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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et ELi lepingu artikli 2 kohaselt põhineb Euroopa Liit inimväärikuse 
austamisel, vabadusel, demokraatial, võrdsusel, õigusriigi põhimõttel ja inimõiguste 
austamisel; arvestades, et õigus võrdsele kohtlemisele ja mittediskrimineerimisele on 
põhiõigus ning Euroopa kodanikke kaitstakse diskrimineerimise eest vastavalt 
põhiõiguste harta artiklile 21; arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
151 viidatakse sotsiaalsetele põhiõigustele, nagu need, mis on sätestatud Euroopa 
sotsiaalhartas, ning et sooline võrdõiguslikkus on Euroopa sotsiaalõiguste samba üks 
peamisi põhimõtteid;

B. arvestades, et sooline vägivald on endiselt meie ühiskonna suurimaid probleeme ning 
kõigis selle vormides on tegemist põhiõiguste rikkumisega, mis mõjutab ühiskonna 
kõiki tasandeid; arvestades, et selline vägivald on nii struktuurse ebavõrdsuse põhjus 
kui ka tagajärg; arvestades, et selle tõkestamiseks on vaja mõista selle põhjusi ja seda 
soodustavaid tegureid; arvestades, et lõimunud identiteediga ja mitmes suhtes 
haavatavad naised on suuremas vägivalla ja ahistamise ohus; arvestades, et soolise 
vägivalla tõkestamise alus on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 
2011. aasta direktiiviga 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja 
sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse 
nõukogu raamotsus 2002/629/JSK1, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 
2011. aasta direktiiviga 2011/99/EL Euroopa lähenemiskeelu kohta2 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiviga 2012/29/EL, millega 
kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded 
ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK3; arvestades, et Istanbuli 
konventsioon on esimene õiguslikult siduv naiste ja tütarlaste vastase vägivalla 
ennetamise ning selle vastu võitlemise rahvusvaheline dokument, millega luuakse 
terviklik õigus- ja poliitiliste meetmete raamistik naistevastase vägivalla ennetamiseks, 
ohvrite toetamiseks ja vägivallatsejate karistamiseks; arvestades, et kuus liikmesriiki ja 
EL ise ei ole Istanbuli konventsiooni veel ratifitseerinud või üle võtnud;

C. arvestades, et kogu oma mitmekesisuses4 seisavad naised silmitsi struktuurse rassismi, 
diskrimineerimise, vihakuritegude ja vihakõne, õiguskaitse kättesaamatuse ja püsiva 
sotsiaal-majandusliku ebavõrdsusega, mis tuleb tunnistada peamiseks takistuseks 
põhiõiguste täieliku kasutamise ning kaasatuse ja võrdsuse saavutamise teel; arvestades, 
et diskrimineerimisvastane direktiiv, mis horisontaalse lähenemisviisi kaudu tagaks 

1 ELT L 101, 15.4.2011, lk 1.
2 ELT L 338, 21.12.2011, lk 2.
3 ELT L 315, 14.11.2012, lk 73.
4 Väljendiga „kogu oma mitmekesisuses“ soovitakse käesolevas arvamuses öelda, et naised, mehed ja 
mittebinaarsed inimesed kuuluvad mitmesugustesse kategooriatesse, sealhulgas (kuid mitte ainult) oma soo, rassi, 
nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, 
poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, 
seksuaalse sättumuse, sooidentiteedi, sooväljenduse või -tunnuste, rändestaatuse või sotsiaal-majandusliku 
staatuse alusel. Sellega kinnitatakse kohustust mitte kedagi kõrvale jätta ja saavutada Euroopas kõigi inimeste 
sooline võrdõiguslikkus.
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ulatuslikuma kaitse, on olnud nõukogus blokeeritud enam kui kümme aastat;

D. arvestades, et käesoleval kümnendil on toimunud tõsine tagasilöök soolise 
võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste, sealhulgas seksuaal- ja reproduktiivtervise ning 
seonduvate õiguste suhtes; arvestades, et naiste õiguste edendamiseks Euroopas on 
tähtis saavutada liikmesriikide kindel kokkulepe, jagades õigusakte ja parimaid tavasid; 
arvestades, et Euroopa Komisjonis on eraldi soolise võrdõiguslikkuse eest vastutav 
volinik ja Euroopa Parlamendis naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon, 
kuid nõukogul ei ole spetsiaalset soolise võrdõiguslikkuse organit ning ministritel ja 
riigisekretäridel, kes vastutavad soolise võrdõiguslikkuse eest, puudub vastav 
arutelufoorum;

