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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin työssä
(2015/2230(INI))

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 ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan 
yleissopimuksen (Euroopan ihmisoikeussopimus),

– ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

– ottaa huomioon vuonna 1979 hyväksytyn YK:n yleissopimuksen kaikkinaisen naisten 
syrjinnän poistamisesta,

– ottaa huomioon neljännessä naisten maailmankonferenssissa 15. syyskuuta 1995 
hyväksytyn Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman, YK:n erityisistunnoissa Peking 
+5 (2000), Peking +10 (2005) ja Peking +15 (2010) hyväksytyt päätösasiakirjat, sekä 
Peking +20 -tarkistuskonferenssin päätösasiakirjan,

– ottaa huomioon naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja 
torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen 3 artiklan, jossa ”sukupuoli” 
tarkoittaa ”yhteiskunnallisesti rakentuneita rooleja, käyttäytymismuotoja, toimintoja ja 
ominaisuuksia, joita tietty yhteiskunta pitää sopivina naisille ja vastaavasti miehille”,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2011 hyväksymän eurooppalaisen 
tasa-arvosopimuksen (2011–2020),

– ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Vahvistettu 
sitoumus naisten ja miesten tasa-arvoon: Naisten peruskirja” (COM(2010)0078),

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Naisten ja miesten 
tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015” (COM(2010)0491),

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Strateginen 
toimintaohjelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 2016–2019” (SWD(2015)0278),

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston sukupuolten tasa-arvoa koskevan strategian 2014–
2017,

– ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) vuonna 2015 julkaiseman 
tutkimuksen ”Advancing women in political decision-making – Way forward”,



PE573.219v01-00 4/15 PR\1082217FI.doc

FI

– ottaa huomioon 10. helmikuuta 2010 naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa 
– 20091, 8. maaliskuuta 2011 naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa – 
20102 , 13. maaliskuuta 2012 naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa – 
20113ja 10. maaliskuuta 2015 naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa – 
20134antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2003 antamansa päätöslauselman sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin toiminnassa5,

– ottaa huomioon 18. tammikuuta 2007 antamansa päätöslauselman sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisesta valiokuntatyöskentelyssä6,

– ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2009 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta valiokuntien ja valtuuskuntien työssä7,

– ottaa huomioon 7. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta EU:n ulkosuhteissa sekä rauhanrakentamisessa ja valtiorakenteiden 
kehittämisessä8,

– ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman EU:n naisten ja miesten 
tasa-arvostrategiasta vuoden 2015 jälkeen9,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin politiikkayksikkö C:n vuonna 2014 julkaiseman 
tutkimuksen ”Study on the Evaluation of the Strategy for Equality between Women and 
Men 2010–2015 as a contribution to achieve the goals of the Beijing Platform for 
Action”, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin politiikkayksikkö C:n vuonna 2014 julkaiseman 
tutkimuksen ”Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European 
Parliament”,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin politiikkayksikkö D:n vuonna 2015 julkaiseman 
tutkimuksen ”The EU Budget for Gender Equality”,

– ottaa huomioon YK Naiset -järjestön toukokuussa 2014 julkaiseman asiakirjan 
”Guidance on the development of gender equality and the empowerment of women 
policies”,

– ottaa huomioon European Policy Institutes Network -verkoston vuonna 2014 
julkaiseman asiakirjan ”Advances in EU Gender Equality: Missing the mark?”

1  EUVL C 341 E, 16.12.2010, s. 35.
2 EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 65.
3 EUVL C 251 E, 31.8.2013, s. 1.
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0050.
5 EUVL C 61 E, 10.3.2004, s. 384.
6 EUVL C 244 E, 18.10.2007, s. 225.
7 EUVL C 184 E, 8.7.2010, s. 18.
8 EUVL C 212 E, 5.8.2010. s. 32.
9 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0218.
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– ottaa huomioon Euroopan parlamentin henkilöstöasioiden pääosaston julkaiseman 
henkilöstöresursseja koskevan vuosikertomuksen 2014,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 
(A8...),

A. toteaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8 artiklassa 
vahvistetaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen horisontaaliseksi periaatteeksi 
ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa vahvistetaan sukupuolten 
tasa-arvo unionin arvoksi;  

B. ottaa huomioon, että perusoikeuskirja sisältää erityisiä määräyksiä sukupuolten 
tasa-arvon horisontaalisesta periaatteesta ja SEU-sopimuksen 6 artiklassa todetaan, että 
perusoikeuskirjalla on sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla;

C. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen on keskeistä ihmisoikeuksien 
suojelun, demokratian toiminnan, oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen sekä 
talouskasvun ja kestävyyden kannalta;

D. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseen liittyvä edistys EU:ssa on pysähtynyt 
ja tällä tahdilla tasa-arvoa ei saavuteta vielä pitkään aikaan;

E. toteaa, että strategisessa toimintaohjelmassa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 
2016–2019 komissio pyrki jatkamaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 
koskevia toimia myös arviointi- ja seurantatoimien avulla;

F. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen tarkoittaa sukupuolinäkökulman 
sisällyttämistä EU:n toiminnan kaikkiin osa-alueisiin – politiikkatoimien, oikeudellisten 
toimenpiteiden ja rahoitusohjelmien valmistelu, suunnittelu, täytäntöönpano, seuranta ja 
arviointi – naisten ja miesten tasa-arvon saavuttamiseksi1;

G. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen olisi oltava sukupuolten 
tasa-arvon saavuttamisen ennakoiva ja siihen reagoiva väline;

H. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen ei ole itsessään 
toimintapolitiikan tavoite vaan sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen keskeinen väline 
aina yhdistettynä muihin erityistoimiin ja -toimintalinjoihin, joiden tavoitteena on 
sukupuolten tasa-arvon edistäminen;

I. toteaa, että asiasta vastaavan valiokunnan yhtenä toimivaltuuksiin kuuluvana tehtävänä 
on edistää sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen toteutumista ja edelleen 
kehittämistä kaikilla politiikanaloilla;

J. toteaa, että edellisestä vaalikaudesta lähtien asiasta vastaava valiokunta on omaksunut 
käytännön, jonka mukaisesti muiden valiokuntien mietintöihin vaikutetaan 
kohdennetusti tekemällä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevia 

1 SWD(2015)0278.
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tarkistuksia;  toteaa, että vuonna 2014 julkaistun tutkimuksen1 mukaan 85 prosenttia 
tehdyistä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevista tarkistuksista on 
sisällytetty asiasta vastaavien valiokuntien hyväksymiin lopullisiin mietintöihin;

K. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta vuonna 2003 annetun 
päätöslauselman mukaisesti kukin parlamentin valiokunta nimittää yhden jäsenistään 
vastaamaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta, ja tällä tavoin perustetaan 
”sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta vastaava verkosto”; toteaa, että tästä 
aiheesta annetuissa myöhemmissä päätöslauselmissa kehotettiin kehittämään jatkuvasti 
tätä verkostoa ja perustamaan vastaava verkosto parlamenttien välisistä suhteista 
vastaaviin valtuuskuntiin; toteaa, että verkostolla on tukenaan valiokuntien 
sihteeristöissä henkilöstötason verkosto;

L. toteaa, että verkoston jäsenet vastasivat kyselyyn, jossa arvioitiin sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamista heidän omalla politiikanalallaan;

M. toteaa, että monivuotiseen rahoituskehykseen on liitetty kolmen toimielimen sopima 
yhteinen lausuma, jonka mukaan ”vuosia 2014–2020 koskevaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen sovellettaviin vuotuisiin talousarviomenettelyihin sisällytetään 
tarvittaessa sukupuolinäkökulmaan perustuvia tekijöitä ottaen huomioon se, miten 
unionin kokonaisrahoituskehys tukee sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä (ja 
varmistaa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen)”;

N. toteaa, että Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) on perustettu edistämään ja 
vahvistamaan sukupuolten tasa-arvoa, mukaan lukien sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen kaikissa EU:n toimintapolitiikoissa ja niihin perustuvissa 
kansallisissa politiikkatoimissa; ottaa huomioon, että EIGE on kehittänyt sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamista käsittelevän foorumin ja laatinut sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan sanaston ja tesauruksen, jotka auttavat päätöksentekijöitä, EU:n toimielinten 
henkilökuntaa ja hallintoelimiä sisällyttämään sukupuolinäkökulman toimintaansa;

O. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen kuuluu sukupuolinäkökulman 
sisällyttäminen eri politiikkatoimiin sekä naisten ja miesten edustusta tietyillä 
politiikanaloilla koskevan kysymyksen käsitteleminen; toteaa, että kummatkin 
ulottuvuudet on otettava huomioon kaikissa päätöksentekoprosessin vaiheissa;

P. toteaa, että kaikki sisäiset ja ulkoiset EU:n toimintapolitiikat olisi suunniteltava siten, 
että ne hyödyttävät yhtäläisesti poikia, tyttöjä, miehiä ja naisia sekä muita 
sukupuoli-identiteettejä;

