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EHDOTUKSET

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

1. vaatii strategista, priorisoitua pidemmän aikavälin yleistoimintamallia, jolla varmistetaan, 
että sukupuolten välinen tasa-arvo nostetaan kaikkien sellaisten yhteisön politiikkojen, 
ohjelmien, hankkeiden ja toimintojen keskipisteeseen, joita edistetään Euroopan unionin 
tasolla ja suhteissa kolmansiin maihin, sillä se on suoraan sidoksissa demokraattisen 
vakauden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja ihmisoikeustilanteen parantamiseen;

2. painottaa, että Euroopan unioni voi olla ratkaisevassa asemassa naisten ja miesten välisen 
tasa-arvon toteutumisessa jäsenvaltioissa ja suhteissaan kolmansiin maihin siten, että tasa-
arvokysymykset valtavirtaistetaan ja korostetaan niitä ensisijaisilla aihealueilla ja tuetaan 
eri osapuolten mahdollisuuksia osallistua ohjelmien suunnitteluun ja kehittämiseen 
painottaen erityisesti sukupuolistereotypioiden ja kaikenlaisen naisiin kohdistuvan 
syrjinnän ja väkivallan torjumista sekä siten, että naisia otetaan mukaan konfliktien 
ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen ja lisätään naisten vaikutusmahdollisuuksia, jotta heistä 
tulee aktiivisia kansalaisia myös yhteiskuntaa hyödyttävällä tavalla, kiinnittäen erityistä 
huomiota kaikista haavoittuvimpiin naisiin;

3. tukee aloitteita, kannustimia ja valmiuksien kehittämistä, jotta naisten osallistuminen 
päätöksentekoon voidaan taata kaikilla tasoilla ja jotta heidän osallistumisellaan voidaan 
varmistaa, että naisten aseman kehittymiseen vaikuttavat asiat otetaan huomioon;

4. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että sukupuolten tasa-arvoa arvioidaan 
järjestelmällisesti;

5. uskoo vakaasti, että yksilöiden ja etenkin naisten, sekä kansalaisyhteiskunnan 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen koulutuksen ja tiedotuksen avulla, sekä 
mahdollisuuksien luominen kaikkien ihmisoikeuksien tehokkaaseen puolustamiseen, 
sosiaaliset, taloudelliset ja sivistykselliset oikeudet mukaan luettuna, täydentää tärkeällä 
tavalla kaikenlaisten demokratiaa edistävien toimintapolitiikkojen ja -ohjelmien laatimista 
ja toteuttamista, ja korostaa, että niille olisi taattava tarvittava rahoitus;

6. toteaa, että Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamispäätöksen mukaisesti henkilöstön 
palkkaamisen on perustuttava ansioihin ja miehiä ja naisia on oltava tasapuolisesti kaikilla 
tasoilla; on tyytyväinen toimiin, joilla varmistetaan, että unionin edustustojen johdossa on 
yhtä paljon naisia ja miehiä1.

                                               
1 Neuvoston päätös, annettu 26. heinäkuuta 2010, Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta, 
EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30–40