1. rõhutab, et soolise võrdõiguslikkuse strateegias tuleb säilitada intersektsionaalne 
suhtumine ning võtta lisaks konkreetsed ja mõõdetavad kohustused, eelkõige seoses 
rühmadega, kes on ELi õigusega ning Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu 
kohtupraktikaga diskrimineerimise eest kaitstud; rõhutab, et soolise võrdõiguslikkuse 
alal võib tõelist edu saavutada vaid intersektsionaalse lähenemisega, mis võtab arvesse 
naiste diskrimineerimist kogu nende mitmekesisuses ning sisaldab erimeetmeid 
ebavõrdsuse vähendamiseks, mida kogevad praeguses soolise võrdõiguslikkuse 
poliitikas nähtamatuks või tähelepanuta jäänud naised; on veendunud, et sellised 
meetmed peaksid hõlmama ELi struktuurifondide positiivseid võrdõiguslikkuse 
edendamise meetmeid, aga ka konkreetsemat tegevust, näiteks strateegiliste 
kohtuvaidluste toetamine, mitmekesisuse põhimõtete rakendamine juhtivatel 
ametikohtadel töötavate naiste suhtes, õigusekspertide võrgustikes ja kohtusüsteemide 
jaoks intersektsionaalsuse praktilise rakendamise koolituste koostamine ning tugevate ja 
püsivate nõustamismehhanismide loomine, mis hõlmaksid naisi, ka kõige tõrjutumaid, 
kogu nende mitmekesisuses; tunneb heameelt, et intersektsionaalsus on läbiv põhimõte 
ka integratsiooni ja kaasamise tegevuskavas ning ELi puuetega inimesi, LGBTI-inimesi, 
romade kaasamist ja laste õigusi käsitlevates strateegilistes raamistikes, ning tuletab 
komisjonile meelde, et selles vallas tuleb jõupingutusi jätkata;

2. tuletab meelde, et soolise aspekti arvestamine on hädavajalik ebavõrdsuse kaotamiseks, 
soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ja diskrimineerimise takistamiseks; rõhutab, et 
ELi institutsioonid ja liikmesriigid peavad tegema ühiseid jõupingutusi, et senisest enam 
kaasata kodanikuühiskonda, sealhulgas naisliikumisi ja -organisatsioone, samuti 
rahvusvahelisi organisatsioone, ning soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas edasi liikuda; 
kutsub komisjoni üles tagama, et soolist aspekti arvestataks kogu liidu poliitikas ja 
tegevuses, ning esitama konkreetseid järelmeetmeid; tunneb heameelt selle üle, et on 
võetud kohustus luua võrdõiguslikkuse rakkerühm, mille eesmärk on töötada kogu ELi 
poliitikas välja intersektsionaalne soolise aspekti arvestamise käsitlus; usub, et ELi 
poliitika sootundlikkust võivad edendada tugevamad institutsioonidevahelised suhted 
soolise aspekti arvestamisel, ning nõuab seetõttu selles vallas struktureeritud koostööd 
kõigi partnerinstitutsioonidega, nagu Euroopa Parlament, komisjon, nõukogu ja 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE); nõuab tungivalt, et komisjon 
kasutaks selgeid näitajaid, eesmärke, ressursse ja seiremehhanisme ning tagaks sellega, 
et soolist aspekti arvestatakse intersektsionaalse lähenemisviisi abil süstemaatiliselt 
kogu ELi poliitika kavandamise kõigis etappides; palub sellega seoses, et komisjon 
koostaks tegevuskava soolise aspekti arvestamise, sealhulgas soolisest 
võrdõiguslikkusest lähtuva eelarvestamise rakendamiseks, samuti kõiki ELi 
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poliitikavaldkondi hõlmava intersektsionaalse perspektiivi;

3. märgib, et naiste ja tütarlaste ebavõrdsus ja soolise vägivalla eri vormid on COVID-19 
kriisi ajal veelgi laiemalt levinud, ning on mures eelkõige koduvägivalla 
märkimisväärse suurenemise pärast; kutsub ELi ja liikmesriike üles võtma erimeetmeid 
ning toetama naisi ja tütarlapsi, sealhulgas luues naiste ja tütarlaste vastase vägivalla 
tõkestamiseks asjakohaseid teenuseid ning spetsiaalseid ohvrite tugiteenuseid, nagu 
varjupaigad, abitelefonid, vestlusteenused ja muud loovad tugilahendused; nõuab, et 
seda võetaks soolise võrdõiguslikkuse strateegias nõuetekohaselt arvesse ja et osutatud 
suundumuste tõttu rakendataks erimeetmeid;