Q. toteaa, että sukupuolinäkökohdat huomioon ottavalla parlamentilla on tärkeä rooli 
sukupuolten edustuksen epätasapainon korjaamisessa, naisten ja miesten yhtäläisen 
edustuksen helpottamisessa sekä edellytysten luomisessa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan toimintakehyksen kehittämiselle;

R. toteaa, että varoja ja henkilöresursseja ei myönnetä riittävästi, jotta varmistettaisiin, että 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen parlamentin toiminnassa todella edistyy;

1  Euroopan parlamentin politiikkayksikkö C:n tutkimus ”Gender Mainstreaming in Committees and Delegations 
of the European Parliament”,
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S. toteaa, että sukupuolen mukaan luokiteltujen tietojen ja tilastojen järjestelmällinen ja 
säännöllisin väliajoin tapahtuva kerääminen on välttämätöntä sukupuolten tasa-arvon 
edistymisen analysoimiseksi;

T. toteaa, että naisten edustus parlamentin huipputehtävissä on edelleen alhainen ja 
lainsäädäntöön vaikuttamisessa on selkeä ero miesten johtamien valiokuntien ja naisten 
johtamien valiokuntien välillä, ja toteaa, että useimmissa vaikutusvaltaisissa 
johtotehtävissä on edelleen miehiä;

U. toteaa, että vuonna 2007 sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta annetussa 
päätöslauselmassa kehotettiin arvioimaan joka toinen vuosi sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista parlamentin toiminnassa;

Nykyisen toimielinkehyksen yleinen arviointi

1. katsoo, että sukupuolinäkökulman sisällyttämisessä päätöksentekoprosessiin olisi 
otettava huomioon kaksi eri näkökohtaa: politiikan sisältö ja sukupuolten edustus 
hallinnossa ja päätöksenteossa;

2. panee merkille, että parlamentin organisaatiorakenteessa eri elimet ovat vastuussa 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen kehittämisestä ja täytäntöönpanosta sekä 
poliittisella että työelämän tasolla:

– sukupuolten tasa-arvoa ja monimuotoisuutta käsittelevä korkean tason työryhmä, 
joka vastaa naisten ja miesten välisen täysimääräisen tasa-arvon edistämisestä 
kaikilla työelämän osa-alueilla parlamentin pääsihteeristössä

– valiokunta, joka vastaa tietystä toimesta, jolla pyritään sisällyttämään 
sukupuolinäkökulma toisen valiokunnan tai valtuuskuntien työhön

– sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta vastaava verkosto

– yksiköt, jotka vastaavat sukupuolten tasapuolisen edustuksen onnistuneesta 
täytäntöönpanosta kaikissa organisaatiokaavion työtehtävissä;

3. pitää valitettavana, että näiden sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta vastaavien 
eri elinten toimia ei koordinoida tai niitä ei sisällytetä parlamentin tai muiden 
toimielinten toimiin (sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevaa 
yhteistyömekanismia ei ole); sitoutuu edistämään tässä toimielinkehyksessä kaikkien 
toimijoiden välistä tehokasta yhteistyötä, joka perustuu erityisiin mekanismeihin kuten 
seurantaan ja suoritusten arviointiin;

4. toistaa sitoutuneensa hyväksymään ja panemaan täytäntöön parlamentissa sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamista koskevan toimintapoliittisen suunnitelman, jonka yleisenä 
tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa sisällyttämällä tehokkaasti 
sukupuolinäkökulman toimintapolitiikkoihin ja toimiin, päätöksentekorakenteet ja 
hallinto mukaan luettuina;

5. kehottaa kehittämään jatkuvasti sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta vastaavaa 
verkostoa, joka edustaa valiokuntia ja myös parlamenttien välisistä suhteista vastaavia 
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valtuuskuntia, ja ottamaan sen täysimääräisesti mukaan sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen säännölliseen seurantaan kaikilla politiikanaloilla;

6. korostaa, että vuonna 2014 tästä aiheesta tehdyn edellä mainitun tutkimuksen mukaan 
tehokkain väline sukupuolinäkökulman sisällyttämiseksi päätöksentekoprosessiin on 
ollut sellaisten menettelyjen käyttö, joihin sisältyy yhteistyö muiden valiokuntien 
kanssa; korostaa, että muiden valiokuntien on tuettava toimia sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseksi ja pantava ne täytäntöön toimissaan;

