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Arvoisa puheenjohtaja

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa on pyydetty antamaan edellä 
mainitussa menettelyssä lausunto valiokunnallenne. Valiokunta päätti kokouksessaan 
6. marraskuuta 2019 antaa kyseisen lausunnon kirjeen muodossa.

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta käsitteli asiaa kyseisessä 
kokouksessa1 ja päätti pyytää asiasta vastaavaa ihmisoikeuksien alivaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy.

Kunnioittavasti

Evelyn Regner

1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Evelyn Regner (puheenjohtaja), Gwendoline 
Delbos-Corfield (varapuheenjohtaja), Christine Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, 
Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba 
Kokalari, Alice Kuhnke, Naomi Long, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira 
Rafaela, Elżbieta Rafalska, Diana Riba i Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest 
Urtasun, Marco Zullo (varsinaiset jäsenet) Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, 
Chrysoula Zacharopoulou (varajäsenet) Anne-Sophie Pelletier (työjärjestyksen 209 artiklan 7 kohdan 
mukaisesti).
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EHDOTUKSET

1. muistuttaa, että toimintasuunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi (GAP II) on 
yksi tärkeimmistä välineistä, joilla EU voi parantaa sukupuolten tasa-arvoa kolmansissa 
maissa; kehottaa komissiota arvioimaan toimintasuunnitelman kokonaisvaikutuksia sen 
päättyessä, ottamaan huomioon parlamentin 8. lokakuuta 2015 antaman 
päätöslauselman sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä 
kehitysyhteistyössä koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman uudistamisesta ja 
parlamentin 31. toukokuuta 2018 antaman päätöslauselman yhteisen 
valmisteluasiakirjan (SWD(2015)0182) täytäntöönpanosta – Sukupuolten tasa-arvoa ja 
naisten vaikutusvaltaa edistävät toimenpiteet: Tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen 
EU:n ulkosuhteiden avulla (2016–2020) ja seuraamaan siihen sisältyviä suosituksia, 
jotta voidaan toteuttaa uusi sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva 
toimintasuunnitelma (GAP III), johon sisältyy jälleen kunnianhimoisia tavoitteita 
sukupuolitietoista budjetointia varten ja jolla olisi tiedonannon asema; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavaksi komission jäseneksi 
ehdolla oleva Jutta Urpilainen sitoutui Euroopan parlamentin 1. lokakuuta 2019 
järjestämässä kuulemistilaisuudessa käynnistämään GAP III -toimintasuunnitelman ja 
korosti sen huomattavaa vaikutusta sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseen 
kansainvälisissä kumppanuuksissa;

2. kehottaa kiinnittämään huomiota perussopimukseen sisältyvään EU:n velvoitteeseen 
edistää sukupuolten tasa-arvoa ja varmistaa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen 
kaikissa toimissaan, myös ulkoisissa toimissa; painottaa, että sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan EU:n toimintasuunnitelman vuoden 2018 
täytäntöönpanokertomuksessa arvioitiin, että yhdistämällä sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen ja erityiset toimet ja toimenpiteet on saavutettu merkittävää 
edistystä, ja panee tyytyväisenä merkille naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
sisällyttämisen ihmisoikeusvuoropuheluihin sekä erityistoimet sukupuolten tasa-arvon 
sisällyttämiseksi yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan; kehottaa 
käynnistämään maailmanlaajuisia aloitteita, osoittamaan riittävästi rahoitusta ja 
ottamaan käyttöön kokonaisvaltaisen lähestymistavan sukupuolinäkökulman 
sisällyttämiseksi ulkopolitiikkaan ja ulkoiseen toimintaan erityisesti kaupan, 
työllisyyden, koulutuksen, konfliktien ratkaisemisen ja rauhan rakentamisen, ilmaston ja 
ympäristön, maatalouden, köyhyyden, ihmiskaupan, muuttoliikkeen ja budjetoinnin 
aloilla; painottaa, että unionin edustustojen on vahvistettava asemaansa 
sukupuolikysymyksiä koordinoitaessa ja tämä onnistuu muun muassa perustamalla 
uusia sukupuolikysymyksistä vastaavia yhteyspisteitä sekä nimittämällä EUH:n tasa-
arvokysymysten pääneuvonantajan kolmansissa maissa, varaamalla määrärahoja asiaan 
ja käyttämällä sukupuolen mukaan jaoteltuja tietoja;