4. kordab üleskutset, et nõukogu ja komisjon teeksid uusi jõupingutusi horisontaalse 
diskrimineerimisvastase direktiivi kiireks vastuvõtmiseks, et kaotada praegu ELi 
õigusraamistikus esinev lünk seoses kaitsega mittediskrimineerimise eest vanuse, 
puude, usutunnistuse, veendumuste või seksuaalse sättumuse alusel sellistes olulistes 
valdkondades nagu sotsiaalkaitse ja haridus ning kaupade ja teenuste kättesaadavus, 
ning tagada, et EL ei rakendaks kunstlikku diskrimineerimisaluste hierarhiat; kiidab 
heaks komisjoni kavatsuse esitada ettepanek täiendavate diskrimineerimisvastaste 
õigusaktide kohta, nagu on sätestatud komisjoni poliitilistes suunistes aastateks 2019–
2024; kutsub komisjoni üles vastavaid ettepanekuid kiiresti välja töötama;

5. nõuab, et liikmesriigid vahetaksid regulaarselt parimaid tavasid ja edendaksid naiste 
õigusi Euroopas, toetades kõige suuremat kaitset pakkuvaid meetmeid ja tavasid, mis 
Euroopa riikides praegu kehtivad; nõuab, et nõukogu moodustaks spetsiaalse koosseisu, 
et panna paika ühised ja konkreetsed meetmed naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonna probleemide lahendamiseks, ning tagaks, et soolise 
võrdõiguslikkuse küsimusi käsitletakse kõrgeimal poliitilisel tasandil; nõuab, et 
Euroopa institutsioonid rakendaksid soolise tasakaalu poliitikat, eelkõige juhtivate 
ametikohtade puhul; palub komisjonil vastu võtta konkreetsed meetmed ja 
järelevalvemehhanismid, et tagada sooline tasakaal kõigis ELi asutustes, kõigil 
juhtimistasanditel ja juhtivatel ametikohtadel;

6. väljendab muret mitmesuguste soolise vägivalla vormide laialdase leviku ning seksuaal- 
ja reproduktiivtervishoiu ja sellega seonduvate õiguste puuduliku kättesaadavuse pärast; 
mõistab hukka nii ELis kui ka väljaspool ELi aset leidvad naiste ja laste õiguste rängad 
rikkumised, sealhulgas naiste suguelundite moonutamine, sunniviisiline abort ja 
steriliseerimine, varajane ja sunniviisiline abielu ning muud naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud kahjulikud tavad; märgib, et vaesusega seotud diskrimineerimise või muude 
probleemide tõttu seksitööstuses tegutsevad (sh prostitutsiooniga tegelevad) naised 
kogevad seksuaalset vägivalda ja väärkohtlemist iga päev; nõuab kogu ELi hõlmavat 
tegevuskava soolise vägivalla kõigi vormide ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks; 
peab kahetsusväärseks, et soolise võrdõiguslikkuse strateegias ei ole konkreetseid 
meetmeid seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste toetamiseks ELis; 
rõhutab, et liikmesriigid on kohustatud austama, kaitsma ja järgima seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiuga seonduvaid kohustusi ilma survestamise, diskrimineerimise ja 
vägivallata; nõuab seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste lisamist 
järgmisse ELi tervisestrateegiasse ning nende kaitsmiseks spetsiaalse rahastamise 
tagamist; tuletab meelde vajadust sobivate vahendite järele, mis mõõdaksid seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste üldise juurdepääsetavuse tagamisega seotud 
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edusamme, ning nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tagaksid kõigi inimeste 
seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste kaitse ja täitmise; kutsub 
komisjoni üles hoolikalt jälgima seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate 
õiguste tagamist liikmesriikides; rõhutab veel kord, et keeldumine teenuste osutamisest, 
mis on seotud seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õigustega, kaasa arvatud 
õigus ohutule ja seaduslikule abordile, on naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla 
vorm; kordab, et naistel ja tütarlastel peab olema kontroll oma keha ja seksuaalsuse üle 
ning et seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste täielik tagamine hõlmab 
ka LGBTI-inimeste õigusi; kutsub kõiki liikmesriike veel kord üles tagama terviklikku 
seksuaalharidust, täielikku juurdepääsu pereplaneerimisele ning kõiki reproduktiiv- ja 
seksuaaltervise teenuseid, sealhulgas nüüdisaegsed rasestumisvastased meetodid ning 
ohutu ja seaduslik abort; nõuab sihipäraseid meetmeid kõigi naiste seksuaalse vabaduse 
ja iseseisvuse tagamiseks;

