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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan, jossa korostetaan 
jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja, kuten moniarvoisuutta, syrjimättömyyttä, 
suvaitsevaisuutta, oikeudenmukaisuutta, yhteisvastuuta sekä naisten ja miesten tasa-arvoa,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 1, 2, 3, 4, 5, 21 ja 
23 artiklan,

– ottaa huomioon vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

– ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen 
(CEDAW) sekä sen valinnaisen pöytäkirjan,

– ottaa huomioon Euroopan komission naisten peruskirjan,

A. katsoo, että naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeuksien loukkaus, joka vaikuttaa 
kaikkeen yhteiskunta-, kulttuuri- ja talouselämään;

B. katsoo, että naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjunnasta olisi tehtävä järjestelmällisesti kaikkien kahden- ja 
monenvälisten suhteiden kulmakivi, erityisesti suhteissa niihin kolmansiin maihin, joiden 
kanssa EU on tehnyt assosiaatio- ja yhteistyösopimuksia;

C. katsoo, että oikeusasioiden ajaminen vahvistaa naisten oikeuksien edistämistä ja 
kunnioittamista maailmanlaajuisesti, mutta on edelleen haasteellista puuttua eräisiin 
kulttuuriin ja perinteisiin liittyviin uskomuksiin ja käytäntöihin, jotka merkitsevät naisiin 
ja tyttöihin kohdistuvaa syrjintää;

D. katsoo, että kaikenlaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää, seksuaalinen 
hyväksikäyttö, naisten sukuelinten silpominen, naisten kaupallinen seksuaalinen 
hyväksikäyttö, sukupuoleen perustuva ja lähisuhdeväkivalta sekä taloudellinen ja 
sosiaalinen syrjintä mukaan luettuina, on pidettävä tuomittavana kaikilla poliittisilla, 
sosiaalisilla, uskonnollisilla, kulttuurisilla tai kansan- tai heimoperinteisiin liittyvillä 
perusteilla;

E. katsoo, että naisten rooli ja heidän täysimääräinen osallistumisensa poliittiseen, 
taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan on olennaisen tärkeää erityisesti 
sodanjälkeisissä rauhanrakennusprosesseissa, demokratiakehitystä koskevissa 
neuvotteluissa ja konfliktinratkaisu-, sovinnonteko- ja vakauttamisprosesseissa;

1. toistaa, että naisten oikeuksia koskeva tilanne ja niiden edistäminen, sukupuolten 
tasa-arvo sekä naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta on otettava järjestelmällisesti 
huomioon kaikissa ihmisoikeusvuoropuheluissa, joita EU käy niiden kolmansien maiden 
kanssa, joiden kanssa on tehty assosiaatio- tai yhteistyösopimuksia;
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2. pyytää, että naisten oikeuksiin ja niiden tilaan viitattaisiin järjestelmällisesti tausta-
asiakirjoissa, joita Euroopan parlamentin jäsenille jaetaan heidän virkamatkojensa ja 
vierailujensa yhteydessä;

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita puuttumaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja 
ihmisoikeusloukkausten sukupuolinäkökulmaan kansainvälisesti, erityisesti voimassa 
olevien ja neuvoteltavien kahdenvälisten kumppanuussopimusten ja kansainvälisten 
kauppasopimusten yhteydessä;

4. tukee Latinalaisen Amerikan maita niiden pyrkimyksissä toimia määrätietoisesti 
naissurmien ehkäisemisessä ja tutkimisessa, huomion kiinnittämisessä niihin, niistä 
syytteeseen asettamisessa ja rankaisemisessa sekä niistä maksettavissa 
vahingonkorvauksissa; kehottaa komissiota ottamaan asian säännöllisesti esiin poliittisissa 
vuoropuheluissa ja erityisesti ihmisoikeuksista käytävissä vuoropuheluissa ja 
tarjoutumaan tekemään yhteistyötä, jotta alueiden välisissä kumppanuuksissa löydetään 
ratkaisuja naisiin kohdistuvan väkivallan ja naissurmien lopettamiseksi;

5. pitää myönteisenä ihmisoikeuksia käsittelevän EU:n erityisedustajan nimittämistä ja 
kehottaa tätä kiinnittämään erityistä huomiota naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-
arvon edistämiseen ja toteuttamaan tätä varten erityistoimia;

6. pitää myönteisenä rikoksen uhrin oikeuksia koskevista vähimmäisvaatimuksista 
12. syyskuuta 2012 annettua direktiiviä (2011/0129(COD)), joka sisältää kohdennettua ja 
integroitua tukea uhreille, joilla on erityistarpeita, kuten seksuaalisen väkivallan, 
sukupuoleen perustuvan väkivallan sekä lähisuhdeväkivallan uhreille, sekä traumaan 
liittyvää tukea ja neuvontaa; kehottaa tästä syystä Euroopan ulkosuhdehallintoa ja 
komissiota edistämään ulkopolitiikan yhteydessä sitä, että sukupuoleen perustuvan 
väkivallan uhrien oikeuksia parannetaan rikosoikeudenkäynneissä;