7. kehottaa asiasta vastaavia yksiköitä jatkamaan työskentelyä työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittamisen edistämistä koskevien erityistoimien parissa; pitää valitettavana, että 
parlamentin virkamiesten joukossa naiset ovat enemmistönä hallintoavustajien (AST) 
tehtäväryhmässä; kehottaa laatimaan sukupuolten tilaa parlamentissa koskevan, 
sukupuolen mukaan eriteltyihin tietoihin perustuvan vuosittaisen analyysin kaikilla 
henkilöstön ja poliittisten elinten tasolla, parlamentin jäsenten avustajat mukaan 
luettuina, ja julkistamaan tällaisen raportoinnin tiedot;

8. pitää valitettavana, että puhemiehistön vuonna 2006 hyväksymiä sukupuolijakauman 
tasoittamista koskevia tavoitteita ylemmän ja keskijohdon tasolla (Kaufmannin 
mietintö) ei saavutettu vuoden 2009 määräaikaan mennessä eikä niitä ole saavutettu 
vieläkään; panee merkille, että sukupuolten tasa-arvoa ja monimuotoisuutta käsittelevä 
korkean tason työryhmä on tämän jälkeen vahvistanut nämä tavoitteet seuraaviksi 
vuosiksi; 

9. toteaa, että sukupuolten tasa-arvoa ja monimuotoisuutta käsittelevä korkean tason 
työryhmä vastaa tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämistä koskevan 
toimintasuunnitelman hyväksymisestä ja sen täytäntöönpanon varmistamisesta; kehottaa 
korkean tason työryhmää laatimaan toimivaltaisten yksiköiden tuella kattavan 
sukupuolten tasa-arvon etenemissuunnitelman, josta käy ilmi, miten naisten edustus 
ylemmän ja keskijohdon tehtävissä kohotetaan 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä;

10. kehottaa poliittisia ryhmiä harkitsemaan sekä naisen että miehen ehdottamista 
valiokuntien ja ryhmien puheenjohtajan tehtävään;

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen välineet 

11. korostaa, että lausuntoja tehokkaammaksi käytännöksi on osoittautunut sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamista koskevien tarkistusten tekeminen, koska ne ovat 
lyhyempiä, niitä voidaan esittää nopeammin ja niissä voidaan viitata keskeisiin, 
erityisiin tai rajattuihin aiheisiin; toistaa asiasta vastaavalle valiokunnalle esittämänsä 
kehotuksen sisällyttää sukupuolten valtavirtaistamista koskevien tarkistusten 
tekemiseen liittyvä käytäntö työjärjestykseen ottaen huomioon naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan erityisen roolin sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisessa horisontaalisena periaatteena;

12. pitää valitettavana, että monivuotiseen rahoituskehykseen liitetystä sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamisen varmistamista koskevasta toimielinten välisestä lausumasta 
huolimatta minkäänlaisia toimenpiteitä sukupuolinäkökohtien huomioon ottamiseksi 
talousarviossa ei ole toteutettu; korostaa tässä yhteydessä tarvetta seurata tiiviisti sitä, 
miten yhteisen lausuman periaatteet on pantu täytäntöön vuotuisissa 
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talousarviomenettelyissä, ja kehottaa antamaan asiasta vastaavalle valiokunnalle 
virallisen roolin monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisessa;

13. korostaa, että sukupuolinäkökohdat huomioon ottava budjetointi on yksi välineistä, joita 
päätöksentekijät ovat käyttäneet sukupuolten välisten erojen kaventamiseksi; pitää 
valitettavana, että sukupuolinäkökohdat huomioon ottava budjettimenettely on 
paljastanut, että sukupuolinäkökulmaa ei ole omaksuttu läheskään kaikissa 
politiikkatoimissa, kaikilla tasoilla ja kaikissa poliittisen päätöksentekoprosessin 
vaiheissa;

14. panee merkille, että komissio aikoo jatkaa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 
ottamalla sukupuolten tasa-arvoa koskevat seikat huomioon vaikutustenarvioinneissa ja 
arvioinneissa paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti ja harkitsee laativansa 
kertomuksen sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta komissiossa vuonna 2017;

15. muistuttaa, että sukupuolivaikutusten arviointien ja sukupuoleen perustuvien analyysien 
kehittämiseen on myönnettävä riittävästi resursseja myös parlamentin tasolla;

