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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavia kehitysvaliokuntaa ja naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät:

– ottaa huomioon vuonna 2011 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta,

A. katsoo, että Euroopan unionin ulkoisissa toimissa olisi edistettävä ihmisoikeuksien 
toteutumista sellaisina kuin ne on vahvistettu ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa ja muissa kansainvälisissä ihmisoikeusasiakirjoissa ja niiden olisi ohjattava 
kaikkea kehitysyhteistyötä ja ohjelmasuunnittelua kaikilla aloilla ja ohjelmasuunnittelun 
kaikissa eri vaiheissa;

B. ottaa huomioon, että kestävän kehityksen tavoitteiden tavoitteessa 5 todetaan, että 
sukupuolten tasa-arvo ja kaikkien naisten ja tyttöjen vaikutusvallan lisääminen on 
perusihmisoikeus mutta myös rauhanomaisen, vauraan ja kestävän maailman perusta; 
ottaa huomioon, että koulutuksen, terveydenhoidon ja ihmisarvoisen työn saannin 
yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoaminen naisille ja tytöille sekä edustus poliittisissa ja 
taloudellisissa päätöksentekoprosesseissa vauhdittavat kestävää taloutta ja hyödyttävät 
yhteiskuntia ja ihmiskuntaa yleisesti; katsoo, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
ensisijaisena tehtävänä olisi oltava varmistaa naisten oikeudet kohtuullisiin tuloihin sekä 
maahan, perintöön ja luonnonvaroihin, sillä ne ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä 
naisten riippumattomuuden kannalta; ottaa huomioon, että naisten taloudellisen 
vaikutusvallan lisäämisellä on oltava keskeinen merkitys sukupuolten tasa-arvoa 
koskevassa toimintasuunnitelmassa;

C. ottaa huomioon, että vuonna 2018 juhlistetaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen 70. vuosipäivää ja että tasa-arvon periaate muodostaa Yhdistyneiden 
kansakuntien vuonna 1945 tehdyn peruskirjan ihmisoikeuskäsityksen ytimen; ottaa 
huomioon, että julistuksessa todetaan, että jokainen on oikeutettu ihmisoikeuksiin ja 
perusvapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon 
perustuvaa erotusta;

D. ottaa huomioon kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventumisesta 
kehitysmaissa 3. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman1, jossa korostetaan EU:n 
ulkosuhteiden kautta toteutettavan sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan 
lisäämisen suurta merkitystä;

E. ottaa huomioon, että 195 maata on allekirjoittanut yleissopimuksen lapsen oikeuksista ja 
että se on oikeudellisesti sitova ja keskeinen väline tyttöjen haavoittuvan aseman ja 
heidän erityissuojelun ja -hoivan tarpeensa käsittelyssä;

F. ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo on yksi niistä yhteisistä arvoista, joihin 
Euroopan naapuruuspolitiikka perustuu, vaikka asiaan liittyvät selkeät tavoitteet ja 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0365.
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erityiset toimenpiteet puuttuvat; toteaa, että naisten poliittisen osallistumisen ja 
edustuksen taso EU:n naapurimaissa on alhainen;

G. ottaa huomioon, että miesten ja poikien osallistaminen sukupuolten tasa-arvon 
kohentamiseen on tärkeää naisten ja tyttöjen oikeuksien parantamisen kannalta;

H. katsoo, että tulevina vuosina ensisijaisena tavoitteena on pidettävä Istanbulin 
yleissopimuksen ratifiointia ja tosiasiallista täytäntöönpanoa kaikissa valtioissa unionin 
jäsenvaltiot mukaan luettuina, koska tämä on sukupuolten tasa-arvoa koskevien 
politiikkojen täytäntöönpanon varmistamisen kannalta tärkeää;

1. katsoo, että toimintasuunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi on 
ihmisoikeusnäkökulmasta katsoen vahvistanut ensimmäisenä vuotenaan tehokkaasti 
EU:n toimien koordinointia ja yhdenmukaisuutta, kun sen yleisenä tavoitteena on ollut 
tukea EU:n ja sen 28 jäsenvaltion edistymistä kohti Agenda 2030 -toimintaohjelman 
tavoitteiden ja myös kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan 
yleissopimuksen, Pekingin toimintaohjelman ja Kairon toimintaohjelman tavoitteiden 
saavuttamista;