7. nõuab soolise ebavõrdsuse ja soolise vägivalla tõhusat ennetamist, sealhulgas noortele 
suunatud ja nende seas rakendatud haridusmeetmete abil, ning samuti selle tagamist, et 
kõik noored saaksid tervikliku seksuaalhariduse, mis on eriti oluline tütarlaste ja 
LGBTI-noorte puhul, keda ebavõrdsed soolised normid eriti mõjutavad; kutsub 
komisjoni üles toetama liikmesriike, et kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni 
standardite ja UNESCO suunistega võtta vastu Euroopa lähenemisviis terviklikule 
seksuaalharidusele ning tagada selle hariduse üldine kättesaadavus ilma mis tahes alusel 
diskrimineerimiseta; rõhutab kodanikuühiskonna organisatsioonide olulist rolli 
seksuaalhariduse pakkumisel ning nõuab tungivalt, et komisjon tagaks asjaomastele 
organisatsioonidele piisava rahastamise;

8. on sügavalt mures selle pärast, et 33 % ELi naistest on kogenud füüsilist ja/või 
seksuaalset vägivalda; leiab, et ELi suutmatus Istanbuli konventsiooniga ühineda 
mõjutab selle tõsiseltvõetavust; nõuab tungivalt, et EL ühineks viivitamata Istanbuli 
konventsiooniga; kutsub komisjoni üles propageerima ja aktiivselt toetama 
konventsiooni ratifitseerimist kõigis liikmesriikides; kutsub eelkõige neid kuut 
liikmesriiki (Bulgaaria, Tšehhi, Ungari, Leedu, Läti ja Slovakkia), kes ei ole Istanbuli 
konventsiooni veel ratifitseerinud, seda tegema, kuna see on peamine rahvusvaheline 
inimõiguste standard soolise vägivalla kaotamiseks; tuletab meelde, et uued soolise 
vägivallaga seotud seadusandlikud meetmed peaksid Istanbuli konventsiooni 
ratifitseerimist täiendama; tunnustab komisjoni võetud kohustuse eest pakkuda välja 
meetmeid samade eesmärkide saavutamiseks, kui konventsiooniga ühinemine jääb 
blokeerituks, sealhulgas algatuse esitamine, millega laiendatakse ELi toimimise lepingu 
artikli 83 lõikes 1 määratletud kuritegevuse valdkondi, et hõlmata soolise vägivalla 
konkreetseid vorme;

9. tunneb muret soolise võrdõiguslikkuse tagasilöökide pärast paljudes liikmesriikides, 
mida õhutavad sageli riigi kõrgeimalt tasandilt pärit, teatavate kiriku esindajate ja 
mitmesuguste ülikonservatiivsete organisatsioonide poliitilised diskursused, mis 
toetavad patriarhaalset ühiskonnapilti, kahjustades naiste emantsipatsiooni, sõltumatust 
ja väärikust; mõistab hukka Istanbuli konventsiooni sisu tahtlikult vääriti tõlgendavate 
poliitiliste narratiivide leviku, homofoobse ja transfoobse vihakõne esilekerkimise ning 
diskrimineerivad meetmed, nagu LGBTI-inimestele keelatud piirkondade laiendamine 
Poolas ja transsooliste inimeste õigusliku tunnustamise kaotamine Ungaris, mis rikub 
raskelt trans- ja intersooliste inimeste õigusi ning seab nad ohtu; tuletab meelde, et 
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Euroopa Inimõiguste Kohus on järjekindlalt ja selgelt kinnitanud, et soo õiguslik 
tunnustamine kuulub Euroopa õigusraamistikus era- ja perekonnaelu austamise õiguse 
alla, mida kaitseb Euroopa inimõiguste konventsiooni artikkel 8;

