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ETTEPANEKUD

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

1. tuletab meelde, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamiseks on vaja mitte üksnes 
kõrgetasemelisi poliitilisi avaldusi, vaid ka ELi ja liikmesriikide juhtide poliitilist tahet, 
prioritiseerida eesmärke ja jälgida tehtud edusamme;

2. avaldab heameelt selle üle, et Euroopa julgeolekustrateegia läbivaadatud tekst sisaldab 
viidet ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidele 1325 (2000), 1820 (2008) ja 1612 
(2005) ning et Euroopa Liidu Nõukogu kiitis heaks kõikehõlmava lähenemisviisi naisi, 
rahu ja julgeolekut käsitlevate ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1325 (2000) ja 
1820 (2008) rakendamiseks ELis ning suunised, mis käsitlevad naiste ja tütarlaste vastu 
suunatud vägivalda ja võitlust nende diskrimineerimise kõigi vormide vastu;

3. palub Euroopa Komisjonil ärgitada jätkuvalt partnerriike ja ELi liikmesriike töötama välja 
ja rakendama ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 (2000) käsitlevaid riiklikke 
tegevuskavu; rõhutab, et nimetatud tegevuskavade jaoks tuleks ette näha piisavad 
vahendid, järelevalve- ja aruandlusmehhanismid, sihttasemed ning ajakavad edusammude 
hindamiseks;

4. avaldab rahulolu selle üle, et riiklikes ja piirkondlikes strateegiadokumentides ning 
riiklikes näidisprogrammides viidatakse järjepidevalt soolisele võrdõiguslikkusele ja 
naiste õigustele; juhib tähelepanu vajadusele kaasata programmitöösse konfliktis ja 
rahutagamises osalevaid naisi käsitlev kõikehõlmav lähenemisviis ning kutsub komisjoni 
üles süvalaiendama soolist võrdõiguslikkust oma arengukoostööabi valdkondades, nagu 
õigus, valitsemine, tervis ja haridus;

5. märgib, et kõik ELi välissuhete, laienemise ja arengupoliitikaga seotud 
rahastamisvahendid sisaldavad valdkondadevahelist viidet soolisele võrdõiguslikkusele ja 
naiste õigustele, kuid eraldatud rahalised vahendid ja inimressursid ei tundu olevat 
piisavad; kutsub komisjoni üles suurendama soolise võrdõiguslikkuse eelarvet nimetatud 
poliitikavaldkondades ja eraldama vahendeid soolise võrdõiguslikkuse küsimustele.
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