2. huomauttaa, että korkeatasoinen politiikkatutkimus ja vankka tietopohja ovat 
ensiarvoisia pyrittäessä kokoamaan tietoa sukupuolten tasa-arvosta ja naisten 
vaikutusvallan lisäämisestä sellaisten toimintapolitiikkojen ja strategioiden 
kehittämiseksi, jotka parantavat unionin kykyä tehdä sukupuolten tasa-arvosta arjen 
todellisuutta; pyytää sen vuoksi Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja komissiota 
kiinnittämään erityistä huomiota niiden tavoitteeseen varmistaa, että 
toimintasuunnitelman liitteessä 1 esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta tehdään 
riippumaton arviointi;

3. korostaa tarvetta hyödyntää digitaalisen ajan tarjoamia mahdollisuuksia, jotta 
sukupuolten tasa-arvo saavutettaisiin kaikilta osin; huomauttaa, että naisten poliittisen ja 
taloudellisen vaikutusvallan lisäämiseksi sekä digitaalisen kuilun poistamiseksi 
digitaalista koulutusta on tarjottava ruohonjuuritasolta lähtien; huomauttaa, että 
internetin saatavuus ja tieto- ja viestintätekniikan taidot antavat naisille ja tytöille 
mahdollisuuden saada tietoa omista oikeuksistaan sekä osallistua nykyaikaiseen 
yhteiskuntaan miesten kanssa tasa-arvoisista lähtökohdista, mikä puolestaan vauhdittaa 
taloutta ja lisää yleistä hyvinvointia;

4. huomauttaa, että ihmisoikeusloukkauksiin, oikeussuojan saatavuuteen, äärimmäiseen 
köyhyyteen ja syrjiviin politiikkoihin tai järjestelmiin liittyvä epävakaa tilanne vaikuttaa 
eri tavoin naisiin ja miehiin ja että sukupuoliroolit ja -suhteet ovat tärkeitä 
valtiorakenteiden kehittämisen mahdollisuuksien ja sen tiellä olevien esteiden 
ymmärtämiseksi; korostaa, että sukupuolten tasa-arvo olisi otettava 
toimintasuunnitelmassa laajemmin huomioon kaikkien ihmisoikeuksien kohdalla ja 
hyvän hallintotavan ja sitä koskevien käytäntöjen yhteydessä;

5. muistuttaa, että EU:n edustustojen asema korostui Lissabonin sopimuksen 
hyväksymisen myötä ja että niillä on nykyään tärkeä rooli 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa; toteaa, että ne toimivat ensimmäisenä 
yhteyspisteenä, kun ryhdytään koordinoimaan EU:n toimia kansainvälisten 
kumppaneiden kanssa kussakin maassa, ja korostaa, että niiden on varmistettava 
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toimien täytäntöönpano ja myös sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen, suojelu ja 
edistäminen; pitää myönteisenä sukupuolikysymyksistä vastaavien yhteyspisteiden 
perustamista edustustoihin ja kehottaa jakamaan työajan tarkoituksenmukaisesti, koska 
yhteyspisteille osoitettuja tehtäviä hoidetaan edustustojen perustehtävien ja muiden 
tehtävien ohessa; huomauttaa, että on välttämätöntä, että EU:n edustustoilla ja 
sukupuolikysymyksistä vastaavilla yhteyspisteillä on vahva ymmärrys 
sukupuolikysymyksestä, jotta ne voivat antaa tietoa maan strategisista tavoitteista, 
ohjelmista, hankkeista ja keskusteluista sekä niiden toteuttamisesta; kehottaa komission 
varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja 
EUH:ta laatimaan selvät toimintaohjeet näiden yhteyspisteiden tehtävistä edustustoissa, 
jotta ne voivat toimia todellisina ihmisoikeusasioiden neuvonantajina ja hoitaa työnsä 
tehokkaasti;

