võetud; tunneb muret Türgi taganemise pärast konventsioonist; 
kutsub nõukogu ja komisjoni üles tagama konventsiooni täieliku integreerimise 
tulevasse ELi direktiivi soolise vägivalla vastu võitlemise kohta; nõuab soolise vägivalla 
määratlemist ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 loetletud uue kuriteoliigina; 
rõhutab vajadust tagada ohvritele tõhus hüvitis ja piisavad õigusnormid; nõuab 
konventsiooni kasutamist miinimumstandardina soolise vägivalla kaotamisel kogu 
maailmas;

17. mõistab hukka naiste ja LGBTIQIA+-inimeste õigusi süstemaatiliselt ründavad soolise 
võrdõiguslikkuse ja naistevastased liikumised, režiimid ja usundid; nõuab tungivalt, et 
EL ja globaalsed osalejad lükkaksid tagasi kõik edasised katsed ümber lükata 
saavutused, mis on seotud naiste inimõiguste, võrdsuse, enesemääramisõiguse ja oma 
keha üle täieliku kontrolli omamisega; tunneb muret selle pärast, et soolise 
võrdõiguslikkuse vastaseid liikumisi ELis rahastavad suurel määral välisosalejad; nõuab 
selle küsimuse hoolikat analüüsimist ja selle tagamist, et Euroopa rahast ja välismaistest 
annetustest ei rahastataks organisatsioone, mis võitlevad aktiivselt võrdõiguslikkuse 
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vastu ja püüavad piirata teiste isikute õigusi; peab kahetsusväärseks tagasiminekut 
seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste valdkonnas ning kutsub 
rahvusvahelist üldsust üles uuendama oma toetust seksuaal- ja reproduktiivtervisele 
ning seonduvatele õigustele, sealhulgas juurdepääsu ohutule ja seaduslikule abordile, 
eakohasele, tõenditel põhinevale põhjalikule seksuaalharidusele, kõikehõlmavatele 
pereplaneerimisele, sealhulgas rasestumisvastasele hooldusele ja erapooletule teabele, 
ning sünnituseelsele, sünnitusega seotud ja sünnitusjärgsele hooldusele nii ELis kui ka 
väljaspool seda; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rakendama soolise 
võrdõiguslikkuse strateegiat ühtselt nii ELis kui ka väljaspool seda ning võtma tõhusaid 
ja konkreetseid meetmeid, et võidelda naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse vastase 
tegevusega;

18. kutsub ülemaailmseid osalejaid üles võtma arvesse LGBTIQA+- inimeste suurenenud 
riski ja konkreetseid probleeme, kes on eriti haavatavad ning sageli diskrimineerimise ja 
vägivalla ohvrid, ning ennetama, uurima ja karistama nende vastu suunatud 
vägivallaakte ja vihakuritegusid; tunnustab asjaolu, et soolise võrdõiguslikkuse 
kolmandas tegevuskavas tunnistatakse vajadust kaitsta LGBTIQA+- inimeste õigusi; 
nõuab, et rakendataks ELi suuniseid lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste 
(LGBTI) inimeste kõikide inimõiguste edendamiseks ja kaitsmiseks; nõuab, et EL ja 
liikmesriigid suurendaksid jõupingutusi, et võidelda LGBTIQA+-inimeste vastu 
suunatud vägivalla, diskrimineerimise ja häbimärgistamise vastu; kutsub ülemaailmseid 
osalejaid üles võtma kõik vajalikud meetmed tagamaks, et sooline identiteet ja 
seksuaalne sättumus ei oleks mingil juhul kriminaalkaristuste aluseks;