16. kehottaa Euroopan tasa-arvoinstituuttia toimittamaan säännöllisesti tietoja kaikille 
valiokunnille, jotta voidaan korostaa sukupuolinäkökulmaa kaikilla poliittisen 
päätöksenteon aloilla, ja asettamaan saataville tietoja ja sen kehittämiä sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamista käsittelevän foorumin kaltaisia välineitä osana laajempia 
valmiuksien kehittämistoimia, jotka koskevat myös henkilöstöä ja parlamentin jäsenten 
avustajia;

17. korostaa sukupuolineutraalin kielenkäytön merkitystä ja myönteistä vaikutusta 
parlamentin toimissa; toistaa kannattavansa sukupuolineutraalia kielenkäyttöä koskevia 
puhemiehistön suuntaviivoja ja niiden jatkuvaa päivittämistä myös toimielinten välisellä 
tasolla kehitettyjen välineiden pohjalta;

18. toteaa, että erityisvälineitä pidettiin kyselylomakkeiden vastauksissa tehokkaana 
keinona sisällyttää sukupuolinäkökulma valiokuntien työhön ja että näihin kuuluvat

– keskeisten asiakirjojen jakelu ja sukupuolten tasa-arvokysymysten 
sisällyttäminen tilattujen tutkimusten toimeksiantoon

– huomion kiinnittäminen erityisterminologian ja määritelmien käyttöön 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä

– tuleviin sopimuksiin liittyviä lainsäädäntöehdotuksia koskevien ennakko- ja 
jälkiarviointien edistäminen

– jäseniä, henkilöstöä, poliittisia neuvonantajia ja avustajia koskevat koulutus- ja 
tiedotustoimet;

19. ilmaisee täyden tukensa sille, että kehitetään kohdennettua ja säännöllistä sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamista koskevaa koulutusta, jolle myönnetään riittävät resurssit 
ja joka räätälöidään parlamentin erityistarpeiden mukaiseksi;
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Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen valiokuntien toiminnassa

20. toistaa kehotuksensa noudattaa sitoumusta, jonka mukaisesti sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta parlamentin työssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa kertomus; on 
tietoinen roolista, joka sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta vastaavalla 
verkostolla on arvioitaessa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen tilannetta 
kullakin politiikanalalla, ja suosittelee, että kyselystä, joka toimii edellä mainitun 
kertomuksen perustana, tehdään vuotuinen seurantamenetelmä;

21. toteaa, että vastauksissaan kyselyihin verkoston jäsenet totesivat yleisesti, että heidän 
omalla politiikanalallaan sukupuolisidonnaiset tarpeet oli otettu huomioon toiminnan eri 
aloilla, kuten mietinnöissä, sukupuolten tasa-arvoa koskevissa tarkistuksissa, 
tutkimuksissa, kuulemistilaisuuksissa, virkamatkoissa ja keskusteluissa;

22. pitää valitettavana, että omassa työssään suuri osa valiokunnista ei ole hyväksynyt 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaa toimintasuunnitelmaa eikä keskustellut siitä; kehottaa 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta vastaavaa verkostoa hyväksymään 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevan yleisen toimintasuunnitelman ja 
ottamaan käyttöön jatkotoimia ja seurantaa koskevat välineet;

23. korostaa, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta vastaavan verkoston 
toimintaa on arvioitava perusteellisesti ja on pyrittävä löytämään keinot, joilla voidaan 
varmistaa verkoston jäsenten entistä tiiviimpi osallistuminen ja lisätä tietämystä heidän 
keskuudessaan; suosittelee, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta vastaavan 
verkoston jäsenet ovat mahdollisuuksien mukaan naisten oikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon valiokunnan jäseniä; suosittelee, että asiasta vastaavan valiokunnan ja 
verkoston välillä pidetään säännöllisesti yhteyttä ja käydään keskusteluja;

24. suosittelee, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta vastaavan verkoston 
yhteispuheenjohtajana toimii asiasta vastaava valiokunta yhdessä verkoston toisen 
jäsenen kanssa, joista jälkimmäinen nimitetään vuorotteluperiaatteella eri valiokunnista, 
jotta voidaan osoittaa, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen kuuluu kaikille 
valiokunnille;

25. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista käsittelevä pysyvä esittelijä 
vahvistaa nykyistä rakennetta, tuo vakautta sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta 
vastaavan verkoston ja asiasta vastaavan valiokunnan väliseen yhteistyöhön ja luo 
pysyvät suhteet parlamentin muihin sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta 
vastaaviin elimiin;

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista tukeva toimielinten välinen yhteistyö