6. pitää valitettavana, että EUH:n viimeisimpien saatavilla olevien tilastotietojen mukaan 
vain viidennes EU:n edustustojen päälliköistä on naisia ja EU:n ulkomaanedustustojen 
päälliköistä naisten osuus alittaa vuoden 2014 lähtökohdan; pitää myös valitettavana, 
että vain yksi seitsemästä EU:n erityisedustajasta on nainen; korostaa lisäksi, että vain 
noin 25 prosenttia yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan siviilioperaatioiden 
(YTTP) henkilöstöstä on naisia ja että saatavilla ei ole kattavia tilastoja naisten 
osallistumisesta YTTP:n sotilasoperaatioihin; kehottaa EU:ta edistämään naisten 
osallistumista rauhanturvaamiseen, rauhanrakennusprosesseihin sekä EU:n sotilaallisiin 
ja siviilialan kriisinhallintatehtäviin; kehottaa EUH:ta ja neuvostoa toimimaan 
esimerkkinä ja ryhtymään välittömästi korjaaviin toimiin, joilla lisätään naisten 
osallistumista ulkoisiin operaatioihin ja heidän nimittämistään korkeisiin virkoihin ja 
johtotehtäviin EU:ssa ja erityisesti EU:n edustustoissa;

7. pitää valitettavana, että EUH:n marraskuussa 2016 julkaiseman raportin mukaan vain 
muutamiin EU:n YTTP-operaatioihin sisältyy seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa 
häirintää ehkäisevää koulutusta, ja huomauttaa, että vuonna 2015 YTTP-operaatioiden 
yhteydessä ei raportoitu yhdestäkään seksuaaliseen tai sukupuoleen perustuvaan 
häirintään, hyväksikäyttöön tai väkivaltaan liittyvästä tapauksesta; painottaa, että on 
tärkeää soveltaa nollatoleranssia seksuaaliseen ja sukupuoleen perustuvaan häirintään 
liittyvissä tapauksissa ja tukea institutionaalisia rakenteita, jotka keskittyvät 
seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemiseen; kehottaa EUH:ta ja 
sen jäsenvaltioita tukemaan kaikkia pyrkimyksiä torjua seksuaalista tai sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa kansainvälisissä rauhanturvaoperaatioissa ja varmistamaan, että 
väärinkäytösten paljastajia ja uhreja suojellaan tehokkaasti;

8. pyytää kaikkia toimielimiä ja poliittisia toimijoita, jotka osallistuvat EU:n ulkoisten 
toimien kehittämiseen, asettamaan etusijalle lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja sen 
pöytäkirjojen sekä asiaan liittyvien kansainvälisten sopimusten noudattamisen, jotta 
voidaan taata lasten erityinen suojelu ja huolenpito; painottaa lapsen oikeuksien 
yleissopimuksen täysimääräisen ratifioinnin merkitystä, jotta siitä tulee ensimmäinen 
koko maailmassa ratifioitu YK:n ihmisoikeusyleissopimus; pyytää edistämään tyttöjen 
vaikutusvallan lisäämistä ja heidän ihmisoikeuksiaan, koska vaikutusvallan lisäämisen 
edellytyksenä on tyttöjen aktiivinen ja tasa-arvoinen osallistuminen päätöksentekoon; 
korostaa, että näitä asioita olisi pidettävä ensiarvoisen tärkeinä 
toimintasuunnitelmaa toteutettaessa; pyytää lisäksi, että vammaisten henkilöiden 
oikeuksista tehtyä yleissopimusta ja sen pöytäkirjoja noudatetaan vammaisten naisten ja 
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tyttöjen oikeuksien suojaamiseksi; muistuttaa, että maahanmuuttajatytöt ovat 
haavoittuvassa asemassa etenkin silloin, kun heillä ei ole huoltajaa, ja että heitä on 
suojeltava kansainvälisen oikeuden sääntöjen mukaisesti; on huolestunut 
rekisteröimättömien ja kaukana vanhempiensa lähtömaasta syntyneiden lasten määrän 
hälyttävästä lisääntymisestä ja toteaa, että näistä lapsista suuri määrä on tyttöjä;

