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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Constance Le Gripin PPE-ryhmän puolesta ja Maria Arenan 

S&D-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen suositukseksi neuvostolle Euroopan 

unionin painopisteistä naisten asemaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien 

toimikunnan 61. istuntoa varten (B8-1365/2016), 

– ottaa huomioon 26. toukokuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät sukupuolten tasa-

arvosta ja kehityksestä ja uudesta maailmanlaajuisesta kumppanuudesta köyhyyden 

poistamiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi vuoden 2015 jälkeen sekä 

16. joulukuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät vuoden 2015 jälkeisestä 

muutosohjelmasta, 

– ottaa huomioon naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan (CSW) 61. istunnon, 

jonka pääteemana on naisten taloudellinen voimaannuttaminen muuttuvassa 

työelämässä, 

– ottaa huomioon Pekingissä syyskuussa 1995 pidetyn YK:n neljännen naisten 

maailmankonferenssin, Pekingissä hyväksytyn julistuksen ja toimintaohjelman sekä 

YK:n Peking +5 -erityisistunnossa 9. kesäkuuta 2000, Peking +10 -erityisistunnossa 

11. maaliskuuta 2005, Peking +15 -erityisistunnossa 2. maaliskuuta 2010 ja 

Peking +20 -erityisistunnossa 9. maaliskuuta 2015 hyväksytyt päätösasiakirjat, jotka 

koskivat lisätoimia ja -aloitteita Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman 

toteuttamiseksi, 

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

syrjinnän poistamisesta (CEDAW-sopimus), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 113 artiklan, 



– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 

(A8-0018/2017), 

A. ottaa huomioon, että miesten ja naisten välinen tasa-arvo on EU:n perusperiaate, josta 

määrätään Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa; ottaa lisäksi huomioon, että 

miesten ja naisten välinen tasa-arvo on yksi unionin tavoitteista ja tehtävistä ja että tämä 

periaate on unionin ohjenuorana myös sen ulkoisissa toimissa, koska nämä kaksi 

ulottuvuutta olisi sovitettava yhteen; 

B. ottaa huomioon, että naisten ihmisoikeudet ja sukupuolten tasa-arvo eivät ole vain 

perusihmisoikeuksia, vaan myös edellytys kehitykselle ja köyhyyden vähentämiselle 

sekä välttämätön perusta kestävälle ja vauraalle maailmalle, jossa vallitsee rauha; 

C. toteaa, että naisiin kohdistuvaan ahdisteluun ja väkivaltaan sisältyy monenlaisia 

ihmisoikeusloukkauksia; ottaa huomioon, että kaikista näistä väärinkäytöksistä voi 

jäädä syviä henkisiä arpia, niihin voi sisältyä fyysistä tai seksuaalista vahingoittamista 

tai kärsimystä tai tällaisilla teoilla uhkaamista ja pakottamista, ne voivat vahingoittaa 

naisten ja tyttöjen terveyttä ja myös heidän lisääntymis- ja seksuaaliterveyttään ja että 

ne voivat joissakin tapauksissa johtaa kuolemaan; 

D. ottaa huomioon, että 23. tammikuuta 2017 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump 

palautti niin sanotun global gag -säännön, joka estää kansainvälisiä järjestöjä saamasta 

yhdysvaltalaista maailmanlaajuista terveysalan tukea, jos ne tarjoavat aborttipalveluita, 

antavat aborttineuvontaa, ohjaavat aborttipalveluihin tai edistävät niitä, myös silloin, 

kun ne tekevät tätä itsenäisesti ilman yhdysvaltalaista rahoitusta ja silloin, kun abortti on 

kyseisissä maissa laillinen; ottaa huomioon, että nyt kärsimään joutuvat myös ohjelmat, 

jotka koskevat HI-virusta/aidsia, äitien ja lasten terveyttä, zikaviruksen torjuntaa ja 

muita terveyteen ja sairauksiin liittyviä kysymyksiä; ottaa huomioon, että tämä sääntö 

taannuttaa vuosikausiksi saavutuksia, joita on tehty yhteisöjen terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämiseksi maailmassa erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien osalta 

ja voi heikentää miljoonien ihmisten pääsyä terveydenhuoltoon kaikkialla maailmassa; 

