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 ET 

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUS 
NÕUKOGULE 

ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks 

(2017/0000(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu soovitus nõukogule, mille on esitanud Constance 

Le Grip fraktsiooni PPE nimel ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel ELi prioriteetide 

kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks (B8-1365/2016), 

– võttes arvesse ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärku ja selle prioriteetset 

teemat „Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine muutuvas töömaailmas“, 

– 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, 2. märtsil 2010. aastal ja 9. märtsil 2015. aastal ehk vastavalt ÜRO 

erakorralistel istungjärkudel Peking +5, Peking +10, Peking +15 ja Peking +20, kus 

käsitleti edasisi meetmeid ja algatusi Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammi 

rakendamiseks, 

– võttes arvesse ÜRO 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide 

likvideerimise kohta, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 134 lõiget 3, 

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit (A8-

0000/2017), 

A. arvestades, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus on üks ELi aluspõhimõtetest, mis on 

sätestatud Euroopa Liidu lepingus, ja üks selle eesmärkidest ja ülesannetest, ning 

arvestades, et EL juhindub sellest põhimõttest ka oma välistegevuses, kuna mõlemad 

mõõtmed peaksid olema kooskõlas; 

B. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus ei ole üksnes põhiline inimõigus, vaid 

eeltingimus arengu edendamiseks ja vaesuse vähendamiseks ja vajalik alus rahumeelse, 

jõuka ja jätkusuutliku maailma saavutamiseks; 

C. arvestades, et viies kestliku arengu eesmärk on saavutada sooline võrdõiguslikkus ja 

suurendada kõigi naiste ja tütarlaste mõjuvõimu üle maailma; arvestades, et naiste 

mõjuvõimu suurendamine tähendab võimaldada naistele suuremat võimu ja kontrolli 

oma elu üle; 

D. arvestades, et naised on olulised majandustegevuses osalejad kogu maailmas ja naiste 

osalemine majandustegevuses võib suurendada majanduskasvu, luua töökohti ja 

suurendada kaasavat jõukust; arvestades, et riigid, mis väärtustavad naisi ja ergutavad 

neid tööturul ja otsustusprotsessis täielikult osalema, on stabiilsemad, jõukamad ja 

turvalisemad; 
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E. arvestades, et vaatamata kindlate tõendite olemasolule selle kohta, et naiste mõjuvõimu 

suurendamisel on keskne roll vaesuse vähendamisel, arengu edendamisel ja maailma 

kõige kiireloomulisemate probleemide lahendamisel, tunnistasid ELi valitsused 20 

aastat pärast Pekingit, et ükski riik ei ole täielikult saavutanud naiste ja meeste 

võrdõiguslikkust ega naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamist, edasiminek on olnud 

aeglane ja ebaühtlane, alles on jäänud suured lõhed ja diskrimineerimise vormid ning 

tegevusprogrammi rakendamisel 12 määrava tähtsusega valdkonnas on ilmnenud uued 

probleemid; 

F. arvestades, et ELil on oluline roll naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamise 

propageerimises nii ELis kui ka kogu maailmas poliitiliste ja rahaliste vahendite abil; 

1. edastab nõukogule järgmise soovituse: 

 Üldtingimused naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamiseks 

a) kinnitada oma kindlat toetust Pekingi tegevusprogrammile ja selles esitatud 

soolise võrdõiguslikkuse arvukatele meetmetele; 

b) ergutada poliitikameetmeid, et investeerida naiste ja tütarlaste haridusse ja 

kutseõppesse ning kaotada soolised erinevused nendes valdkondades; 
 

c) võidelda nii avalikus kui ka erasfääris naiste ja tütarlaste vastase vägivallaga, 

mis on nende kehalise ja vaimse puutumatuse tõsine rikkumine ning takistab 

neil oma täieliku potentsiaali realiseerimist; 

 

d) töötada välja poliitikameetmed, et edendada ja toetada inimväärse töö ja 

täieliku tööhõive saavutamist kõikide naiste jaoks; 

 

e) tagada üldine juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervishoiule, nagu on kokku 

lepitud elanikkonna ja arengu rahvusvahelise konverentsi tegevusprogrammis, 

Pekingi tegevusprogrammis ja nende läbivaatamiskonverentside 

lõppdokumentides; 

Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine ja takistuste ületamine tööturul 

f) kutsuda kõiki osapooli üles ratifitseerima ja rakendama konventsiooni naiste 

diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, pöörates eriti 

tähelepanu artiklitele 1, 4, 10, 11, 13, 14 ja 15; 
 

g) ergutada kõiki osapooli kehtestama poliitikameetmeid ja seadusi, mis tagavad 

võrdse tasu maksmise võrdse ja võrdväärse töö eest; 

 

h) töötada välja poliitikameetmed, mis toetavad naiste ettevõtluse arengut 

inimväärse töö kontekstis ja kõikide takistuste kõrvaldamist ettevõtte 

alustamisel, sealhulgas rahalised takistused või juurdepääs laenudele ja 

turgudele; 

 

i) edendada uusi investeeringuid sotsiaalhoolekande infrastruktuuri, haridusse ja 

tervishoidu ning kättesaadava, taskukohase ja kvaliteetse lastehoiu ja 
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ülalpeetavate hoolduse avalikku pakkumisse; 

 

j) toetada poliitikameetmeid, mis soodustavad majapidamise ja hooldamisega 

seotud kohustuste võrdset jagamist naiste ja meeste vahel; 

 

k) toetada Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooni loomist, et töötada 

välja rahvusvaheline standard soopõhise vägivalla vastu võitlemiseks töökohal; 

 

l) julgustada naisi ja tütarlapsi teadlikkuse tõstmise kampaaniate ja 

toetusprogrammide kaudu alustama akadeemilist ja teaduskarjääri kõikides 

teadusvaldkondades, keskendudes eriti tehnoloogiale ja digitaalsele 

majandusele; 

 

m) tagada ühtsus ELi välispoliitika ja kestliku arengu eesmärkide vahel; 

 

Naiste võrdse osalemise tagamine otsuste tegemise kõikidel tasanditel 

n) kaitsta kodaniku- ja poliitilisi õigusi ning toetada soolise võrdõiguslikkuse 

tagamist otsuste tegemise kõikidel tasanditel, sealhulgas poliitilised otsused, 

majanduspoliitika ja -programmid, äritegevus ja teadus; 

 

o) kaasata sotsiaalpartnerid majanduslike otsuste tegemisse; 

 

p) tugevdada naiste juhtpositsiooni ja osalemist otsuste tegemisel 

konfliktiolukordades ja konfliktijärgsetes lahendustes ning tagada konfliktidest 

väljuvates riikides naiste juurdepääs töökohtadele ja tööturgudele, mis on 

stabiilsuse saavutamiseks hädavajalik; 

 

Kõige tõrjutumate naiste vajadustega tegelemine 

q) lihtsustada maapiirkondade naiste jaoks maa omandamist ja juurdepääsu 

laenudele, et nad muutuksid majanduslikult iseseisvaks ning osaleksid 

täielikult maaelu arendamises ja saaksid sellest kasu; 

 

r) nõuda maapiirkondade naiste organisatsioonide kaasamist kohalikku, 

piirkondlikku, riiklikku ja ülemaailmsesse poliitikakujundamisse, eriti seal, kus 

vastavad otsused võivad nende elu mõjutada; 

 

s)  nõuda ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, sealhulgas selle artikli 6 

„Puuetega naised“ ratifitseerimist ja rakendamist; 

 

t) rõhutada sisserändajatest naistöötajate, eriti sisserändajatest naiskoduabiliste 

õigust inimväärsetele töötingimustele; 

 

Kõnealuste kohustuste ümberarvestamine kuludeks ja nende nähtavamaks 

muutmine; 

u) võtta kasutusele ressursid, mis on vajalikud naiste majanduslike õiguste 

realiseerimiseks ja soolise ebavõrdsuse vähendamiseks, sealhulgas ELi ja 
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liikmesriikide tasandil olemasolevate vahendite kasutamise kaudu; 

 

v) tagada parlamendi ja selle naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 

täielik kaasamine otsustusprotsessi seoses ELi seisukohaga ÜRO naiste 

staatuse komisjoni 61. istungjärgul; 

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule ja teavitamise 

eesmärgil komisjonile. 

 