9. korostaa naisten ja tyttöjen lisääntymisterveyskasvatuksen merkitystä ja palauttaa 
mieliin, että tällaisella kasvatuksella edistetään naisten vaikutusvallan lisäämistä ja 
sukupuolitautien ehkäisemistä; korostaa, että on tärkeää panna jatkuvasti täytäntöön 
EU:n sitoumus parantaa tyttöjen ja naisten fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta; 
korostaa, että ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU:n politiikka ei voi 
olla uskottavaa, elleivät sisä- ja ulkopolitiikka ole yhdenmukaisia; tuomitsee jyrkästi 
global gag -säännön palauttamisen ja laajentamisen ja sen vaikutuksen naisten ja 
tyttöjen yleiseen terveydenhoitoon ja oikeuksiin; kehottaa jälleen kerran EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita paikkaamaan rahoitusvajeen seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
ja -oikeuksien saralla unionin kehitysvaroilla; panee merkille, että 
toimintasuunnitelmalla pyritään vahvistamaan naisten mahdollisuuksia hallita seksuaali-
ja lisääntymisterveyttään; kehottaa tässä yhteydessä EUH:ta ja komissiota kohdistamaan 
toimeensa etenkin niihin kolmansiin maihin, jotka kieltävät edelleen abortin kaikissa 
olosuhteissa; kehottaa jälleen komissiota aktiivisesti tiedottamaan humanitaarisille 
kumppaneilleen, että komission toimintapolitiikan mukaan tapauksissa, joissa raskaus 
uhkaa naisen tai tytön henkeä tai aiheuttaa kestämätöntä kärsimystä, kansainvälinen 
humanitaarinen oikeus ja kansainvälinen ihmisoikeuksia koskeva lainsäädäntö voivat 
tarjota perusteen turvalliselle abortille;

10. korostaa, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on torjuttava kaikenlaista naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa, oli se sitten ruumiillista, henkistä, sosiaalista tai taloudellista, sekä asetettava 
etusijalle tytöille ja pojille mahdollisimman varhaisessa iässä annettava 
sukupuolistereotypioita koskeva kasvatus ja niiden torjuminen; suhtautuu myönteisesti 
EU:n ja YK:n käynnistämään maailmanlaajuiseen monivuotiseen Spotlight 
Initiative -aloitteeseen, joka on keskittynyt kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 
väkivallan poistamiseen, sillä siinä kiinnitetään asiaan erityistä huomiota asettaen se 
niiden toimien keskiöön, joilla pyritään saavuttamaan sukupuolten tasa-arvo ja 
lisäämään naisten vaikutusvaltaa kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman 
mukaisesti, ja vaatii sen vaikuttavaa täytäntöönpanoa;

11. toteaa, että naisten ja tyttöjen vaikutusvallan lisääminen on yksi EU:n ulkoisten toimien 
mainituista tavoitteista EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian myötä; 
huomauttaa, että naisten roolia rauhanneuvotteluissa ja rauhanvälityksessä ei ole otettu 
toimintasuunnitelmassa riittävällä tavalla huomioon; korostaa naisten tärkeää roolia 
keskustelun edistämisessä ja luottamuksen rakentamisessa, rauhan puolesta toimivien 
yhteenliittymien rakentamisessa ja erilaisten näkökulmien esiin tuomisessa siitä, mitä 
rauha ja turvallisuus tarkoittavat etenkin konfliktineston ja -ratkaisun sekä konfliktin 
jälkeisen jälleenrakentamisen yhteydessä; huomauttaa, että naisten oikeuksien 
edistäminen kriisin keskellä olevissa tai konfliktien vaivaamissa maissa tekee 
yhteiskunnista entistä vahvempia ja kestävämpiä; pitää myönteisenä, että EUH:hon on 
nimitetty pääneuvonantaja, joka vastaa tasa-arvoasioista ja YK:n päätöslauselman 1325 
”Naiset, rauha ja turvallisuus” täytäntöönpanosta; kannustaa vahvistamaan EU:n 
jäsenvaltioiden toimia ja kansainvälisiä toimia YK:n kautta, jotta naisiin ja tyttöihin 
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kohdistuvien konfliktitilanteiden ja konfliktin jälkeisten tilanteiden vaikutuksiin voidaan 
puuttua tehokkaasti; kehottaa komissiota antamaan tukensa uudelle maailmanlaajuiselle 
naisten, rauhan ja turvallisuuden yhteyspisteiden verkostolle; panee merkille YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2250 ”Nuoret, rauha ja turvallisuus” 
merkityksen ja toteaa, että on tärkeää löytää parhaat mahdolliset keinot panna 
päätöslauselma täytäntöön EU:ssa;

