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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa 2011
(2011/2244(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) 2 artiklan ja 
3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT-sopimus) 8 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan,

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 1979 tehdyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevan yleissopimuksen,

– ottaa huomioon neljännessä naisten maailmankonferenssissa 15. syyskuuta 1995 
hyväksytyn Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman sekä tuloksena saadut asiakirjat, 
jotka hyväksyttiin Yhdistyneiden kansakuntien erityisistunnoissa "Peking +5" (2000), 
"Peking +10" (2005) ja "Peking +15" (2010),

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2011 hyväksymän eurooppalaisen 
tasa-arvosopimuksen (2011–2020)1,

– ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Vahvistettu 
sitoumus naisten ja miesten tasa-arvoon: Naisten peruskirja" (KOM(2010)0078),

– ottaa huomioon 11. helmikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Naisten ja miesten 
tasa-arvon kehitystä käsittelevä kertomus vuodelta 2010" (SEC(2010)0193),

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

– ottaa huomioon uhrin oikeuksia koskevan EU:n paketin, joka koostuu 
18. toukokuuta 2011 annetusta komission tiedonannosta "Uhrin oikeuksien lujittaminen 
EU:ssa" (KOM (2011)0274), ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten 
vahvistamisesta (KOM(2011)0275) sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta 
tunnustamisesta (KOM(2011)0276),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020),

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2008 annetun komission kertomuksen esikouluikäisten lasten 
hoitojärjestelyjä koskevien Barcelonan tavoitteiden täytäntöönpanosta (KOM(2008)0638),

– ottaa huomioon 1. helmikuuta 2010 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-
                                               
1 7. maaliskuuta 2011 esitettyjen neuvoston päätelmien liite.
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arvosta Euroopan unionissa – 20091 ja 8. helmikuuta 2011 antamansa päätöslauselman 
naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa – 20102,

– ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman naisista ja 
yritysjohtajuudesta3,

– ottaa huomion 18. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjumista koskevan EU:n politiikan painopistealueista ja yleispiirteistä4,

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman naisten köyhyydestä 
Euroopan unionissa5,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että naisten ja miesten tasa-arvo on Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa vahvistettu Euroopan unionin perusperiaate ja että unionin erityisenä 
tehtävänä on ottaa naisten ja miesten tasa-arvo huomioon kaikessa toiminnassaan;

B. katsoo, että talouskriisin jatkuessa naisten työmarkkina-aseman ja taloudellisen 
riippumattomuuden vahvistaminen ei ole ainoastaan moraalinen velvoite vaan myös 
taloudellinen välttämättömyys; 

C. ottaa huomioon, että aluksi talouskriisi koetteli lähinnä miesten työllisyyttä mutta julkisten 
menojen leikkausten odotetaan vaikuttavan kohtuuttomasti naisten työllisyyteen, sillä 
naiset työskentelevät miehiä huomattavasti yleisemmin julkisella sektorilla;

D. ottaa huomioon, että sosiaalipalveluiden, kuten päivähoidon, talousarvioleikkaukset 
vaikeuttavat entisestään naisten osallistumista työmarkkinoille;

E. ottaa huomioon, että pankkikriisi on vakavasti rajoittanut mahdollisuuksia saada käyttöön 
pääomaa, mikä todennäköisesti vaikuttaa suhteettoman voimakkaasti naisyrittäjien 
mahdollisuuksiin sovittaa yhteen perhe- ja työelämä, sillä naiset työskentelevät entistä 
yleisemmin itsenäisinä ammatinharjoittajina;

F. katsoo, että naisten ja miesten tasa-arvon ja erityisesti taloudellisen tasa-arvon suhteen 
saavutettu edistys on ollut sietämättömän hidasta; katsoo, että poliittisten johtajien on 
toteutettava lisää konkreettisia toimenpiteitä tyhjien lupausten asemesta ja asetettava tasa-
arvon saavuttaminen etusijalle taloudellisissa strategioissa;

