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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0163/2015 

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n naisten ja miesten tasa-arvostrategiasta 

vuoden 2015 jälkeen 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan ja 3 artiklan 

3 kohdan toisen alakohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT) 8 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan, 

– ottaa huomioon ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien 

suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta 5. huhtikuuta 

2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/36/EU
1
, 

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja 

perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin sopimus), 

– ottaa huomioon neuvoston maaliskuussa 2011 hyväksymän Euroopan tasa-

arvosopimuksen (2011–2020)
2
, 

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Naisten ja miesten 

tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015” (COM(2010)0491), 

A. ottaa huomioon, että naisten ja miesten tasa-arvo on Euroopan unionista tehtyyn 

sopimukseen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan kirjattu perusoikeus; toteaa, että 

EU on asettanut tavoitteekseen turvata miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet ja 

yhdenvertainen kohtelu sekä torjua kaikenlaista sukupuoleen perustuvaa syrjintää; 

B. huomauttaa, että naisten ja miesten tasa-arvo on tärkeä taloudellinen voimavara, joka 

edistää oikeudenmukaista ja osallistavaa talouskasvua; toteaa, että ammatillisen 

                                                 
1 EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1. 
2 Maaliskuun 7. päivänä 2011 annettujen neuvoston päätelmien liite. 



 

AM\1063942FI.doc  PE558.909v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

eriarvoisuuden vähentäminen on paitsi yhdenvertaiseen kohteluun liittyvä myös 

työmarkkinoiden tehokkuutta lisäävä tavoite; 

C. ottaa huomioon, että naisten tuleminen työelämään on merkittävä taloutta kasvuun 

kääntävä tekijä, sillä se lisää perheen ansiotuloja, mikä puolestaan lisää kulutusta, 

sosiaaliturvamaksuja ja verotuloja sekä piristää taloutta;  

D. katsoo, että naisilla ja miehillä olisi oltava yhtäläinen valinnanvapaus, kun he tekevät 

työuraansa koskevia päätöksiä ja sovittavat yhteen työtä ja perhe-elämää;  

E. ottaa huomioon, että Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) 

ennusteiden mukaan osallistumisasteiden täydellinen lähentyminen tarkoittaisi BKT:n 

12,4 prosentin kasvua asukasta kohden vuoteen 2030 mennessä; 

F. panee merkille, että naisia koskevilla perinteisillä stereotypioilla on edelleen suuri 

vaikutus naisten ja miesten työnjakoon kotona, työpaikalla ja koko yhteiskunnassa; 

G. toteaa, että maaseudun ja syrjäseutujen naiset kohtaavat enemmän moninkertaista 

syrjintää ja sukupuolistereotypioita kuin kaupunkialueiden naiset; toteaa, että heidän 

mahdollisuuksiaan päästä terveyspalvelujen piiriin, koulutukseen ja työelämään (myös 

itsenäiseen ammatinharjoittamiseen) olisi parannettava, etenkin maatalousalalla, jotta he 

eivät muuttaisi muualle; 

H. ottaa huomioon, että työllisyysaste on tärkeä indikaattori, kun mitataan naisten ja 

miesten epätasa-arvoa; toteaa, että työn laatu ja työolot ovat niin ikään tärkeitä 

parametreja tätä epätasa-arvoa mitattaessa; ottaa huomioon, että Eurostatin mukaan 15–

64-vuotiaiden naisten yleinen työllisyysaste vuonna 2013 oli EU:ssa 58,8 prosenttia, 

kun miesten vastaava luku oli 69,4 prosenttia; 

I. toteaa, että uusista korkeakoulututkinnon suorittaneista henkilöistä 60 prosenttia on 

naisia, mutta naiset ovat aliedustettuina esimerkiksi luonnontieteiden, tieto- ja 

viestintätekniikan ja tutkimuksen aloilla; 

J. ottaa huomioon, että monet naiset eivät koskaan osallistu työelämään eivätkä 

rekisteröidy virallisille työmarkkinoille, mikä aiheuttaa erityisiä taloudellisia ja 

oikeudellisia ongelmia sosiaalisten oikeuksien ja sosiaaliturvan suhteen; 