10. nõuab kogu ELi hõlmavat tegevuskava soolise vägivalla kõigi vormide ennetamiseks ja 
nende vastu võitlemiseks; nõuab sellega seoses, et selle tegevuskava rakendamiseks 
määrataks koordinaator eesmärgiga vastutava voliniku tööd pigem täiendada kui 
dubleerida; rõhutab siiski, et parim viis edasiliikumiseks on reguleerida soolise 
vägivalla kõiki mõõtmeid ühe ja sama õigusaktiga ning võtta vastu soolise vägivalla 
kõigi vormide vastu võitlemise direktiiv; kordab oma üleskutset komisjonile esitada 
viivitamata soolise vägivalla kõigi vormide ennetamist ja tõkestamist käsitlev õigusakt, 
kaaludes kõiki vahendeid, sealhulgas kasutades ELi toimimise lepingu artiklis 225 
sätestatud algatusõigust; nõuab tungivalt, et komisjon suurendaks jõupingutusi selles 
suunas liikumiseks; väljendab heameelt komisjoni algatuse üle luua soolise vägivalla ja 
koduvägivalla ennetamise ELi võrgustik, milles osalevad kõik liikmesriigid ja 
sidusrühmad, et vahetada häid tavasid ning rahastada koolitust, suutlikkuse 
suurendamist ja tugiteenuseid;

11. palub komisjonil tagada ELi inimkaubandusevastase võitluse koordinaatori töö 
järjepidevus, andes talle volitused, mis võimaldaksid välja töötada uusi algatusi; 
väljendab rahulolu uue inimkaubandusevastase strateegia üle, mis komisjonil on kavas 
esitada; nõuab inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust käsitleva direktiivi 
2011/36/EL läbivaatamist, et tugevdada inimkaubanduse ohvritele teenuste ja 
elamislubade tagamise õigusnorme ja kriminaliseerida nende teenuste kasutamine, mida 
osutavad inimkaubanduse ohvriks langenud inimesed, ning et seksuaalse ärakasutamise 
eesmärgil toime pandud inimkaubanduse süüteo korral rakendataks karmimat karistust; 
rõhutab vajadust võidelda inimkaubandusest kasu saajate karistamatusega; juhib 
tähelepanu probleemile, et inimkaubanduse ohvrid on enamasti naised, ning rõhutab 
seetõttu vajadust koondada jõupingutused salaja üle piiri toimetatud naistele abi 
pakkumisele;

12. märgib, et komisjon peab käsitlema naiste soopõhise vägivalla vastase kaitse 
eriolukorda vastuvõturajatistes, ning nõuab kohandatud taristu loomist naistele ja 
tütarlastele ning vajaduse korral piisavat koolitust nende rajatiste töötajatele;

13. märgib, et ei ole ühtset hoiakut ega ühtseid määratlusi kübervägivalla mitmesuguste 
vormide suhtes, mis ei ole sooneutraalsed, vaid on ebaproportsionaalselt suunatud 
naistele, olles seega soolise vägivalla ilmingud; kutsub komisjoni üles esitama soolise 
vägivalla kõigi vormide, sh naistevastase kübervägivalla ja muude naiste vastu suunatud 
küberrünnakute vastast võitlust käsitleva õigusakti eelnõu, kuna vägivalla ja 
väärkohtlemise ähvardused mõjutavad sügavalt naiste vaimset tervist nende 
individuaalse arengu kõikidel tasanditel;

14. kutsub komisjoni üles toetama meetmeid soolise palgalõhe vähendamiseks, mis on 
soolise diskrimineerimise vorm;

15. kutsub liikmesriike üles tagama õiguskaitse kättesaadavuse ja seda parandama, muu 
hulgas andma õiguskaitse- ja kohtutöötajatele koolitust soolise vägivalla ja 
vihakuritegude, sealhulgas internetis toime pandud kuritegude suhtes, ning tagama, et 
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ohvri õigused seataks esikohale, et vältida kohtu-, meditsiini- ja politseimenetluste ajal 
diskrimineerimist, traumeerimist või uuesti ohvriks langemist; palub liikmesriikidel 
tagada turvalised teavitamistingimused, tegeleda teatamata jätmise probleemiga ning 
võimaldada õigusabi ja integreeritud tugiteenuseid ja varjupaiku, samuti rakendada 
ennetusmeetmeid, mis võtavad arvesse mitmesuguste naiste ja tütarlaste rühmade 
spetsiifilisi vajadusi; nõuab tungivalt, et liikmesriigid tegeleksid seksuaalse ja soolise 
vägivalla karistamatusega; taunib jätkuvaid rünnakuid seksuaal- ja reproduktiivtervise 
ning seonduvate õiguste vastu; nõuab, et komisjon esitaks ohvrite õigusi käsitlevas ELi 
strateegias (2020–2025) (COM(2020)0258) nimetatud ELi selle valdkonna vahendite 
hindamise alusel viivitamata ettepaneku kuriteoohvrite õiguste direktiivi 
läbivaatamiseks, et lisada eraldi peatükk soolise vägivalla ohvrite kohta;

