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EHDOTUKSET 

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavia kansalaisvapauksien sekä oikeus- 

ja sisäasioiden valiokuntaa ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin 

hyväksyvät: 

Johdanto-osan kappaleet 

A. ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo on yksi unionin perusarvoista ja tavoite, 

joka on tunnustettu perussopimuksissa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja jonka 

EU on sitoutunut sisällyttämään kaikkeen toimintaansa; ottaa huomioon, että naisten 

oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja että sukupuolten tasa-arvo on olennaisen tärkeää, jotta 

voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian kestävää kasvua, kunnollisten 

työpaikkojen luomista ja sosiaalista osallisuutta koskevat yleistavoitteet; 

B. ottaa huomioon, että oikeus tasa-arvoiseen kohteluun ja syrjimättömyyteen on 

perussopimuksissa tunnustettu keskeinen perusoikeus; 

C. ottaa huomioon, että perusoikeuskirjassa tunnustetaan ihmisarvo, oikeus elämään ja 

oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja kielletään epäinhimillinen tai 

halventava kohtelu sekä kaikenlainen orjuus ja pakkotyö (perusoikeuskirjan 1–

5 artikla); 

D. toteaa, että vaikka unioni on ottanut voimakkaasti kantaa1 tarpeeseen poistaa naisiin 

kohdistuva väkivalta sekä järjestänyt erityisiä kampanjoita ja paikallisia hankkeita 

tämän ilmiön torjumiseksi ja vaikka nykyisessä lainsäädännössä, joka koskee 

esimerkiksi rikoksen, seksuaalisen hyväksikäytön ja lasten seksuaalisen riiston uhreiksi 

joutuneiden suojelua, turvapaikkoja ja muuttoliikettä, otetaan huomioon sukupuoleen- 

perustuvan väkivallan uhrien erityistarpeet, naisiin kohdistuvan väkivallan määrä antaa 

edelleen aihetta vakavaan huoleen koko unionissa; 

E. toteaa, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevassa EU:n perusoikeusviraston vuonna 

2014 julkaistussa tutkimuksessa ”Violence against women: an EU wide survey”2 

arvioidaan, että sukupuoleen perustuva väkivalta on edelleen laajalle levinnyt ilmiö, 

sillä kolmasosa kaikista Euroopan naisista on kokenut fyysisiä tai seksuaalisia 

väkivallantekoja ainakin kerran aikuisikänsä aikana, 20 prosenttia nuorista naisista (18–

29-vuotiaista) on kokenut seksuaalista häirintää internetissä, yhtä viidestä naisesta 

(18:aa prosenttia) on vainottu, yksi 20 naisesta on raiskattu ja enemmän kuin yksi 

kymmenestä on kärsinyt seksuaalisesta väkivallasta, joka on tehty vastoin tahtoa tai 

johon on liittynyt voimankäyttöä; toteaa, että useimmista väkivaltaisista tapahtumista ei 

koskaan ilmoiteta viranomaisille; 

                                                 
1 Ks. esimerkiksi: komission tiedonanto COM(2010)0491 final – Naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi 

2010–2015 – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52010DC0491 Neuvoston päätelmät 

naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemisestä Euroopan unionissa – 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/113226.pdf 
2 http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report. 

file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_EN/projects/FdR/1122/1122608RO/en-GB/1a%20http:/fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
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F. ottaa huomioon, että Euroopan tason lisäarvon arvioinnin mukaan naisiin kohdistuvasta 

väkivallasta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta unionille aiheutuvien vuosittaisten 

kustannusten arvioidaan olleen 228 miljardia euroa, joista julkisten palvelujen osuus on 

45 miljardia euroa ja toteutumattoman taloudellisen tuoton osuus 24 miljardia euroa; 

G. toteaa komission korostaneen strategisessa toimintaohjelmassaan sukupuolten tasa-

arvon edistämiseksi vuosina 2016–2019, että naisiin kohdistuva väkivalta ja 

sukupuoleen perustuva väkivalta, jotka vahingoittavat naisten terveyttä ja hyvinvointia, 

työelämää, taloudellista riippumattomuutta ja taloutta, on yksi keskeisistä ongelmista, 

joihin on puututtava todellisen sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi; 