19. mõistab hukka igasuguse LGBTIQA+- ja soole mittevastavate inimeste vastu suunatud 
vägivalla, sealhulgas häbimärgistamise, meelevaldse kinnipidamise, nii füüsilise kui ka 
vaimse piinamise, tagakiusamise ja tapmise ning nende vastu suunatud vägivalla 
õhutamise; nõuab, et austataks kõigi inimeste kehalist autonoomiat, eelkõige keelates 
soo seadusliku tunnustamise eeltingimusena intersooliste suguelundite moonutamise, nn 
ümbermuutmisteraapia tavad ja transsooliste inimeste sundsteriliseerimise; kordab, et 
soo tunnustamist käsitlevad õigusnormid tuleks vastu võtta kooskõlas rahvusvaheliste 
inimõiguste standarditega, muutes sellega soo tunnustamise kättesaadavaks, 
taskukohaseks, halduslikuks, kiireks ning enesemääramisõigusel põhinevaks; taunib 
asjaolu, et transseksuaalsed ja sooliselt mitmekesised inimesed kogevad jätkuvalt 
diskrimineerimist ja raskusi soo õiguslikul tunnustamisel; nõuab, et soolise 
võrdõiguslikkuse õigusliku tunnustamise tingimusena kaotataks endiselt levinud 
kahjulik steriliseerimine;

20. nõuab, et EL ja liikmesriigid edendaksid soolist võrdõiguslikkust ning seksuaal- ja 
reproduktiivtervist ning seonduvaid õigusi kõigis oma välis- ja sisemeetmetes, 
sealhulgas mitme- ja kahepoolsetel foorumitel; on sügavalt mures ülemaailmse 
tagasilanguse pärast soolise võrdõiguslikkuse ning seksuaal- ja reproduktiivtervise ning 
seonduvate õiguste valdkonnas, sealhulgas ELis; mõistab teravalt hukka USA 
ülemkohtu otsuse pöörata tagasi Roe vs. Wade, Poola konstitutsioonikohtu 2020. aasta 
oktoobri otsus ja Ungari valitsuse hiljutine karm otsus sundida aborti taotlevaid isikuid 
kuulama loote südamelööke; nõuab nende kohest tagasipööramist; mõistab hukka muud 
jätkuvad katsed häbimärgistada ja vähendada juurdepääsu seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiule; mõistab hukka kõik ähvardused, rünnakud ja karistused 
aktivistidele, kes aitavad naistel saada kätte rasestumisvastased vahendeid või teha 



PE735.679v03-00 12/15 AD\1266374ET.docx

ET

aborti; rõhutab, kui oluline on näidata eeskuju, sätestades seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvad õigused Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, ning 
rõhutab vajadust toetada kogu maailmas soolist võrdõiguslikkust ja 
reproduktiivõiguslikku õiglust edendavaid kodanikuühiskonna organisatsioone;

21. nõuab, et seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused muutuksid ELi 
inimõiguste edendamise lahutamatuks osaks maailmas; nõuab üldist juurdepääsu 
seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste teenustele ning eelkõige 
seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste tervisekeskuste taskukohasust 
ja juurdepääsetavust, sealhulgas ulatuslikku pereplaneerimist, rasestumisvastaseid 
vahendeid ja erapooletut teavet, sünnituseelset, sünnitusega seotud ja sünnitusjärgset 
hooldust, samuti HIVi hooldust ning juurdepääsu eakohasele ja tõenditel põhinevale 
põhjalikule seksuaalharidusele nii ELis kui ka sellest väljaspool; kinnitab veel kord, et 
kvaliteetsete ja taskukohaste terviklike seksuaal- ja reproduktiivtervise, -õiguste ja 
nendega seotud teenuste keelamine on soolise vägivalla vorm; rõhutab, et naiste õiguste 
aktivistid seisavad oma tegevuse tõttu silmitsi ahistamise ja vägivaldsete ähvardustega, 
eelkõige sotsiaalmeedias; rõhutab vajadust toetada kodanikuühiskonna organisatsioone, 
eelkõige naiste õiguste organisatsioone, kes tegelevad seksuaal- ja reproduktiivtervise 
ning seonduvate õiguste edendamisega, eriti marginaliseerunud kogukondades, kelle 
tööd ohustab jätkuvalt kodanikuühiskonna vähenev tegutsemisruum;