E. ottaa huomioon, että viides kestävän kehityksen tavoite on sukupuolten tasa-arvon 

saavuttaminen sekä kaikkien naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen 

maailmanlaajuisesti; ottaa huomioon, että viides kestävän kehityksen tavoite on 

itsenäinen tavoite, mikä tarkoittaa, että se on saatettava yleisesti osaksi Agenda 2030:a 

ja kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista; toteaa, että naisten 

voimaannuttaminen merkitsee sitä, että heille annetaan tarvittavat työkalut, jotta heistä 

voi tulla taloudellisesti riippumattomia, jotta he voivat olla tasapuolisesti edustettuina 

yhteiskunnassa, toimia yhdenvertaisessa asemassa elämän kaikilla osa-alueilla, saada 

enemmän valtaa julkisessa elämässä ja ohjata kaikkia omaan elämäänsä vaikuttavia 

päätöksiä; 

F. toteaa, että naiset ovat tärkeitä talouden toimijoita maailmanlaajuisesti ja että naisten 

osallistuminen talouselämään voi piristää kansantalouksia, auttaa luomaan työpaikkoja 

ja lisätä osallistavaa vaurautta; ottaa huomioon, että maat, jotka arvostavat naisia ja 

mahdollistavat heidän täysimääräisen osallistumisensa työelämään ja päätöksentekoon, 

ovat vakaampia, vauraampia ja turvallisempia; ottaa huomioon, että sukupuolitietoinen 

budjetointi on älykästä taloustiedettä ja auttaa varmistamaan, että julkisten menojen 

avulla edistetään naisten ja miesten tasa-arvoa; 



G. ottaa huomioon, että naisten luovuus ja yrittäjyyspotentiaali ovat talouskasvun ja 

työpaikkojen lähteitä, joita ei ole hyödynnetty riittävällä tavalla ja joiden kehittämistä 

on jatkettava; 

H. ottaa huomioon, että vaikka on olemassa vankkoja todisteita siitä, että naisten 

voimaannuttaminen on tärkeää köyhyyden vähentämiseksi ja kehityksen edistämiseksi 

sekä maailman kiireellisimpiin haasteisiin vastaamiseksi, EU:n jäsenvaltioiden 

hallitukset totesivat 20 vuotta Pekingin maailmankonferenssin jälkeen, ettei yksikään 

maa ole täysin saavuttanut miesten ja naisten tasa-arvoa sekä naisten ja tyttöjen 

voimaannuttamista koskevaa tavoitetta, että edistyminen on ollut hidasta ja epätasaista, 

että miehiä ja naisia kohdellaan edelleen eriarvoisesti ja monenlaista syrjintää esiintyy 

ja että toimintasuunnitelman kahdentoista ongelmakohdan täytäntöönpanon yhteydessä 

on tullut esiin uusia haasteita; 

I. toteaa, että unionilla on tärkeä rooli naisten ja tyttöjen voimaannuttamisen edistämisessä 

taloudellisin ja poliittisin keinoin EU:ssa ja myös maailmanlaajuisesti; toteaa, että EU:n 

on oltava keskeisessä asemassa suojelemassa naisten ihmisoikeuksista YK:ssa ja EU:ssa 

sovittuja kantoja; 

J. ottaa huomioon, että naiset tuottavat yhä noin 80 prosenttia ruoasta köyhimmissä maissa 

ja ovat nykyisin luonnon monimuotoisuuden ja viljelykasvien siementen tärkeimpiä 

suojelijoita; 

K. ottaa huomioon, että maa ei ole vain tuotantoväline vaan myös kulttuuriin ja 

identiteettiin liittyvä paikka; toteaa, että siksi maan saanti on yksi elämän perustekijöistä 

ja viljelijöille ja alkuperäisväestön naisille kuuluva luovuttamaton oikeus; 

1. suosittaa, että neuvosto 

Naisten ja tyttöjen voimaannuttamisen yleiset ehdot 

a) vahvistaa sitoutumisensa Pekingin toimintaohjelmaan ja siinä esitettyihin naisten 

ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa koskeviin toimiin; vahvistaa 

sitoutumisensa kaksitahoiseen naisten ihmisoikeuksia koskevaan 

lähestymistapaan valtavirtaistamalla sukupuolinäkökohtia kaikilla politiikanaloilla 

ja ryhtymällä erityisiin toimenpiteisiin naisten ihmisoikeuksien ja sukupuolten 

tasa-arvon puolesta; 

b) kannustaa toimiin, joilla investoidaan naisten ja tyttöjen yhtäläiseen pääsyyn 

korkealaatuiseen koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen, mukaan lukien 

virallinen ja epävirallinen koulutus sekä arkioppiminen, ja joilla poistetaan 

sukupuolten välisiä eroja näillä ja kaikilla muilla aloilla sekä erityisesti miesten 