26. katsoo, että entistä vahvemmat toimielinten väliset suhteet tasapainottavat 
sukupuolijakaumaa EU:n politiikan määrittelyssä; toteaa, että sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevaa jäsenneltyä yhteistyötä ei ole vielä toteutettu komission ja 
Euroopan tasa-arvoinstituutin kaltaisten muiden institutionaalisten kumppaneiden 
kanssa; kehottaa komissiota ehdottamaan asianmukaisia puitteita sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamista koskevan yhteistyön toteuttamiseksi ja ottamaan myös muut 
sidosryhmät mukaan tällä alalla;
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27. suosittelee, että Euroopan oikeusasiamies toimittaa parlamentissa toimivalle 
sukupuolten tasa-arvoa ja monimuotoisuutta käsittelevälle korkean tason työryhmälle 
tietoja valituksista, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvoon liittyvää huonoa hallintoa 
parlamentissa ottaen asianmukaisesti huomioon Euroopan parlamentin päätöksen 
oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä 
hoitamista koskevista yleisistä ehdoista;

28. katsoo, että parhaiden käytäntöjen vaihto muiden organisaatioiden kanssa vahvistaa 
parlamentin valmiuksien kehittämistä ja tehokkuutta sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen toteuttamisessa; kehottaa vaihtamaan parhaita käytäntöjä kaikilla 
tasoilla muiden instituutioiden kanssa sekä sellaisten organisaatioiden kanssa kuin YK 
Naiset, Euroopan neuvosto ja EU:n toimielimet sekä sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen osallistuvien sidosryhmien kuten sukupuolten tasa-arvoa ajavien elinten, 
työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen kanssa; kehottaa osallistumaan 
valmiuksien kehittämistä koskeviin muiden kansainvälisten organisaatioiden eri 
ohjelmiin sekä pyytämään niitä tukemaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 
koskevien räätälöityjen ohjelmien järjestämistä;

29. korostaa, että on tehtävä yhteistyötä myös kansallisten parlamenttien kanssa sekä 
vaihdettava säännöllisesti näkemyksiä ja pidettävä yhteyttä, jotta voidaan edelleen 
kehittää parhaita käytäntöjä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen edistämiseksi; 
kehottaa järjestämään parlamenttien välisen kokouksen sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta;

30. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille.
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PERUSTELUT

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on kansainvälisesti käsitetty strategiana, jonka 
avulla pyritään toteuttamaan sukupuolten tasa-arvo. Käytännössä sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen tarkoittaa sukupuolinäkökulman sisällyttämistä EU:n toiminnan kaikkiin 
osa-alueisiin – politiikkatoimien, oikeudellisten toimenpiteiden ja rahoitusohjelmien 
valmistelu, suunnittelu, täytäntöönpano, seuranta ja arviointi – naisten ja miesten tasa-arvon 
saavuttamiseksi ja syrjinnän torjumiseksi.

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisella on kaksi ulottuvuutta: se edellyttää 
sisällyttämään sukupuolinäkökulman eri politiikkatoimien sisältöön ja sillä puututaan naisten 
ja miesten edustukseen tietyllä politiikanalalla. Kummatkin ulottuvuudet – sukupuolten 
edustus ja sukupuolinäkökulman huomioon ottava sisältö – on otettava huomioon kaikissa 
päätöksentekoprosessin vaiheissa.

Vaikka numerot ovat tärkeitä, on olennaista myös ottaa huomioon, miten sukupuoli liittyy 
politiikkatoimien sisältöön ja saavuttaa parempi ymmärtämys siitä, miten naiset ja miehet 
hyötyisivät niistä. Sukupuolen huomioon ottavalla politiikalla varmistetaan, että kaikkien 
kansalaisten, naisten ja miesten, tarpeita käsitellään tasavertaisesti.

Perinteisesti hallituksen politiikka ja lainsäädäntö on nähty sukupuolineutraaleina välineinä 
siinä oletuksessa, että julkinen politiikka hyödyttää kaikkia kansalaisia tasavertaisesti.
Rakenteellisia eriarvoisuuksia on kuitenkin edelleen yhteiskunnassamme. Vaikka lait 
kohtelevat naisia ja miehiä tasaveroisina, naisilla ei silti ole tasavertaisia mahdollisuuksia 
käyttää ja kontrolloida resursseja ja varoja. Sen vuoksi nykyinen tilanne osoittaa, että 
sukupuolen huomioon ottava politiikkojen sisältö on olennainen osa aitoa sukupuolten tasa-
arvostrategiaa.