22. taunib asjaolu, et inimõiguste kaitsjad seisavad endiselt silmitsi järjest ulatuslikumate 
rünnakutega, sealhulgas kohtuliku ahistamise, laimukampaaniate ja vaenukuritegudega; 
kutsub ELi juhte üles edendama ja tagama inimõiguste kaitsjate, eelkõige naiste ja 
LGBTIQA+-inimeste õiguste kaitsjate õiguste austamist ning kaitsma neid riiklike ja 
valitsusväliste osalejate rünnakute ja ähvarduste eest; nõuab üldsuse osalemise vastaseid 
strateegilisi hagisid käsitlevate õigusaktide vastuvõtmist ja rakendamist, samuti tõhusat 
süüdistuse esitamist diskrimineeriva käitumise eest ning nulltolerantsi vaenukõne ja 
vaenukuritegude suhtes; rõhutab oma nõudmisi, et EL võtaks arvesse soospetsiifilisi 
ohte, vajadusi ja probleeme, millega naissoost inimõiguste kaitsjad kokku puutuvad, 
ning palub tungivalt, et ELi institutsioonid tagaksid neile juurdepääsu konkreetsetele 
kaitsemehhanismidele ning pakuksid poliitilist ja suuremat otsest rahalist toetust; 
mõistab hukka kõik ähvardused, rünnakud ja karistused aktivistidele, kes aitavad naistel 
pääseda juurde abordile või rasestumisvastastele vahenditele; rõhutab vajadust toetada 
kodanikuühiskonna organisatsioone, kes edendavad soolist võrdõiguslikkust ja eelkõige 
reproduktiivõiglust;

23. rõhutab vajadust võidelda naiste diskrimineerimise ja kahjulike stereotüüpide vastu 
kvaliteetse hariduse kaudu alates varasest lapsepõlvest; rõhutab, et juurdepääs 
haridusele on oluline oskuste, inimväärse töö ja tuleviku töökohtade omandamiseks 
ning sooliste stereotüüpide ja eelarvamuste kaotamiseks, sealhulgas tavaliselt meestega 
domineerivates valdkondades; tuletab meelde, et võrdsed võimalused juurdepääsuks 
teaduse ja tehnoloogia valdkondadele on eeltingimus tagamaks, et naised ja tütarlapsed 
saaksid oma inimõigusi täielikult kasutada; nõuab, et teadus-, tehnoloogia-, inseneri- ja 
matemaatikaõpet edendataks ja julgustataks juba varasest east alates, tagamaks, et 
tüdrukud ja naised ei satuks hiljem teadus- ja tehnikasektoris töö otsimisel ebaõiglaselt 
ebasoodsasse olukorda; nõuab, et EL edendaks ülemaailmsemalt võrdseid võimalusi 
juurdepääsuks haridusele kogu maailmas; nõuab tungivalt, et EL, sealhulgas Euroopa 
välisteenistus, võitleks tütarlaste hariduse kohutava keelamise vastu, mis kujutab endast 
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laste inimõiguste rikkumist;

24. rõhutab, et vaimne tervis on lahutamatu osa õigusest tervisele ja heaolule ning et esineb 
erinevusi selles, kuidas vaimse tervise probleemid mõjutavad mehi ja naisi; rõhutab, kui 
oluline on võtta vastu sootundlik lähenemisviis vaimse tervise haiguste uurimisele ja 
ravile, samuti vaimse tervise süvalaiendamisele üldiselt ning tõhusatele 
kommunikatsioonistrateegiatele, et võidelda vaimse tervisega seotud sooliste 
stereotüüpide vastu; nõuab, et tervishoiusektoris kogutaks ja analüüsitaks sooliselt 
eristatud andmeid, et kaotada meestele ja naistele pakutava ravi kvaliteedi erinevused ja 
austada samal ajal ELi andmekaitsealaste õigusaktide peamisi põhimõtteid ja põhiõigusi 
ning riiklikke õigusakte; tuletab meelde, et naiste juurdepääsul kvaliteetsetele 
tervishoiuteenustele on kõige olulisemad probleemid hiline diagnoosimine, ebapiisav 
ravi ja naiste vähene osalemine uuringutes;
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