hallitsemilla aloilla; 

c) torjuu naisiin ja tyttöihin julkisissa ja yksityisissä tiloissa kohdistuvaa kaikkinaista 

väkivaltaa, joka on vakava rikos heidän fyysistä ja psyykkistä 

itsemääräämisoikeuttaan vastaan ja estää heitä käyttämästä kaikkia 

mahdollisuuksiaan ja kykyjään; kehottaa edistämään sitä, että kaikki osapuolet 

ratifioivat täysimääräisesti Istanbulin sopimuksen; 

d) katsoo, että tullakseen entistä tehokkaammiksi maailmanlaajuisiksi toimijoiksi 

YK:n, EU:n ja sen jäsenvaltioiden on lisättävä sisäisiä ponnistelujaan naisiin 

kohdistuvan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan poistamiseksi; kehottaa sen 



vuoksi jälleen komissiota ehdottamaan EU:n strategiaa naisiin kohdistuvan 

väkivallan torjumiseksi, vähimmäisvaatimuksia koskeva direktiivi mukaan 

luettuna; kehottaa tässä yhteydessä kaikkia osapuolia allekirjoittamaan ja 

ratifioimaan Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan 

ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta; 

e) suunnittelee ihmisarvoisten työpaikkojen luomista ja kaikkien naisten 

täystyöllisyyttä edistäviä ja tukevia politiikkoja; 

f) varmistaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevan terveydenhuollon yleisen 

saatavuuden ja lisääntymisoikeudet Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 

toimintaohjelman ja Pekingin toimintaohjelman sekä niitä koskevien 

tarkistuskonferenssien päätösasiakirjojen mukaisesti; tarjoaa seksuaalivalistusta 

tytöille ja nuorille naisille, jotta voidaan vähentää nuorena raskaaksi tulemista ja 

sukupuolitautien leviämistä; 

g) tuomitsee jyrkästi niin sanotun global gag -säännön, joka estää kansainvälisiä 

organisaatioita saamasta yhdysvaltalaista perhesuunnittelurahoitusta, jos ne 

tarjoavat aborttipalveluita, antavat aborttineuvontaa, ohjaavat aborttipalveluihin 

tai edistävät niitä; pitää tätä sääntöä suorana hyökkäyksenä naisten ja tyttöjen 

oikeuksien alalla tehtyjä saavutuksia vastaan ja askel taaksepäin; kehottaa EU:ta 

ja jäsenvaltioita kiireellisesti toteuttamaan toimia, joilla torjutaan global gag 

-säännön vaikutuksia, lisäämällä merkittävästi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 

ja -oikeuksiin tarkoitettua rahoitusta ja käynnistämällä kansainvälisen rahaston, 

josta rahoitetaan mahdollisuuksia syntyvyyden säännöstelyyn ja turvalliseen ja 

lailliseen aborttiin käyttäen sekä kansallista että unionin kehitysapurahoitusta, 

jotta täytetään rahoitusvaje, joka syntyi Trumpin hallinnon toimista, joilla 

lopetetaan rahoitus kaikille ulkomailla toimiville apujärjestöille, jotka tarjoavat 

seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyviä palveluja; 

h) poistaa sukupuolten väliset palkkoihin, elinikäisiin ansioihin ja eläkkeisiin 

liittyvät erot; 

i) tekee lopun kaikista naisiin kohdistuvista syrjinnän muodoista lainsäädännön ja 

politiikkojen kaikilla tasoilla; 

j) torjuu kaikkia sukupuolistereotypioiden muotoja, jotka pitävät yllä eriarvoisuutta, 

väkivaltaisuutta ja syrjintää yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla; 

k) tukee naisten järjestöjä niiden työssä kaikilla tasoilla; osallistaa näitä järjestöjä 

kumppaneina päätöksenteossa ja varmistaa riittävän rahoituksen saannin; 

l) soveltaa sukupuolitietoista budjetointia sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamisen 

työkaluna kaikkiin julkisiin menoihin; 

