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ETTEPANEKUD

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

1. tervitab asjaolu, et üldine olukord naiste ja meeste võrdõiguslikkuse alal on viimastel 
aastatel märkimisväärselt paranenud ja märgib sellega seoses, et naiste osa tööhõives on 
üle 44%, kui praegu keskmiselt 30% ettevõtjatest ja rohkem kui 50% üliõpilastest on 
naised; loodab, et kõnealune positiivne suundumus jätkub;

2. tunneb kahetsust selle üle, et sugudevaheline palgaerinevus on ELi vastavatest 
õigusaktidest hoolimata ikka veel 15%; kutsub liikmesriike üles seadma eesmärki seda 
vähendada; tunneb heameelt komisjoni algatuse üle esitada varsti sellel teemal teatis; 
soovitab, et teatisele järgneksid aktiivsed meetmed; kutsub ka komisjoni üles tagama, et 
võrdse tasustamise direktiivi kohaldatakse nii, et naised ei kannataks diskrimineerimise 
all laste kasvatamisest tuleneva lühema tööelu kogemuse pärast;

3. soovitab liikmesriikidel tungivalt võtta tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et täita 
Barcelona lapsehoolduse eesmärgid ning töötada välja piisavad ja odavad 
hooldusteenused eakate, puuetega inimeste ja teiste ülalpeetavate inimeste jaoks;

4. kutsub komisjoni üles edendama aktiivset poliitikat ja konkreetseid meetmeid, mille abil 
võidelda selliste ebasoodsas olukorras olevatesse rühmadesse kuuluvate naiste nagu 
üksikemade, vanemate naiste ja naissoost sisserändajate vaesuse vastu;

5. taunib püsivat ulatuslikku diskrimineerimist naiste suhtes, kes ei ole tööga hõivatud, kuid 
kes pühendavad oma aja laste kasvatamisele ja perekonna eest hoolitsemisele, ning 
kutsub liikmesriike üles tegema selle muutmiseks jõupingutusi, näiteks võttes arvesse 
laste kasvatamisele kulutatud ajavahemikke pensioni arvestamisel;

6. kutsub liikmesriike üles edendama meeste olulist rolli soolise tasakaalu saavutamisel, 
näiteks stiimulite pakkumisega vanema- või isapuhkuse võtmiseks ja naistega 
lapsehoolduse õiguse jagamiseks; palub komisjonil viia läbi uurimus, mis käsitleb 
põhjusi, miks nii vähe mehi võtab vanema- või isapuhkust;

7. tuletab meelde, et mõistab hukka igasuguse soolise vägivalla1
; kutsub komisjoni üles 

viima läbi teadusuuringuid soolise vägivalla põhjuste uurimiseks ja töötama välja 
näitajaid, et saada ohvrite usaldusväärne arv ja koordineerida liikmesriikide statistikat;

8. kutsub komisjoni üles koguma nii ruttu kui võimalik võrreldavaid ja usaldusväärseid 
andmeid inimkaubanduse kohta, et nähtust hinnata ja püstitada eesmärke selle 
vähendamiseks; tuletab meelde, et ta on juba kindlalt nõudnud, et EL kohustuks järgmise 
kümne aasta jooksul vähendama inimkaubanduse ohvrite arvu poole võrra2;

9. palub komisjonil teha ettepanek võtta vastu tegevusjuhend ELi institutsioonide ja asutuste 
ametnike jaoks, eriti kolmandates riikides lähetusel viibimise puhuks, milles keelataks 
seksuaalteenuste ostmine, muud seksuaalse ärakasutamise vormid ja soopõhine vägivald 

  
1 2. veebruari 2006. aasta resolutsioon naistevastase vägivallaga võitlemise praeguse olukorra ja kavandatavate 
meetmete kohta, P6_TA-PROV(2006)0038.
2 Euroopa Parlamendi resolutsioon seksuaalse ekspluateerimise suhtes kaitsetute naiste ja laste kaubitsemist 
tõkestavate strateegiate kohta (2004/2216(INI), P6_TA(2006)0005).
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ning mis sisaldaks kohustuslikke sanktsioone;
10. tunneb kahetsust selle üle, et tütarlaste olukorda ei võeta rohkem arvesse; kutsub 

komisjoni ja liikmesriike üles võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada ÜRO 
Peaassamblee tütarlapsi käsitleva resolutsiooni rakendamine1;

11. kutsub Euroopa institutsioone ja asutusi üles edendama haldustasandil soolist 
võrdõiguslikkust ning seadma eesmärgiks naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse 
värbamisel ja ametikohale määramisel, eriti kõrgete ametikohtade puhul.

  
1 11. jaanuaril 2006. aastal vastu võetud resolutsioon A/RES/60/141.
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