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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon vuonna 1979 hyväksytyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen,

– ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston maaliskuussa 2011 hyväksymän Euroopan 
tasa-arvosopimuksen (2011–2020),

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

– ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2011 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta,

– ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2011antamansa päätöslauselman naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjumista koskevan EU:n politiikan painopistealueista ja yleispiirteistä1 sekä 
6. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman ”Naisten asemaa käsittelevän YK:n 
toimikunnan 57. istunto: kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan 
lopettaminen ja ehkäiseminen”2,

Α. toteaa, että miesten ja naisten tasa-arvo on perusoikeus ja yleinen periaate EU:ssa ja ottaa 
huomioon, että viime vuosina tapahtuneesta edistyksestä huolimatta sukupuolten tasa-arvo 
on edelleen saavuttamatta jäänyt tavoite;

B. toteaa, että talouskriisillä, useimmissa jäsenvaltioissa julkisiin terveydenhoito- ja 
sosiaalipalveluihin tehdyillä ankarilla leikkauksilla ja naisten oikeuksien edistämiseen 
tarkoitettujen budjettivarojen huomattavilla leikkauksilla on haitallisia seurauksia naisille;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon naisten tarpeet ja huolenaiheet 
lainsäädäntöä laatiessaan ja EU:n perusoikeuksien tilannetta analysoidessaan sekä 
seuraamaan tarkasti sukupuolten tasa-arvoa koskevan unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa; 

2. korostaa, että sukupuoleen perustuvan väkivallan sekä perheväkivallan, sukupuolisen 
häirinnän, ihmiskaupan ja vahingollisten perinteisten käytäntöjen kuten 
pakkoavioliittojen, naisten sukupuolielinten silpomisen ja ”kunniarikosten” uhreiksi 
joutuneita naisia ja lapsia on erityisesti tuettava ja suojeltava; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita laatimaan ja jatkuvasti parantamaan lainsäädäntöä ja toteuttamaan 
käytännön toimenpiteitä, joiden avulla suojellaan uhreja, rikoksentekijät asetetaan 
syytteeseen ja ehkäistään väkivaltaa;

3. kehottaa jäsenvaltioita kunnioittamaan ja suojelemaan naisten seksuaali- ja 
                                               
1 EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 26.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0045.
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lisääntymisterveyttä ja niihin liittyviä oikeuksia;

4. kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen monikertaista ja monin perustein 
tapahtuvaa syrjintää koskevasta oikeudellisesta kehyksestä;

5. katsoo, että naisten aliedustus poliittisessa päätöksenteossa muodostaa demokratiavajeen; 
kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita ottamaan käyttöön myönteisesti edistäviä toimenpiteitä 
kuten pariteettijärjestelmiä koskevaa lainsäädäntöä ja tilapäisiä sukupuolikiintiöitä; 

6. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on helpottaa 
yksityis- ja työelämän yhteensovittamista, tarjota laadukkaita hoitopaikkoja lapsille ja 
heikossa asemassa oleville huollettaville, suojella raskaana olevien työntekijöiden 
oikeuksia ja turvata äitiysloma.