                                               
1 P7_TA(2010)0021.
2 P7_TA(2011)0085.
3 P7_TA(2011)0330.
4 P7_TA(2011)0127.
5 P7_TA(2010)0086.
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G. ottaa huomioon, että keskimäärin kolme kymmenestä Euroopan unionin kotitaloudesta on 
yhden hengen kotitalouksia1, joista suurin osa on yksin elävien naisten kotitalouksia, ja 
että niiden osuus on kasvussa; ottaa huomioon, että nämä kotitaloudet ovat muita 
heikommassa asemassa ja muita suuremmassa köyhyysvaarassa etenkin epäsuotuisan 
taloustilanteen aikana; ottaa huomioon, että monissa jäsenvaltioissa yhden hengen 
kotitalouksia kohdellaan verotuksen, sosiaaliturvan, asumisen, terveydenhoidon,
vakuutuksen ja eläkkeiden näkökulmasta epäedullisemmin sekä absoluuttisesti että 
suhteellisesti mitattuna; katsoo, että ihmisiä ei pitäisi rankaista siitä syystä, että he 
vapaaehtoisesti tai tahtomattaan elävät yksin;

Yhdenvertainen taloudellinen riippumattomuus

1. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden avioliitto- ja avioerolait eivät suoraan tai 
epäsuorasti muodosta rahoituksellisia "ansoja" aviopuolisoille ja etenkin naisille ja että 
nuoret parit tiedostavat kaikilta osin, millaisia oikeudellisia ja taloudellisia vaikutuksia 
avioliittoon ja -eroon liittyy ja että näillä on myös riittävästi tietoa näistä vaikutuksista;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan ehdotuksia rekisteröityjen parisuhteiden ja 
samaa sukupuolta olevien perheiden vastavuoroisesta tunnustamisesta kaikkialla 
Euroopassa niiden maiden kesken, joilla on jo voimassa olevaa lainsäädäntöä, jotta 
voidaan varmistaa tasa-arvoinen kohtelu työn, verotuksen ja sosiaaliturvan kannalta siten, 
että perheiden ja lasten toimeentulo turvataan;

Sama palkka samasta työstä ja samanarvoisesta työstä

3. panee merkille, että viime vuosien lukuisista kampanjoista, tavoitteista ja toimista 
huolimatta sukupuolten väliset palkkaerot ovat edelleen pysyneet huomattavan suurina, 
sillä naisten ansaitsemat tulot ovat 17,5 prosenttia pienemmät kuin miesten, ja että 
sukupuolten väliset palkkaerot ovat kaventuneet vain vähän kuluneiden vuosien aikana;

4. on huolissaan, että ongelma syvenee entisestään talouskriisin ja talousarvioleikkausten 
seurauksena, sillä ne vaikuttavat suhteettomasti naisiin, ja kehottaa sen vuoksi 
jäsenvaltioiden hallituksia sekä työmarkkinaosapuolia laatimaan toimintasuunnitelman 
sekä asettamaan konkreettisia ja kunnianhimoisia tavoitteita;

Tasa-arvo päätöksenteossa

5. katsoo, että naisten kykyjen valjastaminen mahdollisimman tehokkaasti työmarkkinoiden 
Euroopassa ei hyödytä ainoastaan liike-elämää vaan myös taloutta ja yhteiskuntaa 
kokonaisuudessaan: naisten osuus yliopistotutkinnon suorittaneista on 60 prosenttia, mutta 
naiset ovat edelleen aliedustettuina taloudelliseen päätöksentekoon liittyvissä tehtävissä;

                                               
1 Eurostatin väestölaskenta ja Schulz E. (2007), "Household patterns" sosiaalista tilannetta koskevan komission 
eurooppalaisen seurantajärjestelmän julkaisema kotitalousmalleja käsittelevä tutkimusmuistio DIW Berliini, 
Saksa.
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6. muistuttaa, että suurissa pörssinoteeratuissa yhtiöissä naisjohtajien osuus on EU:ssa 
ainoastaan keskimäärin 12 prosenttia ja yritysten johtokunnissa naispuheenjohtajien osuus 
on ainoastaan kolme prosenttia1; 

7. kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian kattavia ajankohtaistietoja naisten 
edustuksesta kaikentyyppisissä yrityksissä EU:ssa ja yrityssektorin toteuttamista 
pakollisista ja muista kuin pakollisista toimista sekä jäsenvaltioiden hiljattain 
hyväksymistä toimista, joiden avulla naisten edustusta pyritään lisäämään, sekä 
ehdottamaan kyseisen selvityksen jälkeen, ja mikäli yritysten ja jäsenvaltioiden 
toteuttamat toimet ovat riittämättömiä, lainsäädäntöä, myös kiintiöitä, vuoteen 2012 
mennessä naisten edustuksen lisäämiseksi yritysten johtoelimissä 30 prosenttiin vuoteen 
2015 mennessä ja 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä ja ottamaan samalla huomioon 
jäsenvaltioiden toimivallan ja niiden taloudelliset, rakenteelliset (muun muassa yritysten 
koko), oikeudelliset ja alueelliset erityisominaisuudet; 