12. pitää valitettavana ja tuomittavana naisiin ja tyttöihin kohdistuvan seksuaalisen 
väkivallan käyttöä aseena sodassa; pyytää kaikin tavoin varmistamaan heidän 
suojelunsa muun muassa tarjoamalle heille ja heidän lapsilleen suojapaikkoja; kehottaa 
EU:ta varmistamaan naisten ja tyttöjen suojelun konflikteissa etenkin silloin, kun he 
ovat konfliktiin liittyvän seksuaalisen väkivallan, naisten sukuelinten silpomisen tai 
pakkoavioliittojen uhreja; painottaa, että raiskausta käytetään sodassa aseena ja että se 
olisi sen vuoksi aina tuomittava ja saatava loppumaan; pitää ensiarvoisen tärkeänä 
varmistaa, että sodassa raiskatuille naisille annetaan kaikkea heidän tarvitsemaansa 
lääkintäapua ja että myös varmistetaan turvallisesti tehdyt abortit kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden mukaisesti; pitää hyvin valitettavana, että nykyisessä 
ohjelmasuunnittelussa sivuutetaan sukupuoliulottuvuus kriisitilanteissa tai vaikeissa 
konflikteissa, kuten Euroopan parlamentti toteaa selvityksessään 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta;

13. kehottaa EU:ta kiinnittämään arvioissaan enemmän huomiota laadullisiin tekijöihin, 
kuten naisten ja tyttöjen itsetunnon ja itseluottamuksen parantamiseen, sukupuolten 
valtasuhteiden yleiseen muuttumiseen yhteiskunnassa sekä indikaattoreihin, joiden 
avulla mitataan sosiaaliseen, taloudelliseen ja poliittiseen muutokseen sekä naisten ja 
tyttöjen vaikutusvallan lisäämiseen liittyviä tekijöitä, jotka eivät ole kvantifioitavissa; 
korostaa tietoisuuden lisäämisen merkitystä yhteiskunnissa yleisesti ottaen sekä toimien 
kohdistamista määrättyihin ryhmiin ja ihmisiin yleisen ymmärryksen aikaansaamiseksi 
sukupuolten epätasa-arvon syistä ja seurauksista;

14. on huolestunut siitä, että poliittisia ja kansalaisoikeuksia koskeva aihekohtainen 
painopiste, erityisesti naisten ja tyttöjen mahdollisuus käyttää poliittisia ja 
kansalaisoikeuksiaan, on saanut niukasti huomiota 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa, ja pyytää kiinnittämään enemmän huomiota 
naisten oikeuksia edistäviin järjestöihin ja naispuolisiin ihmisoikeuksien puolustajiin; 
painottaa, että naisten osallistuminen on tärkeää mahdollistaa poliittisten prosessien 
kaikilla tasoilla, ja korostaa tämän vuoksi tarvetta taata naisille tasapuolinen 
osallistuminen politiikkaan äänestäjinä, ehdokkaina, valittuina luottamushenkilöinä ja 
virkamieskunnan jäseninä; kehottaa varmistamaan, että naispuoliset poliittiset 
ehdokkaat saavat koulutusta, jonka avulla he voivat kehittää valmiuksiaan; palauttaa 
mieliin, että vaikutusvallan lisäämistä ei voida liittää pelkästään työmarkkinoille 
pääsyyn, sillä edistystä on saavutettava myös monilla muilla aloilla, kuten poliittisen 
edustuksen, oikeudellisen suojelun ja terveyden alalla ja etenkin koulutuksen kautta;

