
PA\912143FI.doc PE494.844v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

2012/2145(INI)

6.9.2012

LAUSUNTOLUONNOS
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

ulkoasiainvaliokunnalle

vuosittaisesta ihmisoikeus- ja demokratiaraportista 2011 sekä Euroopan 
unionin ihmisoikeuspolitiikasta
(2012/2145(INI))

Valmistelija: Mariya Gabriel



PE494.844v01-00 2/4 PA\912143FI.doc

FI

PA_NonLeg



PA\912143FI.doc 3/4 PE494.844v01-00

FI

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 moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, 
oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo,

– 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 naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä olisi tehtävä 
järjestelmällisesti kaikkien kahden- ja monenvälisten suhteiden kulmakivi, erityisesti 
suhteissa niihin kolmansiin maihin, joiden kanssa EU on allekirjoittanut assosiaatio- ja 
yhteistyösopimuksia;

B. katsoo, että kaikenlaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää, seksuaalinen 
hyväksikäyttö, naisten kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö sekä kotiväkivalta ja 
taloudellinen syrjintä mukaan luettuina, on pidettävä tuomittavana kaikilla poliittisilla, 
sosiaalisilla, uskonnollisilla tai kulttuurisilla perusteilla;

C. 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 oikeuksien edistämisen on oltava keskeinen osa 
ihmisoikeusvuoropuhelua, jota EU käy niiden kolmansien maiden kanssa, joiden kanssa 
on allekirjoitettu assosiaatio- tai yhteistyösopimuksia;

2. 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;

3. 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;
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4. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa, neuvostoa ja komissiota sisällyttämään kaikkiin 
ulkoisen toiminnan toimintalinjoihin ja rahoitusvälineisiin sukupuolinäkökohdat 
huomioivan lähestymistavan sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamisen tehostamiseksi ja 
näin ollen myötävaikuttamaan sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseen;

5. korostaa naisten roolin ja heidän täysimääräisen osallistumisensa merkitystä poliittisessa 
ja taloudellisessa päätöksenteossa, erityisesti sodanjälkeisissä rauhanrakennusprosesseissa, 
demokratiakehitystä koskevissa neuvotteluissa ja konfliktinratkaisu-, sovinnonteko- ja 
vakauttamisprosesseissa;

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

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