8. viittaa Norjan, Espanjan, Saksan, Italian ja Ranskan menestyksekkäisiin esimerkkeihin;

9. huomauttaa, että vaalikiintiöillä on myönteinen vaikutus naisten edustukseen;

Ihmisarvo, koskemattomuus ja sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettaminen

10. kehottaa komissiota sisällyttämään sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseen 
tähtääviin toimintaohjelmiinsa homo- ja transfobisen väkivallan ja häirinnän;

11. panee merkille, että perheväkivalta vaatii useita kuolonuhreja vuosittain EU:ssa, minkä 
vuoksi sitä olisi käsiteltävä yleistä turvallisuutta koskevana ongelmana pikemminkin kuin 
yksityisenä, perheen sisäisenä asiana;

12. panee tässä yhteydessä merkille EU:n uhrin oikeuksia koskevan paketin; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan etenkin kunniamurhien, naisten sukupuolielinten silpomisen ja 
kulttuurin ja uskonnon varjolla tehdyn muun väkivallan ja ihmisoikeuksien loukkauksien 
torjumiseen tähtääviä toimia;

13. toteaa, että taloudellinen, sosiaalinen ja sukupuolinen itsemääräämisoikeus ovat 
merkittäviä edellytyksiä sukupuoleen perustuvan väkivallan vähentämiselle;

14. toistaa kantansa seksuaalisiin ja lisääntymiseen liittyviin oikeuksiin, sellaisena kuin se on 
sen ilmaissut 1. helmikuuta 2010 ja 8. helmikuuta 2011 antamissaan päätöslauselmissa 
naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa 2009 ja 2010; on tältä osin huolissaan 
hiljattaisista rajoituksista, jotka koskevat seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden 
saatavuutta joissakin jäsenvaltioissa ja etenkin mahdollisuuksia turvalliseen ja lailliseen 
aborttiin;

15. on huolissaan HIV-/aids-tartuntatapauksien ja muiden sukupuoliteitse tarttuvien tautien 
määrän kasvusta etenkin naisten keskuudessa; kehottaa painokkaasti komissiota 
sisällyttämään ennaltaehkäisemisstrategioihinsa nimenomaisesti sukupuolivalistuksen ja 
kondomien saatavuuden;

                                               
1 Määrä vaihtelee maittain: Ruotsissa ja Suomessa naisjohtajia on 25 prosenttia ja Maltassa kaksi prosenttia.
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Sukupuolten tasa-arvo unionin ulkopuolella

16. kehottaa asettamaan naisten ihmisoikeudet etusijalle EU:n ulkoasioissa; 

17. pitää myönteisinä demokratian ja vapauden lisäämiseen tähtääviä toimia eteläisen 
Välimeren alueen maissa mutta on huolissaan, että arabikevään seurauksena naisten 
oikeudet saattavat silti heikentyä; kehottaa toteuttamaan tasa-arvoon tähtääviä 
erityistukitoimia; 

18. panee merkille, että tämän vuoden kuluessa maailman väkiluku on saavuttanut seitsemän 
miljardin rajan; on vakuuttunut, että perhesuunnittelu olisi asetettava poliittisen ohjelman 
kärkeen;

19. on huolissaan hitaasta edistymisestä vuosituhattavoitteiden ja erityisesti tavoitteen nro 5 
(äitien terveyden parantamisen) saavuttamisessa, siitä, että edistymisessä äitiyskuolemien 
vähentämiseksi 75 prosentilla on jääty huomattavasti jälkeen, sekä siitä, että 
lisääntymisterveyspalveluiden yleistä saatavuutta koskevan tavoitteen saavuttaminen 
vuoteen 2015 mennessä on vielä huomattavan kaukana; toteaa, että arviolta 1 000 naista 
kuolee edelleen päivittäin täysin vältettävissä olevien raskauteen tai synnytykseen 
liittyvien komplikaatioiden seurauksena;

20. kehottaa painokkaasti poliittisia ja uskonnollisia johtajia kaikin voimin julkisesti 
tukemaan vuosituhattavoitetta nro 5 ja tukemaan myös nykyaikaisia seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalveluita;

21. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan vuosituhattavoitteiden tukemista taloudellisesti ja 
vieläpä tehostamaan toimiaan, jotta tavoite nro 5 saavutetaan taloustaantumasta 
huolimatta; 

