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ETTEPANEKUD

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

1. võtab rahuloluga teadmiseks, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus lisati liidu väärtuste (ELi 
lepingu artikkel 2) ja eesmärkide (ELi lepingu artikli 3 lõike 3 teine lõik) hulka;

2. tunneb heameelt naiste ja meeste võrdõiguslikkuse integreeritud lähenemisviisi põhimõtte 
laiendamise üle, mida kohaldatakse tulevikus kõikide liidu meetmete suhtes, kuna sellele 
põhimõttele pühendati eraldi artikkel üldkohaldatavate sätete seas (ELi toimimise lepingu 
artikkel 8), mis teeb sellest tõelise horisontaalse klausli, mida kohaldatakse kõikide liidu 
tegevusvaldkondade suhtes;

3. tunneb heameelt asjaolu üle, et ELi toimimise lepingu artiklites 8, 9 ja 10 sätestatakse 
selgelt, et kogu ELi poliitika peab aktiivselt edendama sotsiaalset kaasatust, sotsiaalset 
kaitset, naiste ja meeste võrdõiguslikkust ning mittediskrimineerimist;

4. nõuab seega duaalset lähenemisviisi, mis täiendab soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist praktikas, st positiivset tegevust ning selgeid ja kohustuslikke eesmärke 
ja meetmeid;

5. tunneb heameelt ELi toimimise lepingu artiklis 19 sätestatud uue menetluse üle, mille 
kohaselt peab Euroopa Parlament edaspidi andma eelneva heakskiidu nõukogu (kes 
tegutseb kahjuks endiselt ühehäälsuse alusel) poolt vastu võetavatele meetmetele 
võitluseks igasuguse diskrimineerimisega soo, rassi või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel;

6. tunneb heameelt selle üle, et seadusandlik tavamenetlus hõlmab meetmeid võitluseks 
inimkaubanduse, eelkõige naiste ja lastega kauplemise vastu ning seksuaalse 
ärakasutamise vastu (ELi toimimise lepingu artikli 79 lõike 2 punkt d ja artikli 83 lõike 1 
teine lõik);

7. märgib rahulolevalt, et Euroopa Liidu põhiõiguste hartale antakse aluslepingutega 
samaväärne õiguslik jõud (ELi lepingu artikkel 6), mis ei takista säilitamast või võtmast 
meetmeid, mis näevad ette alaesindatud soole eriliste eeliste andmise, ning millega 
nähakse ette tugevdatud kaitse raseduse ja sünnituse korral, eriti töövaldkonnas (harta 
artiklid 23, 33 ja 34);

8. on arvamusel, et need uued sätted annavad komisjonile võimaluse esitada viivitamatult 
nõukogule ja parlamendile seadusandlikke meetmeid, mille eesmärk on muuta 
arusaadavamaks ja tõhusamaks erinevad ühenduse poliitikad seksuaalse ärakasutamise 
eesmärgil toimuva naiste ja lastega kauplemise vastu võitlemise valdkonnas;

9. palub komisjonil esitada parlamendile kolme aasta jooksul alates Lissaboni lepingu 
jõustumisest esimese kokkuvõtte lepingu mõju kohta, mida on liikmesriikides täheldatud 
seksuaalse ärakasutamise eesmärgil toimuva inimkaubanduse, eelkõige naiste ja lastega 
kauplemise vastu võitlemise valdkonnas;
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10. tunneb heameelt ELi toimimise lepingu artiklit 8 käsitleva deklaratsiooni 19 üle, milles 
kutsutakse liikmesriike üles võtma vajalikke meetmeid vägivalla kõikide vormide 
ärahoidmiseks ja nende eest karistamiseks ning ohvrite toetamiseks ja kaitsmiseks.
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