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

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien 8. syyskuuta 2000 antaman 
vuosituhatjulistuksen,

– ottaa huomioon tammikuussa 2010 julkaistun Yhdistyneiden kansakuntien 
kehitysohjelman (UNDP) kertomuksen "Beyond the Midpoint – Achieving the Millenium 
Development Goals",

– ottaa huomioon UNDP:n inhimillisen kehityksen raportin 2010 "Kansojen todellinen 
varallisuus – Polkuja inhimilliseen kehitykseen",

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien selvityksen "Gender Chart 2012", jossa 
arvioidaan sukupuolten tasa-arvon kehittymistä kahdeksan vuosituhattavoitteen osalta,

– ottaa huomioon 21. huhtikuuta 2010 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
aiheesta "Kaksitoistakohtainen EU:n toimintasuunnitelma vuosituhannen 
kehitystavoitteiden tueksi" (COM (2010)0159 final),

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2010 laaditun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan, 
joka käsittelee sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä 
kehitysyhteistyössä koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa 2010–2015 (SEC(2010)265), 
sekä 14. kesäkuuta 2010 annetut vuosituhattavoitteita koskevat neuvoston päätelmät, 
joissa määritellään EU:n toimintasuunnitelma,

– ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman "Kehitys kohti 
vuosituhattavoitteiden saavuttamista: syyskuussa 2010 pidettävää YK:n korkean tason 
kokousta varten valmisteilla oleva väliarviointi"1,

1. kehottaa Yhdistyneitä kansakuntia lujittamaan naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-
arvon merkitystä sisällyttämällä myös vuoden 2015 jälkeiseen 
vuosituhattavoitekehykseen vähintään yhden niitä koskevan erityistavoitteen ja 
vahvistamalla, että ne otetaan huomioon monien eri alojen kehitysyhteistyöohjelmissa;

2. kehottaa Yhdistyneitä kansakuntia nojautumaan vuoden 2015 jälkeisten 
vuosituhattavoitteiden arvioinnissa järjestelmällisesti UNDP:n inhimillisen kehityksen 
raportissaan 2010 esittelemään sukupuolten välisen epätasa-arvon indeksiin (GII), koska 
se mittaa edustavimmin ja kattavimmin sukupuolten tasa-arvoa tietyssä maassa, ja 
noudattamaan sekä määrällistä että laadullista lähestymistapaa;
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3. vaatii, että vuoden 2015 jälkeisessä vuosituhattavoitekehyksessä naisten oikeuksiin ja 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistetaan kunnianhimoisia tavoitteita, jotka koskevat naisten 
riippumattomuutta ja hyvinvointia, osallistumista päätöksentekoon, naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjuntaa, mahdollisuutta korkeatasoiseen opetukseen (peruskoulussa, 
keskiasteen oppilaitoksissa ja korkea-asteen opetuksessa) ja koulutukseen, mahdollisuutta 
tehokkaaseen terveydenhoitoon, seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistä ja siihen 
liittyviä oikeuksia, työpaikkojen laatua ja pysyvyyttä, samapalkkaisuutta, urakehitystä, 
naisten edustusta politiikassa ja talouselämässä sekä omistus- ja perintöoikeutta;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita, sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän kieltoa koskevien tavoitteiden monialaisuuden takia, lisäämään näihin 
tavoitteisiin keskittyville ohjelmille myönnettävän kehitysavun määrää tasa-arvoasioiden 
huomioimiseksi kehitysavun suunnittelun kaikissa vaiheissa (yksilöinti, muotoilu, 
täytäntöönpano ja arviointi);

5. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
kieltäviä sitovia lausekkeita kolmansien maiden kanssa tekemiinsä kahdenvälisiin 
sopimuksiin. 