16. tuletab meelde, et naiste õigused on inimõigused; rõhutab, et soolised stereotüübid on 
soolise ebavõrdsuse algpõhjus ning et varasest lapsepõlvest peale kujundatud 
traditsioonilised soorollid ja stereotüübid kujutavad endast tõsist takistust soolise 
võrdõiguslikkuse saavutamisele, soodustades soolist diskrimineerimist; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles tõhustama tööd soolise ebavõrdsuse ja stereotüüpidega 
tegelemisel, tehes tihedamat koostööd naiste õigusi ja mõjuvõimu suurendamist 
toetavate kodanikuühiskonna organisatsioonidega ning võttes ennetavaid ja harivaid 
meetmeid, mis on sooliste stereotüüpide ja ebavõrdsuse vastu võitlemisel keskse 
tähtsusega; väljendab heameelt selle üle, et komisjonil on kavas algatada kogu ELi 
hõlmav soostereotüüpide vastu võitlemisele suunatud teavituskampaania, mis 
keskendub noorte kaasamisele; peab murettekitavaks kodanikuühiskonna 
tegutsemisruumi üha suuremat ahenemist selliste kodanikuühiskonna organisatsioonide 
ja inimõiguslaste puhul, kes tegutsevad soolise võrdõiguslikkuse, vähemuste ja naiste 
õiguste ning seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu ja sellega seonduvate õiguste vallas; 
nõuab tõhusamaid meetmeid kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise probleemi 
lahendamiseks ning rõhutab, kui oluline on tagada suurem rahaline toetus 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja eriteenustele, et tagada nende sõltumatus ja 
asjatundlikkus; rõhutab vajadust naiste ning lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja 
intersooliste inimeste varjupaikade järele, mis oleksid hõlpsalt ligipääsetavad ja 
sõltumatud; kutsub komisjoni üles esitama konkreetseid meetmeid tagamaks, et 
esmaseid teenuseid pakkuvatele organisatsioonidele oleks tagatud juurdepääs rahalistele 
vahenditele ja et nad oleksid kaitstud igasuguste rünnakute või diskrimineeriva 
käitumise eest; on sügavalt mures, et soolise võrdõiguslikkuse ja LGBTI vastased 
liikumised, mis on kinnitanud kanda paljudes liikmesriikides, püüavad vaidlustada 
soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas väljakujunenud põhiõigusi ning tegutsevad 
eesmärgiga naiste ja LGBTI-inimeste õigusi vihakuritegude ja diskrimineerimise eest 
kaitsvaid seadusi ja poliitikameetmeid takistada ning tagasi võtta;

17. nõuab sooliselt segregeeritud andmete kogumist soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ja 
soolise võrdõiguslikkuse strateegia rakendamise käigu kohta aastaaruannete esitamist; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles parandama soolist vägivalda käsitlevate 
kvalitatiivselt esitatud andmete kättesaadavust ja võrreldavust, tehes selleks koostööd 
Eurostati, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) ja Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudiga (EIGE); kutsub komisjoni veel kord üles looma Euroopa 
soolise vägivalla seirekeskuse; nõuab tungivalt, et komisjon rakendaks soolisest 
võrdõiguslikkusest lähtuvat eelarvestamist eelarvemenetluse lahutamatu osana kõigi 
eelarveridade puhul; nõuab soolise võrdõiguslikkuse valdkonna kulutuste jälgimist, 
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igale sihtotstarbelisele tegevusele sõltumatu eelarverea eraldamist ning asjakohaste 
näitajate, mõjuhinnangute ja spetsiaalsete meetodite loomist; nõuab asjakohaste 
vastutus- ja läbipaistvusmehhanismide väljatöötamist ning tulemuste korrapärast ja 
sootundlikku aruandlust.
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