K. panee merkille, että vain kolmasosa unionin itsenäisistä ammatinharjoittajista tai 

yritysten perustajista on naisia; 

L. toteaa, että naiset ovat aliedustettuina joillain koulutusaloilla ja tietyillä toimialoilla, 

joilla kasvu on keskimääräistä voimakkaampaa; 

M. katsoo, että stereotypioiden torjumisen lisäksi lasten, vanhusten ja muiden huollettavien 

henkilöiden hoitopalvelujen saatavuus on olennaista, jotta naiset ja miehet voivat 

osallistua työmarkkinoille ja koulutukseen yhdenvertaisesti; 
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N. huomauttaa, että naisten palaamista työmarkkinoille lapsen syntymän jälkeen voidaan 

helpottaa monitahoisilla politiikkaratkaisuilla, joissa yhdistyvät elinikäinen oppiminen 

ja työn prekarisoitumisen torjuminen; 

O. toteaa, että naiset saavat edelleen miehiä vähemmän palkkaa, vaikka työtehtävät ja 

pätevyys vastaisivat toisiaan; toteaa, että sukupuolten palkkaero oli EU:ssa vuonna 2013 

keskimäärin 16,4 prosenttia; 

P. ottaa huomioon, että naisten alhaisempi palkkataso johtaa väistämättä pienempiin 

eläkemaksuihin ja siksi pienempiin eläkkeisiin; katsoo, että sukupuolten palkkaero ja 

vastaavasti sukupuolten eläke-ero, joka on noin 39 prosenttia, ovat edelleen 

merkittävimpiä syitä, joiden takia naiset jäävät köyhyysrajan alapuolelle myöhemmässä 

elämässään; 

Q. toteaa, että naisiin kohdistuva fyysinen, seksuaalinen tai psyykkinen väkivalta on 

pääasiallinen este naisten ja miesten tasa-arvolle ja loukkaa naisten perusoikeuksia; 

R. ottaa huomioon, että sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa koskevissa tutkimuksissa on 

arvioitu, että yksi viidestä tai yksi neljästä naisesta Euroopassa on aikuisena kokenut 

fyysistä väkivaltaa ainakin kerran, yli kymmenesosa on kokenut seksuaalista väkivaltaa, 

johon on liittynyt voimankäyttöä, 12–15 prosenttia naisista on joutunut perheväkivallan 

uhriksi ja EU:ssa kuolee joka päivä seitsemän naista perheväkivallan seurauksena;  

S. ottaa huomioon, että julkisten laitosten johdossa ei edelleenkään ole paljon naisia, ja 

katsoo, että naisten lisääntynyt edustus poliittisissa johtotehtävissä on olennainen 

edellytys demokraattisen yhteiskunnan toiminnalle; 

T. kiinnittää huomiota havaintoon, että naisten lisääntynyt määrä talouselämän 

johtotehtävissä parantaa yritysten organisaatiota ja taloudellista suorituskykyä sekä 

päätöksenteon laatua; 

U. toteaa, että Kairon kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelmassa 

määritellään seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet; 

V. toteaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat jäsenvaltioiden 

toimivaltaan kuuluva ala; katsoo, että EU voi silti auttaa edistämään parhaita käytäntöjä 

jäsenvaltioissa;  

W. pitää tarpeellisena taata naisille yhtäläinen mahdollisuus päästä terveydenhuollon, myös 

seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien palveluiden, piiriin riippumatta heidän 

taloudellisesta tilanteestaan ja maantieteellisestä sijainnista; 

X. huomauttaa, että EU ja jäsenvaltiot voivat ulkoisessa toiminnassaan edistää naisten 

voimaantumista unionin ulkopuolisissa maissa; 

Y. toteaa, että monissa unionin ulkopuolisissa maissa kansallinen lainsäädäntö ei takaa 

samoja oikeuksia miehille ja naisille; 
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Z. toteaa, että joka vuosi 14 miljoonaa tyttöä joutuu pakkoavioliittoon ja 3 miljoonan tytön 

tai naisen sukuelimet silvotaan; 

