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EHDOTUKSET

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

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

– ottaa huomioon YK:n julistuksen naisten ja lasten suojelusta hätätilanteissa ja aseellisissa 
selkkauksissa sekä turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1325 (2000) ja 1820 (2008),

– ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä 
kehitysyhteistyössä koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman vuosille 2010–
2015,

– ottaa huomioon EU:n suuntaviivat naisiin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin 
kohdistuvien syrjintämuotojen torjunnasta,

A. ottaa huomioon, että unionin kehitysyhteistyöpolitiikkaa ohjaavat vuosituhannen 
kehitystavoitteet (MDG), joista kaksi koskee erityisesti naisia – MDG 3 (sukupuolten 
välisen tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman vahvistaminen) ja MDG 5 (odottavien 
äitien terveydentilan parantaminen);

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toimintasuunnitelmassa naisten osallistumista ja 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaa näkökulmaa pidetään tärkeänä kumppanimaiden 
kehittämiseksi sekä vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi ja että 
"muutosohjelmassa" EU:n ensisijaisena tavoitteena on naisten ja miesten välinen 
tasa-arvo;

1. panee tyytyväisenä merkille, että sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
lisäämistä kehitysyhteistyössä pidetään keskeisinä tekijöinä useissa 
toimintasuunnitelmissa ja tiedonannoissa ja pyytää, että tämä ensisijainen tavoite 
toteutetaan konkreettisesti maantieteellisissä ohjelmissa; pyytää myös kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä rahoitettavien temaattisten ohjelmien tehokkaampaa koordinointia;

2. vaatii tehostamaan toimia sukupuolten välistä tasa-arvoa ja odottavien äitien 
terveydentilaa koskevien vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi ja pyytää 
kehittämään toimenpiteitä vuoden 2015 jälkeiselle ajanjaksolle jo nyt;

3. kiittää kaikkia valtioita, jotka ovat saavuttaneet tietyt vuosituhannen kehitystavoitteet, 
kuten sen, että tytöt ja pojat pystyvät suorittamaan loppuun peruskoulutuksen; kannustaa 
komissiota suorittamaan tarpeelliset toimenpiteet, jotta kyseiset tavoitteet voidaan 
saavuttaa laajemmin ja jotta voidaan edistää parhaiden käytäntöjen jakamista ja jatkaa 
oikeilla jäljillä olevien maiden tukemista;

4. kehottaa komissiota ja neuvostoa näin ollen kannustamaan kolmansia maita säätämään 
nimenomaisesti naisten oikeuksista lainsäädännössään sen takaamiseksi, että näitä 
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oikeuksia kunnioitetaan, ja ottamaan käyttöön sukupuolisensitiivisiä politiikkoja ja 
mekanismeja, jotta naiset voivat osallistua tiiviimmin päätöksentekoon julkisessa 
elämässä, oli kyse politiikasta, taloudesta tai yhteiskunnasta.