Naisten taloudellisen voimaannuttamisen lisääminen ja työmarkkinoilla olevien 

esteiden poistaminen 

m) kehottaa kaikkia osapuolia ratifioimaan ja panemaan täytäntöön kaikkinaisen 

naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW-sopimus) 

siten, että kiinnitetään erityistä huomiota 1, 4, 10, 11, 13, 14 ja 15 artiklaan; 



n) kehottaa kaikkia osapuolia hyväksymään toimia ja säätämään lakeja, joilla 

varmistetaan tasa-arvoinen työllistyminen ja se, että samasta ja samanarvoisesta 

työstä maksetaan samaa palkkaa; 

o) jatkaa ja tehostaa toimia, joilla tuetaan ja edistetään naisten yrittäjyyttä 

ihmisarvoisten työpaikkojen luomisen yhteydessä ja joilla poistetaan kaikki esteet 

ja sosiaaliset ennakkoluulot, joita liittyy yritysten perustamiseen ja 

yritystoiminnan harjoittamiseen, muun muassa parantamalla rahoituspalvelujen, 

luottojen ja riskipääoman saantia ja markkinoillepääsyä yhtäläisin ehdoin sekä 

edistämään liiketoimintaan liittyvän tiedon, koulutuksen ja verkostojen 

saatavuutta; on tietoinen yhteisötalouden yritysten, osuuskuntien ja 

vaihtoehtoisten liiketoimintamallien merkityksestä naisten voimaannuttamisen 

kannalta ja haluaa edelleen edistää niiden asemaa; 

p) panee merkille, että makrotaloudellisilla politiikoilla ja erityisesti budjettikurilla ja 

julkisilla palveluilla on kohtuuttoman suuri vaikutus naisiin ja että 

päätöksentekijöiden on otettava huomioon nämä sukupuolivaikutukset; 

q) edistää uusia investointeja sosiaaliturvaa koskeviin infrastruktuureihin, 

koulutukseen ja terveydenhuoltoon sekä saatavilla oleviin, kohtuuhintaisiin ja 

laadukkaisiin hoitopalveluihin koko elämänkaaren aikana, mukaan lukien 

lastenhoitopalvelut ja muiden hoitoa tarvitsevien henkilöiden sekä vanhusten 

hoitopalvelut; varmistaa raskaana olevien naisten vahvan suojelun ja työoikeudet 

raskauden aikana ja sen jälkeen; 

r) tukee toimia, joilla edistetään kotitöiden ja hoitotyön tasapuolista jakautumista 

miesten ja naisten välillä; 

s) kannattaa ILO:n yleissopimuksen tekemistä sellaisten kansainvälisten normien 

laatimiseksi, joilla voidaan puuttua työpaikalla esiintyvään sukupuoliperusteiseen 

väkivaltaan; 

t) panee täytäntöön politiikkoja, joilla puututaan naisiin kohdistuvan poliittisen 

väkivallan ilmiöön, mukaan lukien fyysinen väkivalta, pelottelu ja verkkohäirintä; 

u) ryhtyy tehokkaisiin toimenpiteisiin lapsityövoiman käytön lopettamiseksi, sillä 

miljoonat tyttölapset joutuvat hyväksikäytetyiksi; lisää nykyiseen EU:n 

lainsäädäntöön uusia mekanismeja, joilla estetään sellaisten tuotteiden tuonti, 

jotka on tuotettu käyttäen lapsityövoimaa; 

v) kannustaa naisia ja tyttöjä tiedotuskampanjoiden ja tukiohjelmien avulla 

pyrkimään akateemiselle uralle ja tutkijan uralle kaikilla tieteen aloilla ja 

erityisesti teknologian ja digitaalisen talouden alalla; 

w) varmistaa unionin sisäisten ja ulkoisten toimien ja kestävän kehityksen 

tavoitteiden välisen johdonmukaisuuden; 

Naisten tasapuolisen edustuksen varmistaminen kaikilla päätöksenteon tasoilla 

x) suojelee kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia ja auttaa varmistamaan 

sukupuolten tasapuolisen edustuksen kaikilla päätöksenteon tasoilla, poliittinen 

päätöksenteko, talouspolitiikka ja -ohjelmat, työpaikat, liike-elämä ja tieteen alat 

mukaan luettuina; 



y) osallistaa työmarkkinaosapuolet, kansalaisjärjestöt ja naisten järjestöt taloutta 

koskevaan päätöksentekoon; 

z) vahvistaa naisten roolia johtotehtävissä ja naisten osallistumista konflikteja ja 

niiden jälkeisiä tilanteita koskevaan päätöksentekoon ja varmistaa konflikteista 

toipuvissa maissa naisten mahdollisuudet päästä työhön ja markkinoille sekä 

osallistua politiikkaan ja toimia johtotehtävissä, mikä kaikki on olennainen 

edellytys näiden maiden vakaudelle; 