H. toteaa, että naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja 

torjumisesta tehty Euroopan neuvoston yleissopimus (Istanbulin sopimus) on 

kansainvälisellä tasolla ensimmäinen oikeudellisesti sitova, yksityiskohtainen ja kattava 

asiakirja naisiin ja myös miehiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä ja 

torjumisesta ja se perustuu ennaltaehkäisyn, suojelun ja tukemisen, syytteeseen 

asettamisen sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan poistamisen 

periaatteisiin ja siinä korostetaan yhtenäisten, kansallisen tason toimintapolitiikkojen 

tarvetta; 

I. toteaa, että neuvosto on Maltan puheenjohtajakaudella osoittanut olevansa halukas 

saattamaan päätökseen prosessin, joka koskee unionin liittymistä Istanbulin 

sopimukseen (Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja 

perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta) ja että se on edistynyt siinä; ottaa 

huomioon, että neuvosto, komissio ja parlamentti sitoutuivat Valettassa 3. helmikuuta 

2017 soveltamaan nollatoleranssia naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan, mikä 

on yleissopimuksen täydellisen ja tehokkaan täytäntöönpanon ennakkoedellytys; 

J. toteaa, että kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet Istanbulin sopimuksen, mutta vain 

14 on tähän mennessä ratifioinut sen; 

K. toteaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet kuuluvat ihmisoikeuksiin, 

joiden rikkominen loukkaa naisten ja tyttöjen oikeutta tasa-arvoon, syrjimättömyyteen, 

ihmisarvoon ja terveyteen sekä naisten oikeutta vapauteen ja itsemääräämisoikeuteen; 

L. toteaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin kohdistuva vastustus on 

lisääntynyt Euroopassa ja kaikkialla maailmassa; 

M. toteaa, että naisiin kohdistuva väkivalta tai sukupuoleen perustuva väkivalta on 

väkivaltarikos, joka kohdistuu henkilöön tämän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai 

sukupuolen ilmaisun takia tai joka vaikuttaa suhteettomasti tiettyä sukupuolta oleviin 

henkilöihin; toteaa, että sukupuoleen perustuva väkivalta on naisten ja miesten välisen 

eriarvoisuuden syy ja myös sen seuraus; 

Suositukset 

i) muistuttaa, että perussopimukset ja perusoikeuskirja, erityisesti Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen (SEU) 2 ja 3 artikla, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen (SEUT) 8 artikla ja perusoikeuskirjan 23 artikla velvoittavat Euroopan 
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unionin jäsenvaltioita, toimielimiä, elimiä ja virastoja sekä koko Euroopan unionia 

takaamaan sukupuolten tasa-arvon ja edistämään sitä; 

ii) pitää myönteisenä, että Istanbulin sopimuksen lähestymistapa vastaa täysin unionin 

monitahoista lähestymistapaa sukupuoleen perustuvan väkivallan sekä unionin sisäisiin 

ja ulkoisiin politiikkoihin liittyvien toimenpiteiden suhteen; 

iii) korostaa ja muistuttaa, että naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeuksien 

loukkaamista ja syrjinnän äärimmäinen muoto ja että yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys 

ovat välttämättömiä yhteiskunnan kehittämisen kannalta ja niitä olisi sovellettava 

lainsäädännössä, käytännössä, oikeuskäytännössä ja jokapäiväisessä elämässä; 

iv) pitää erittäin huolestuttavana, että naiset ja tytöt ovat usein alttiina vakavalle 

perheväkivallalle, naisten sukuelinten silpomiselle, kunniamurhille, prostituutioon 

liittyvälle ihmiskaupalle, seksuaaliselle ahdistelulle, raiskauksille, pakkoavioliitoille ja 

muille rikoksille, jotka ovat vakavia ihmisoikeusrikkomuksia ja loukkaavat naisten ja 

tyttöjen ihmisarvoa; 

v) on tietoinen, että perheväkivalta vaikuttaa suhteellisesti enemmän naisiin mutta että 