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:ssa 

EU on tunnustanut naisten ja miesten tasa-arvon perusoikeutena, EU:n yhteisenä arvona ja 
välttämättömänä kasvua, työllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevien EU:n 
tavoitteiden saavuttamisen ehtona.

Vuodesta 1996 lähtien komissio on sitoutunut sukupuolten tasa-arvon toteuttamista 
koskevaan ”kaksijakoiseen” lähestymistapaan. Tähän lähestymistapaan sisältyy 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kaikissa toimintapolitiikoissa, vaikka täytäntöön 
pannaan myös erityistoimenpiteitä, joilla poistetaan, ehkäistään tai korjataan sukupuolten 
eriarvoisuutta. Kummatkin lähestymistavat kulkevat käsi kädessä, eikä toinen voi korvata 
toista.
Euroopan parlamentissa naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 
(FEMM-valiokunta) on tärkein elin, joka on vastuussa sukupuolten tasa-arvon edistämisestä 
ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta kaikissa EP:n toimintapolitiikoissa ja 
lainsäädäntöprosesseissa.

Käytäntöä, jonka mukaisesti” sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevia 
tarkistuksia” käytetään sukupuolinäkökulman sisällyttämiseksi muiden valiokuntien 
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mietintöihin, alettiin soveltaa seitsemännen vaalikauden alussa, ja sitä noudatetaan edelleen 
menestyksekkäästi.

Vuonna 2009 perustettiin sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta parlamentin 
valiokunnissa vastaavien jäsenten verkosto samoin kuin vastaava henkilöstötason verkosto. 
Verkosto kokoontuu säännöllisesti, ja tietoja vaihdetaan jatkuvasti verkoston jäseniä 
kiinnostavista asioista ja parhaita käytäntöjä jaetaan.  Viime vaalikaudella valtuuskunnat ovat 
myös nimittäneet jäseniä vastaamaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta.

Tärkeimmät johtopäätökset verkoston jäsenten kyselyssä antamista vastauksista

Kyselyn tarkoituksena oli tutkia toimia ja politiikan välineitä, joita käytetään sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamiseen kussakin valiokunnassa, ja se osoitettiin kaikille verkoston 
jäsenille.

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta vastaavan verkoston jäsenten vastauksissa 
kyselyyn oltiin tietoisia joistakin hyvistä käytännöistä mutta myös joistakin ongelmallisista 
seikoista, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevien nykyisten 
puitteiden tehokkuutta.

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta vastaavan verkoston jäsenet vastasivat yleensä, 
että on olemassa toimia, joissa sukupuoleen liittyvät tarpeet otettiin huomioon heidän 
toimivaltaansa kuuluvalla alalla kuten mietinnöissä, sukupuolten tasa-arvoa koskevissa 
tarkistuksissa, tutkimuksissa ja keskusteluissa.  Huomioon ottamisen aste vaihtelee 
merkittävästi tietyn aikavälin toimimattomuudesta siihen, että osoitetaan lukuisia 
politiikanaloja, joissa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista noudatetaan tai sitä pidetään 
jopa vakiotekijänä. Suurin osa jäsenistä kertoo tulevista teemoista, joissa sukupuoliulottuvuus 
otetaan huomioon valiokunnan eri tehtävissä kuten kertomuksissa (täytäntöönpanoraportit 
mukaan luettuina), kuulemistilaisuuksissa, tutkimuksissa, talousarviomenettelyssä ja 
vuotuisessa vastuuvapausmenettelyssä.

Valitettavasti sukupuolten tasa-arvoa koskevan toimintaohjelman sekä valiokunnan lyhyen 
aikavälin ja pitkän aikavälin tavoitteiden osalta suurin osa valiokunnista ei ole hyväksynyt 
toimintaohjelmia eikä keskustellut niistä.  Yksi valiokunta ja yksi alivaliokunta ovat 
hyväksyneet sukupuolten tasa-arvoa koskevan toimintaohjelman tähän mennessä, ja muutama 
muu keskustelee mahdollisuudesta.

Kuitenkin useat verkoston jäsenet korostivat, että jopa ilman toimintaohjelmaa heidän 
valiokunnassaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista edistetään ja noudatetaan heidän 
työssään käyttämällä esimerkkeinä miesten ja naisten välistä tasapainoa, yhteydenpitoa 
sidosryhmiin ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevien tarkistusten 
hyväksymistä. Tilastot ja koulutus mainittiin toimina, joilla tuetaan sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa.