Kaikkein syrjäytyneimpien naisten tarpeiden täyttäminen 

aa) edistää naisten oikeutta maan omistamiseen sekä maaseudulla asuvien naisten 

lainansaantia, edistää ja tukee naisten yrittäjyyttä koskevia aloitteita maaseudulla 

ja mahdollistaa naisten taloudellisen riippumattomuuden ja osallistumisen 

täysimääräisesti maaseudun kehittämiseen ja kestävään kehitykseen sekä sen, että 

naiset pääsevät hyötymään siitä; suojelee ja edistää lyhyitä elintarvikkeiden 

toimitusketjuja aktiivisten politiikkojen avulla sekä EU:n sisällä että sen 

ulkopuolella; 

ab) laatii sisäisiä ja kansainvälisiä sääntöjä, joilla taataan pienomistajien ja erityisesti 

naisten etujen vastaisten laajojen maananastusten rajoittaminen; 

ac) kehottaa maaseudulla toimivia naisjärjestöjä osallistumaan paikalliseen, 

alueelliseen, kansalliseen ja maailmanlaajuiseen päätöksentekoon ja tukemaan 

naisten verkostoja kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihdossa erityisesti 

asioissa, joita koskevat päätökset voivat vaikuttaa naisten elämään; 

ad) kehottaa kaikkia maita ratifioimaan ja panemaan täytäntöön YK:n 

yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista ja myös sen 6 artiklan, 

jonka otsikkona on ”Vammaiset naiset”; 

ae) painottaa naispuolisten siirtotyöläisten, erityisesti kotitalouksissa työskentelevien 

naispuolisten maahanmuuttajien ja pakolaisten, oikeutta ihmisarvoisiin työoloihin 

ja yhdenvertaiseen sosiaaliturvaan; kehottaa ratifioimaan ja panemaan täytäntöön 

ILO:n yleissopimuksen nro 189; 

af) kehottaa kaikkia osapuolia panemaan täytäntöön politiikkoja, joilla taataan 

pakolaisnaisten ja -tyttöjen oikeudet ja ihmisarvoinen kohtelu; 

ag) varmistaa, että sukupuoleen perustuva vaino katsotaan turvapaikkahakemuksen 

perusteeksi pakolaisten oikeusasemaa koskevan YK:n vuoden 1951 

yleissopimuksen nojalla; 

ah) korostaa, että hlbti-naisten oikeuksia on suojeltava ja edistettävä; 

ai) kehottaa YK:n naisten asemaa käsittelevää toimikuntaa yhdessä naisten syrjinnän 

poistamista käsittelevän komitean kanssa vakiinnuttamaan moniperusteisen 

lähestymistavan analyyseihinsa ja edistämään moniperusteisen syrjinnän 

torjumista monialaisen analyysin avulla kaikissa YK:n elimissä; 

aj) harjoittaa politiikkaa, jolla puututaan köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä 

kärsivien naisten tilanteeseen; 



ak) panee merkille naisten roolin virallisina ja epävirallisina hoitajina ja panee 

täytäntöön heidän hoitotyön harjoittamiseen liittyvän asemansa parantamiseksi 

laadittavia politiikkoja; 

Edellä olevien sitoumusten muuntaminen menoiksi ja niiden näkyvämmiksi 

tekeminen 

al) antaa käyttöön naisten taloudellisten oikeuksien toteutumiseen tarvittavat varat ja 

vähentää sukupuolten epätasa-arvoa myös käyttämällä olemassa olevia välineitä 

EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla, kuten sukupuolivaikutusten arviointia; soveltaa 

sukupuolitietoista budjetointia kaikkiin julkisiin menoihin naisten ja miesten 

välisen tasa-arvon varmistamiseksi ja kaiken sukupuolten välisen eriarvoisuuden 

poistamiseksi; 

am) varmistaa parlamentin ja sen naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 

valiokunnan täysimääräisen osallistumisen päätöksentekoon, joka koskee EU:n 

kantaa naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 61. istunnossa; 

an) ilmaisee voimakkaan tukensa YK:n tasa-arvojärjestön (UN Women) työlle, sillä 

järjestö on YK:n järjestelmässä keskeinen toimija, joka pyrkii poistamaan naisiin 

ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan maailmanlaajuisesti ja saattamaan yhteen 

kaikki merkittävät sidosryhmät poliittisen muutoksen aikaansaamiseksi ja toimien 

koordinoimiseksi kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita sekä EU:ta lisäämään 

rahoitustaan YK:n tasa-arvojärjestölle; 

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle. 