AA. pitää naisten ja miesten epätasa-arvoa koskevien tilastotietojen keruuta ensisijaisen 

tärkeänä, jotta voidaan laatia johdonmukainen strategia niiden tekijöiden poistamiseksi, 

jotka estävät naisten ja miesten tasa-arvoa toteutumasta EU:ssa; 

1. kehottaa komissiota laatimaan vuosiksi 2015–2020 sellaisen EU:n naisten ja miesten 

tasa-arvostrategian (jäljempänä ”strategia”), jossa pyritään parantamaan kaikkien 

naisten asemaa sosiaalisesta asemasta, maantieteellisestä sijainnista ja taloudellisesta 

tilanteesta riippumatta; 

Koulutus ja pääsy työmarkkinoille  

2. muistuttaa tarpeesta poistaa sukupuoleen perustuva syrjintä ja työmarkkinoille pääsyn 

esteet, etenkin koulutusmahdollisuuksia parantamalla, ja suosittaa seuraavien toimien 

sisällyttämistä strategiaan: 

i) kannustetaan naisia ja tyttöjä suuntautumaan enemmän aloille, jotka tuottavat 

enemmän taloudellista lisäarvoa ja joilla naiset ovat aliedustettuina, kuten tieto- ja 

viestintätekniikka, luonnontieteet ja tekniset alat, sekä autetaan naisia ja tyttöjä 

pääsemään näille aloille ja rikkomaan lasikatto huolehtimalla 

täydennyskoulutusmahdollisuuksista ja tarjoamalla mentorointiohjelmia koko 

työuran ajan; 

ii) kannustetaan naisia ryhtymään yrittäjiksi sekä kaupunkialueilla että maaseudulla, 

edistetään toimia ja aloitteita yrittäjiksi ryhtyvien naisten auttamiseksi, 

neuvomiseksi ja kouluttamiseksi, helpotetaan lainansaantia sekä vähennetään 

byrokratiaa ja muita esteitä naisten johtamilta uusyrityksiltä ja perheyrityksiltä; 

iii) toteutetaan naisten korkeampaa työllisyysastetta edistäviä toimia, kuten 

kohtuuhintaisia hoiva- ja lastenhoitopalveluja sekä joustavia työaika- ja 

työpaikkajärjestelyjä, julkisen politiikan avulla ja luomalla yrityksille kannustimia 

tarjota tällaisia järjestelyjä; 

iv) toteutetaan toimia, joilla modernisoidaan ja parannetaan raskaana olevien naisten 

ja äitien suojelua työpaikalla, autetaan naisia palaamaan työmarkkinoille lapsen 

syntymän jälkeen sekä sovittamaan yhteen työ ja perhe-elämä; 

Palkkaus  

3. katsoo, että samapalkkaisuuden ja yhtäläisten etuuksien takaaminen on välttämätön 

vaihe tavoiteltaessa naisten ja miesten tasa-arvoa, ja suosittaa seuraavien toimien 

sisällyttämistä strategiaan: 

i) varmistetaan, että sekä naisten että miesten kohdalla noudatetaan perusperiaatetta 

”sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä”, ja tuetaan jäsenvaltioita ja 

työmarkkinaosapuolia sukupuolten palkkaeron kaventamisessa julkisen politiikan 

avulla ja vaihtamalla parhaita käytäntöjä; 
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ii) toteutetaan asianmukaisia toimia, joilla kavennetaan sukupuolten palkkaerosta 

suoraan johtuvaa sukupuolten eläke-eroa, ja arvioidaan eläkejärjestelmien 

vaikutuksia naisiin kiinnittäen erityistä huomiota osa-aikatyöhön ja epätyypillisiin 

työsuhteisiin; 