7. on syvästi huolestunut sukupuoleen perustuvan väkivallan lisääntymisestä eri puolilla 
maailmaa ja katsoo sen olevan yksi maailmanlaajuisen kriisin seurauksia ja on erityisen 
huolestunut naisten ja tyttöjen surmien lisääntymisestä Meksikossa ja muissa Keski- ja 
Etelä-Amerikan maissa, sillä ne ovat osa yleistynyttä väkivaltaa ja rakenteellista syrjintää; 
tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen sukupuoleen perustuvan väkivallan ja kauhistuttavat 
naisten ja tyttöjen surmat sekä näistä rikoksista rankaisematta jättämisen, koska se 
rohkaisee murhaajia jatkamaan tekojaan;

8. antaa tunnustusta demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen 
rahoitusvälineen myönteiselle roolille naisten oikeuksien turvaamisessa ja naisten 
oikeuksien puolustajien suojelemisessa ja muistuttaa, että demokratia edellyttää naisten 
täysimääräistä osallistumista julkiseen elämään, kuten arabikevään jälkimainingit ovat 
osoittaneet;

9. muistuttaa, että naisten täysimääräinen osallistuminen poliittiseen elämään ei rajoitu 
pelkkiin tilastollisiin tavoitteisiin, jotka koskevat ehdokkaiden ja valittujen edustajien 
määrää, ja että naisten ja miesten tasa-arvon turvaaminen merkitsee naisten oikeuksiin 
liittyvien ongelmien huomioon ottamista päätöksenteossa sekä naisten vapaata ja 
tosiasiallista osallistumista kaikilla julkisen, poliittisen ja taloudellisen elämän osa-
alueilla;
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10. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa, neuvostoa ja komissiota sisällyttämään kaikkiin 
ulkoisen toiminnan toimintalinjoihin ja rahoitusvälineisiin sukupuolinäkökohdat 
huomioivan lähestymistavan, jotta voidaan tehostaa sukupuolinäkökohtien 
valtavirtaistamista ja näin myötävaikuttaa sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien 
edistämiseen ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan;

11. korostaa naisten roolin ja heidän täysimääräisen osallistumisensa merkitystä poliittisessa 
ja taloudellisessa päätöksenteossa, erityisesti sodanjälkeisissä rauhanrakennusprosesseissa, 
demokratiakehitystä koskevissa neuvotteluissa sekä konfliktinratkaisu-, sovinnonteko- ja 
vakauttamisprosesseissa, jotta voidaan lisätä tietoisuutta ja näkyvyyttä ja poistaa niiden 
avulla syrjintää, jonka kohteeksi naiset joutuvat useissa maissa käynnissä olevissa 
demokratiaprosesseissa;

12. palauttaa mieliin jokaisen naisen perusoikeuden julkiseen terveydenhuoltoon ja erityisesti 
Maailman terveysjärjestön määritelmien mukaisiin perusterveydenhuoltoon, 
gynekologiseen hoitoon sekä raskaus- ja synnytyshoitoon;

13. uskoo, että jotta voidaan taata naisten tosiasiallinen osallistuminen toimintaan poliittisissa 
elimissä ja kansalaisjärjestöissä, missä he ovat nykyään aliedustettuina, on tärkeää laatia 
koulutus- ja tukimalleja sekä sukupuoleen liittyvien kysymysten kanssa tekemisissä 
olevalle unionin henkilöstölle että paikan päällä olevilla naisille, jotta nämä voisivat 
osallistua tosiasiallisesti tällaisiin rauhan- ja konfliktinratkaisuprosesseihin;

14. pitää myönteisenä, että suurimmassa osassa EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntia on mukana 
tasa-arvoasiantuntija ja että naisten osallistumiseen vaaliprosesseihin on kiinnitetty 
huomiota, ja vaatii jatkotoimia tarkkailuvaltuuskuntien raporttien päätelmille;

15. korostaa naisten ja miesten paremman tasa-arvon merkitystä EU:n 
vaalitarkkailuvaltuuskunnissa, koska se lisää tietoisuutta naisten osallistumisesta 
vaaliprosessiin ja julkiseen elämään parantamalla sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
oikeuksia niissä kolmansissa maissa, joissa on käynnissä demokratisoitumisprosessi; 

16. korostaa Euroopan tasa-arvoinstituutin erityistuen merkitystä todellista 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista koskevan tiedon kokoamisessa, käsittelemisessä 
ja levittämisessä.
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