3. pitää valitettavana, että komission vuosikertomuksessa ihmisoikeuksista ja 
demokratiasta maailmassa 2018 ei mainita selvästi maailmanlaajuisesti lisääntyvää 
naisten oikeuksiin, erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin, 
kohdistuvaa vastustusta, ja on huolissaan siitä, että komissio ei ole esittänyt mitään 
strategiaa tämän ilmiön torjumiseksi; korostaa sitä, että tarvitaan unionin ulkoisia 
toimia, joihin sisältyy myös sen kehityspolitiikka, terveyteen liittyvien kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi; tuomitsee jyrkästi Trumpin hallinnon 
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palauttaman ja laajentaman nk. suukapulasäännön (”Global Gag Rule”) ja sen 
vahingolliset vaikutukset naisten ja tyttöjen mahdollisuuksiin saada kattavia terveyttä ja 
lisääntymistä koskevia oikeuksia, jotka kuuluvat perusihmisoikeuksiin, ja kehottaa 
jälleen unionia ja sen jäsenvaltioita tutkimaan asiaa tarkasti ja harkitsemaan tälle alalle 
näin syntyneen rahoitusvajeen kattamista;

4. korostaa naisiin kohdistuvan väkivallan hälyttävää lisääntymistä ja kehottaa ryhtymään 
lisätoimiin, jotta Istanbulin yleissopimus ratifioidaan ja pannaan täytäntöön koko 
Euroopassa; kehottaa unionin edustustoja sisällyttämään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 
koskevia tietoja maakohtaisiin suosituksiin ja edistämään uhrien suojelu- ja 
tukimekanismeja; pyytää EUH:ta parantamaan unionin hlbti-suuntaviivojen 
täytäntöönpanoa;

5. suosittelee painokkaasti EU:n ja YK:n välillä käynnistetyn yhteisen 
Spotlight Initiative -aloitteen jatkamista ja sellaisten hankkeiden täytäntöönpanoa, joilla 
pyritään poistamaan naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta kaikkialla maailmassa ja 
puuttumaan sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan ja haitallisiin käytäntöihin, kuten 
naisten sukuelinten silpomiseen, lapsi- ja pakkoavioliittoihin ja ihmiskauppaan; on 
kuitenkin tietoinen siitä, ettei laaja-alaista, laajalle levinnyttä ja syvälle juurtunutta 
väkivaltaa ja haitallisia käytäntöjä voi käsitellä pelkästään hankekohtaisesti, ja vaatii 
järjestelmällistä, kattavaa toimintasuunnitelmaa, johon pojat ja miehet saadaan mukaan 
ja jolla puututaan sukupuolinormeihin ja -stereotypioihin ja käynnistetään muutostoimet 
kaikilla aloilla ja maailmanlaajuisesti, kuten YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevassa yleissopimuksessa määrätään;

6. kehottaa uutta komission kollegiota tasa-arvoasioista vastaavan komission jäsenen 
ohjauksessa, kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavaa komission jäsentä ja korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskeva yhteistyö on tiivistä ja johdonmukaista, ja kehottaa EU:ta 
tukemaan järjestelmällisesti naisten oikeuksien ja naisten oikeuksien puolustajien 
parissa toimivia ruohonjuuritason järjestöjä sekä suojelemaan naisten oikeuksien ja 
hlbti-henkilöiden puolustajia, joiden turvallisuus saattaa olla uhattuna heidän 
kotimaissaan.