Hallinto

22. kehottaa tulevaa neuvostoa saattamaan uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, 
iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen täytäntöönpanoa koskevan neuvoston direktiivin käsittelyyn, jotta se voitaisiin 
hyväksyä Tanskan puheenjohtajuuskaudella; 

23. pitää valitettavana, etteivät jäsenvaltiot ole edistyneet suunnitelmissaan nykyaikaistaa 
voimassa olevaa lainsäädäntöä äitiysvapaasta, ja kehottaa pyrkimään tasapainoiseen 
sovitteluratkaisuun EU:n tulevan puheenjohtajavaltion Tanskan kanssa, jotta 
hyväksyminen tapahtuisi vuoden 2012 alkupuoliskolla ja jotta EU:n perheiden ja EU:n 
talouden tarpeisiin voitaisiin vastata; kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia iäkkäiden 
tai sairaiden omaisten hoitamiseen tarkoitetuista vapaajärjestelyistä;

24. kehottaa komissiota esittämään kattavan tiedonannon yhden hengen kotitalouksien 
tilanteesta EU:ssa sekä linjaehdotuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa 
oikeudenmukainen kohtelu muun muassa verotuksen, sosiaaliturvan, asumisen, 
terveydenhuollon, vakuutuksen ja eläkkeiden alalla ja jotka perustuvat kotitalouden 
rakenteen osalta toimintapoliittiseen puolueettomuuteen;
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25. toistaa kehotuksensa komissiolle laatia sukupuolten tasa-arvon etenemissuunnitelmaa 
vastaava lesboja, homoja, biseksuaaleja, transseksuaaleja ja intersukupuolisia (LGBTI) 
koskeva etenemissuunnitelma;

26. on erittäin huolissaan siitä, että tiedotusvälineiden mukaan ihmiskaupan uhreja kohdellaan 
rikollisina sen sijaan, että heitä tuettaisiin, ja kehottaa komissiota selvittämään 
ihmiskaupan uhrien kohtelua jäsenvaltioissa;

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Euroopan unionilla on ollut keskeinen rooli syrjinnän vastaisessa sukupuolten tasa-arvon 
edistämisessä. Merkittävistä ponnistuksista huolimatta tasa-arvon saavuttamiseen EU:ssa on 
vielä pitkä matka. Vaikka lainsäädäntöä on muutettu, perinteiset sukupuoliroolit sekä 
sukupuolistereotypiat ja -tabut ovat edelleen esteenä merkittävälle muutokselle.

Yhdenvertainen taloudellinen riippumattomuus ja tasa-arvo päätöksenteossa

Miesten ja naisten taloudellinen riippumattomuus on tasa-arvon kannalta ratkaisevan tärkeää. 
Meneillään oleva talouskriisi uhkaa taannuttaa tilanteen takavuosien tasolle, sillä se voi viime 
kädessä koetella naisia rankemmin kuin miehiä. Tämän vuoksi toimet, joilla pyritään 
kohentamaan osallistumista työmarkkinoille ja mahdollisuuksia päästä johtaviin asemiin, on 
säilytettävä asialistan kärjessä.

Sukupuolten tasa-arvo unionin ulkopuolella

Miesten ja naisten aseman ja tehtävien välinen kuilu on usein dramaattinen joissakin 
Euroopan ulkopuolisissa maissa. Naisilla on vähemmän tai ei lainkaan oikeuksia. EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden on toteutettava huomattavasti enemmän toimia näiden naisten tilanteen 
parantamiseksi, terveydenhuollosta lähtien. Riittävien varojen lisäksi tarvitaan ajattelutavan ja 
perinteiden perinpohjaista muutosta.

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat laatineet lukuisia Perheallianssin kaltaisia 
lapsiperheiden tukemiseen tähtääviä toimintalinjoja. Perheen perustaminen on perusoikeus, ja 
toimintalinjoilla on varmistettava, että ihmisillä on hyvät edellytykset tämän oikeuden 
harjoittamiseen. Yksinomaisessa keskittymisessä lapsiperheisiin jätetään kuitenkin huomiotta 
muuttuvaan väestökehitykseen liittyvät tosiasiat. Nykypäivänä kolme kymmenestä 
kotitaloudesta on yhden hengen kotitalouksia. Usein ne joutuvat muita epäedullisempaan 
asemaan sekä absoluuttisesti että suhteellisesti mitattuna. Tämä epätasapaino on korjattava.