15. kehottaa luomaan sukupuolten tasa-arvolle omistetun budjettikohdan, jotta voidaan 
näkyvämmin ottaa esille naisten poliittisen osallistumisen ja edustuksen taso unionin 
naapurimaissa ja unionissa; korostaa, että ohjelmien olisi kaikilta osin liityttävä YK:n 
tasa-arvojärjestön tavoitteisiin ja ohjelmiin ja niissä olisi asetettava mitattavissa olevia 
tavoitteita, jotta edistymistä tasa-arvoasioissa voidaan seurata itäisissä ja eteläisissä 
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naapurimaissa säännöllisesti ja vahvistaa kumppanimaiden hallitusten kanssa tehtävää 
yhteistyötä, niin, että kahdenvälisten kumppanuus- ja assosiaatiosopimusten yhteydessä 
saavutettaisiin parempia tuloksia nopeammin;

16. toteaa, että komissio myöntää vuosien 2016–2020 kehystä koskevassa yhteisessä 
valmisteluasiakirjassa, että EU:n taloudellisia investointeja sukupuolten tasa-arvoon ei 
ole mitattu järjestelmällisesti; kehottaa komissiota omaksumaan tuloksiin pohjautuvan 
selkeän lähestymistavan, jossa asetetaan korkeat vaatimukset raportointi-, arviointi- ja 
vastuuvelvollisuusmekanismeille, ja edistämään näyttöön perustuvaa päätöksentekoa, 
jotta taloudellisia resursseja voidaan käyttää tehokkaammin ja vaikuttavammin; pyytää 
laatimaan raportin, jossa määritetään tarkasti, kuinka paljon rahoitusta on kohdennettu 
nimenomaisesti tasa-arvon valtavirtaistamiseen, ja esittämään saavutetuista tavoitteista 
merkittävimmät;

17. korostaa, että toimintasuunnitelmassa olisi painotettava konfliktitilanteissa ja niiden 
jälkeisissä tilanteissa enemmän sukupuolten tasa-arvoa, kun on kyse laajemmista ja 
kattavammista ihmisoikeuksista ja hyvästä hallinnosta ja niihin liittyvistä käytännöistä;

18. kiinnittää huomiota siihen, että komissio on sitoutunut valtavirtaistamaan sukupuolten 
tasa-arvon ja integroimaan tasa-arvoanalyysin ja -näkökulmat kaikkiin välineisiin; 
kehottaa ottamaan tämän lähestymistavan huomioon kaikissa EU:n välineissä ja etenkin 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevassa eurooppalaisessa rahoitusvälineessä;

19. kehottaa edistämään politiikkoja ja toimia, joiden tarkoituksena on tarjota tytöille 
koulutusta ja lisätä sitä kautta heidän vaikutusmahdollisuuksiaan; pitää tärkeänä 
vahvistaa kansalaisjärjestöjä, jotka puolustavat tyttöjen ja naisten henkeä ja edistävät 
heidän oikeuksiaan ja vaikutusvaltaansa;

20. korostaa, että naisten on voitava osallistua ja olla edustettuina kestävän kehityksen 
kannalta tärkeillä talouden aloilla; korostaa, että liiketoiminnalla on tärkeä merkitys 
naisten oikeuksien edistämisessä; kehottaa tässä yhteydessä antamaan enemmän tukea 
paikallisille pk-yrityksille ja erityisesti naisyrittäjille mikrolainojen kautta, jotta he 
voivat hyötyä yksityisen sektorin tuomasta kasvusta;

21. palauttaa mieliin, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on EU:n muuttoliikepolitiikkaa 
toteuttaessaan ja kehittäessään kunnioitettava naisten ja tyttöjen oikeuksia siirtolaisina, 
pakolaisina ja turvapaikanhakijoina; kehottaa tässä yhteydessä arvioimaan uudelleen 
EUNAVFOR MED SOPHIA -operaation toimeksiantoa Libyan rannikkovartioston 
kanssa ottamalla huomioon raportit naisiin kohdistuvasta järjestelmällisestä 
seksuaalisesta väkivallasta Libyan maaperällä sijaitsevissa säilöönottokeskuksissa.
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