Useat valiokunnat mainitsevat, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen parissa toimii 
aktiivisesti myös useita sellaisia jäseniä, jotka ovat myös FEMM-valiokunnan jäseniä. Jotkut 
toiset ilmoittivat, että ainoastaan verkoston jäsenet ovat vastuussa sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta, ja yksi valiokunta laati tarkistuslistan sukupuolten tasa-arvon 
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valtavirtaistamista varten.  Henkilöstön osalta vain muutamat valiokunnat ilmoittivat, että 
valiokunnan henkilöstö on saanut asiaa koskevaa koulutusta tai ollut aktiivinen sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen suhteen.

Kysymys sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevien tietojen säännöllisestä 
jakamisesta ja jakelusta jäsenille ja henkilöstölle korosti, että tietoja ei useinkaan toimiteta. 
Kun on kysymys välineistä, joilla edistetään paremmin sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen täytäntöönpanoa Euroopan parlamentissa, kaikki verkoston jäsenet 
korostavat tärkeinä välineinä koulutusta, sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen käyttöä ja 
sukupuolivaikutuksen arviointia.  Näiden välineiden käyttöaste vaihtelee huomattavasti 
valiokuntien välillä hyvin alhaisesta korkeaan.  Sukupuolivaikutusten arviointeja korostettiin 
erityisesti välineenä, joka voisi auttaa laatimaan ja panemaan täytäntöön toimintapolitiikkoja, 
joilla voidaan puuttua haasteisiin, joita EU:n kansalaiset usein kohtaavat jokapäiväisessä 
elämässään ja jotka koskevat erityisesti naisten tarpeita ja vaikeuksia, ja ne voisivat olla osa 
yleisempää arviointia siitä, miten säädösluonnos vaikuttaa perusoikeuksiin.

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevissa tarkistuksissa noudatettavaa käytäntöä 
pidettiin hyvänä käytäntönä, mutta sitä kehotetaan parantamaan: menettely on sisällytettävä 
työjärjestykseen ja FEMM-valiokunnan ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta 
vastaavan erityisvaliokunnan jäsenen välistä yhteistyötä on tehostettava, tarkistusten 
laatimisvaihe mukaan luettuna. Toteamuksen ”sukupuolinäkökulma oli sisällytetty 
talousarviomenettelyn kaikkiin vaiheisiin” sijoitus oli hyvin alhainen kaikissa saaduissa 
vastauksissa.

Lopuksi vastaukset kysymykseen, onko valiokunta pyytänyt lausuntoa tai tukea muilta 
valiokunnilta tai elimiltä voidakseen tehdä entistä enemmän sukupuolijakaumaa koskevan 
analyysin tai päätöksen, ovat yleensä kielteisiä viiteajankohdan osalta.
 
Rakenne ja toimielinten väliset suhteet

Euroopan parlamentti muodosti asteittain sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevan 
rakenteen. Kunkin yksittäisen elimen työtä koskeva arviointi on myönteinen, mutta yleinen 
kuva vaikuttaa hajanaiselta ja vuorovaikutuksen puute tuntuu heikentävän järjestelmän 
tehokkuutta.
Tässä yhteydessä esittelijä ehdotti seuraavaa toimenpidepakettia, jonka tarkoituksena on 
vahvistaa ja tehdä nykyisestä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevasta 
rakenteesta entistä tehokkaampi ja vaikuttavampi, kiinteän toimielinten välisen verkoston 
perustaminen mukaan luettuna:

 kansallisten parlamenttien kanssa tehtävän yhteistyön tehostaminen säännöllisten 
keskustelujen ja yhteydenpidon vahvistamiseksi, jotta voidaan kehittää edelleen 
parhaita käytäntöjä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen edistämiseksi

 vakaat suhteet sukupuolten tasa-arvoa ja monimuotoisuutta käsittelevään EP:n 
korkean tason työryhmään

 sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta vastaavan verkoston kiertävä 
yhteispuheenjohtajuus

 jäsennellyn yhteistyön aloittaminen muiden institutionaalisten kumppaneiden kuten 
komission ja Euroopan tasa-arvoinstituutin kanssa
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 komission laatimat sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen vakiinnuttamista 
koskevat puitteet

 sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta vastaava pysyvä esittelijä naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan ja sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta vastaavan verkoston välisen yhteistyön varmistamiseksi 

 naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan vaikutuksen tehostaminen 
talousarvion sukupuolinäkökohtien osalta (sukupuolinäkökohdat huomioon ottava 
budjetointi). 
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