myös miehet ja lapset voivat joutua perheväkivallan uhreiksi, myös perheväkivallan 

todistajina; 

vi) on huolestunut siitä, että väkivalta katsotaan liian usein yksityisasiaksi ja sitä siedetään 

sen vuoksi liian helposti eikä siitä ilmoiteta viranomaisille; toteaa, että siksi tarvitaan 

lisätoimenpiteitä, jotta voidaan kannustaa väkivallan uhreja ilmoittamaan kokemastaan 

ja hakemaan apua sekä varmistaa, että palveluntarjoajat voivat vastata uhrien tarpeisiin 

ja tiedottaa heille heidän oikeuksistaan ja olemassa olevista tukimuodoista; muistuttaa, 

että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevien tapausten syytteeseenasettamisaste on 

sietämättömän alhainen; 

vii) katsoo, että Istanbulin sopimuksen allekirjoittaminen ja siihen liittyminen lujittaisi 

unionin oikeudellista kehystä ja toimintaa naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi, 

koska se parantaisi sisäistä koordinointia ja vahvistaisi EU:n roolia kansainvälisillä 

foorumeilla; 

viii) kehottaa neuvostoa ja komissiota vauhdittamaan neuvotteluja sopimukseen 

liittymisestä; 

ix) kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että parlamentti osallistuu kattavasti 

yleissopimuksen valvontaprosessiin sen jälkeen, kun unioni on liittynyt sopimukseen; 

x) muistuttaa, että unionin liittyminen Istanbulin sopimukseen ei vapauta jäsenvaltioita 

sopimuksen ratifioinnista kansallisella tasolla eikä naisiin kohdistuvan väkivallan 

torjumista koskevan kansallisen toimintasuunnitelman käyttöönotosta; kehottaa siksi 

kaikkia jäsenvaltioita varmistamaan, että niillä on käytössä naisiin kohdistuvan 

väkivallan torjumista koskeva kansallinen toimintasuunnitelma, ja niitä jäsenvaltioita, 

jotka eivät vielä ole sitä tehneet, ratifioimaan sopimuksen ja panemaan sen kaikilta osin 

täytäntöön; 
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xi) korostaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat perusoikeuksia, joita ei 

saa rajoittaa mistään syystä; 

xii) muistuttaa, että SEUT-sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaan unionilla on 

yksinomainen toimivalta tehdä kansainvälinen sopimus, kun sopimuksen tekemisestä on 

säädetty lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyssä unionin säädöksessä tai kun tämä on 

välttämätöntä, jotta unioni voi käyttää sisäistä toimivaltaansa, ja siksi unionin 

liittyminen Istanbulin sopimukseen kuuluu unionin oikeudelliseen toimivaltaan, joka 

voi vaikuttaa yhteisiin sääntöihin tai muuttaa niiden ulottuvuutta, joka koskee 

kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden, myös 

kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden, kotipaikka-asemaan liittyviä asioita sekä 

rikoksen uhrien oikeuksia; 

xiii) muistuttaa, että 25. helmikuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa, joka sisälsi 

suosituksia naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta, parlamentti kehotti komissiota 

laatimaan ehdotuksen säädökseksi yhdenmukaisesta järjestelmästä, jonka avulla 

kerätään tilastotietoja, sekä jäsenvaltioiden lujitetusta menettelystä kaikenlaisen naisiin 

ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan 

ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi sekä oikeussuojan helpon saatavuuden 

mahdollistamiseksi; 

xiv) panee merkille, että unionin liittymistä Istanbulin sopimukseen koskevassa komission 

ehdotuksessa COM(2016)0109 mainitaan, että SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohta 

on naisten ja lasten seksuaaliseen riistoon liittyvien toimien oikeusperusta; pyytää siksi 

neuvostoa aktivoimaan siirtymälausekkeen päättämällä yksimielisesti naisiin ja tyttöihin 

kohdistuvan väkivallan ja muun sukupuoleen perustuvan väkivallan sisällyttämisestä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa lueteltujen 

rikosten joukkoon; 
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