Naisiin kohdistuva väkivalta 

4. muistuttaa naisiin kohdistuvan väkivallan tuhoisista vaikutuksista ja siitä, että kyseessä 

on kaikkein yleisin ihmisoikeusloukkaus EU:ssa, ja suosittaa seuraavien toimien 

sisällyttämistä strategiaan: 

i) kannustetaan ratifioimaan Istanbulissa tehty Euroopan neuvoston yleissopimus 

naisiin kohdistuvasta väkivallasta jäsenvaltioiden perustuslain säännöksiä 

noudattaen sekä käynnistetään menettely EU:n liittymiseksi yleissopimukseen; 

ii) lisätään järjestelmällistä koulutustarjontaa pätevien työtekijöiden kouluttamiseksi 

huolehtimaan fyysisen, seksuaalisen tai psyykkisen väkivallan uhreiksi joutuneista 

naisista; 

iii) julistetaan vuosi 2017 teemavuodeksi, jolloin tehdään loppu naisiin kohdistuvasta 

väkivallasta, edistetään ja tuetaan naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytoimia 

(muun muassa arvioimalla uhrin oikeuksia koskevan lainsäädäntöpaketin 

täytäntöönpanoa), järjestetään valistuskampanjoita, kerätään tietoja ja rahoitetaan 

kansalaisjärjestöjen toimintaa; 

Päätöksenteko 

5. pitää päätöksentekoprosessin epätasapainoa sekä julkisen että yksityisen elämän aloilla 

kestämättömänä ja suosittaa seuraavien toimien sisällyttämistä strategiaan: 

i) edistetään toimia sitkeiden stereotypioiden voittamiseksi järjestämällä 

valistuskampanjoita ja parantamalla naiskuvaa tiedotusvälineissä; 

ii) edistetään toimia naisten edustuksen lisäämiseksi julkisten laitosten johdossa 

kansallisella ja paikallisella tasolla, sekä politiikassa että yliopistoissa ja 

korkeakoulutuksessa;  

iii) edistetään toimia, joilla saadaan enemmän naisia yritysten johtotehtäviin; 

Terveys 

6. tunnustaa terveyden olevan määräävä tekijä naisten henkilökohtaisessa kehityksessä ja 

suosittaa seuraavien toimien sisällyttämistä strategiaan: 

i) panostetaan enemmän sukupuolitautien ehkäisyyn ja raskauden 

ehkäisymenetelmiin sekä tutkimukseen, jotta voidaan parantaa naisille tyypillisten 

tautien, kuten tiettyjen syöpämuotojen (munasarjasyöpä, kohdunkaulan syöpä ja 

rintasyöpä), varhaista havaitsemista; 
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ii) helpotetaan naisten pääsyä yleisen terveydenhuollon piiriin, etenkin syrjäisillä 

alueilla; 

Ulkoinen toiminta 

7. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan naisten ja miesten tasa-arvon osaksi 

kaikkia ulkoisia toimiaan ja suosittaa seuraavien toimien sisällyttämistä strategiaan: 

i) jatketaan EU:n sitoumusta naisten voimaannuttamiseen unionin ulkopuolisille 

maille tarjottavan humanitaarisen ja kehitysavun kautta; 

ii) kannustetaan kumppanimaita edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa 

kumppanuussopimusten kaikkien osatekijöiden kautta; 

iii) sisällytetään Euroopan ulkosuhdehallinnon ihmisoikeuksia koskevaan 

toimintasuunnitelmaan erityinen naisten oikeuksia käsittelevä luku, jossa 

puututaan eritoten naisten sukupuolielinten silpomiseen ja pakkoavioliittoihin;  

Yleiset suositukset 

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panemaan strategian täytäntöön oman 

toimivaltansa puitteissa ja korostaa parhaiden käytäntöjen vaihdon merkitystä etenkin 

aloilla, joilla jäsenvaltioilla on yksinomainen toimivalta; 

9. kehottaa Euroopan tasa-arvoinstituuttia jatkamaan työtään sukupuolen mukaan 

eriteltyjen tietojen keräämiseksi ja tulostaulujen laatimiseksi kaikilta politiikan aloilta; 

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 

jäsenvaltioiden hallituksille. 
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