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päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0034/2016 

Euroopan parlamentin päätöslauselma sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta 

Euroopan parlamentin työssä 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan ja 3 artiklan 

3 kohdan toisen alakohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT) 8 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan, 

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan 

yleissopimuksen (Euroopan ihmisoikeussopimus), 

– ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, 

– ottaa huomioon vuonna 1979 hyväksytyn YK:n yleissopimuksen kaikkinaisen naisten 

syrjinnän poistamisesta, 

– ottaa huomioon sanan ”sukupuoli” määritelmän, jonka Euroopan komission jäsen Vĕra 

Jourová antoi komission puolesta 3. joulukuuta 2015
1
, 

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2011 hyväksymän eurooppalaisen 

tasa-arvosopimuksen (2011–2020), 

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Strategic engagement for 

gender equality 2016–2019” (SWD(2015)0278), 

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston sukupuolten tasa-arvoa koskevan strategian 2014–

2017, 

                                                 
1
 Parlamentin esittämät kysymykset, 3. joulukuuta 2015, (E-012868/2015) komission jäsen Jourován komission 

puolesta antama vastaus, http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-

012868&language=EN 
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– ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) vuonna 2015 julkaiseman 

tutkimuksen ”Advancing women in political decision-making – Way forward”, 

– ottaa huomioon vuonna 2011 julkaistussa Euroopan tasa-arvoinstituutin raportissa 

”Gender-Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice” esitetyt päätelmät 

ja suositukset, 

– ottaa huomioon naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien sisällyttämisestä 

yhteisön politiikkaan ja toimintaan kaikilla aloilla 21. helmikuuta 1996 annetun 

komission tiedonannon (COM(1996)0067), jossa komissio sitoutuu kaikissa toimissaan 

ja kaikilla tasoilla edistämään tasa-arvoa naisten ja miesten välillä, millä tosiasiallisesti 

määritellään valtavirtaistamisen periaate, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin politiikkayksikkö D:n vuonna 2015 julkaiseman 

tutkimuksen ”The EU Budget for Gender Equality”, 

– ottaa huomioon YK Naiset -järjestön toukokuussa 2014 julkaiseman asiakirjan 

”Guidance on the development of gender equality and the empowerment of women 

policies”, 

– ottaa huomioon European Policy Institutes Network -verkoston vuonna 2014 

julkaiseman asiakirjan ”Advances in EU Gender Equality: Missing the mark?”, 

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 

toimivaltuudet:  

1. naisten oikeuksien määrittely, edistäminen ja suojelu unionissa sekä näihin 

liittyvät yhteisön toimet; 

2. naisten oikeuksien edistäminen kolmansissa maissa; 

3. yhtäläisiä mahdollisuuksia edistävä politiikka, mukaan lukien miesten ja naisten 

tasa-arvon edistäminen asioissa, jotka koskevat heidän mahdollisuuksiaan 

työmarkkinoilla ja kohteluaan työssä; 

4. kaikenlaisen sukupuoleen perustuvan väkivallan ja syrjinnän poistaminen; 

5. tasa-arvoperiaatteen sisällyttäminen unionin kaikkeen politiikkaan ja sen 

kehittäminen; 

6. naisten oikeuksia koskevien kansainvälisten sopimusten ja yleissopimusten 

seuranta ja täytäntöönpano; 

7. naisten oikeuksia koskevan tiedon lisääminen, 

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman seksuaali- ja 

lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista
1
, 

                                                 
1
 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0548. 
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– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 

(A8-0034/2016), 

A. ottaa huomioon SEUT:n 8 artiklan, jossa määrätään, että ”unioni pyrkii poistamaan 

eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-

arvoa”, ja ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa 

vahvistetaan naisten ja miesten tasa-arvon periaate yhdeksi unionin perustana olevaksi 

arvoksi; 

B. ottaa huomioon, että perusoikeuskirjan 23 artiklassa määrätään, että naisten ja miesten 

välinen tasa-arvo on varmistettava, ja ottaa huomioon, että SEU:n 6 artiklassa todetaan, 

että perusoikeuskirjalla on sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla; 

C. ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen perustuu, kuten 

komissio on todennut, SEUT:n 8 artiklaan, jossa määrätään, että ”unioni pyrkii kaikissa 

toimissaan poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään miesten 

ja naisten välistä tasa-arvoa”; 

D. toteaa, että kaikki sisäiset ja ulkoiset EU:n toimintapolitiikat olisi suunniteltava siten, 

että ne hyödyttävät yhtäläisesti poikia ja tyttöjä, miehiä ja naisia; 

1. päättää edistää miesten ja naisten oikeuksia tasapuolisesti niin politiikan, ammatillisen 

elämän kuin perhe-elämänkin toimintaympäristössä; 

2. kehottaa luomaan olosuhteet, jossa naiset voivat osallistua päätöksentekoon kaikilla 

tasoilla, toteuttamalla muun muassa työn sekä yksityis- ja perhe-elämän 

yhteensovittamista edistäviä toimenpiteitä sekä positiivisia toimenpiteitä; 

3. ei aio laajentaa nykyisten, ratifioitujen unionin peruskirjojen ja perussopimusten 

mukaisesti perustettujen sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen tarkoitettujen 

välineiden valikoimaa; 

4. korostaa, että kaikki epätasa-arvoa naisten ja miesten välille synnyttävät esteet on 

poistettava; 

5. uskoo, että parhaiden käytäntöjen vaihto kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa 

vahvistaa parlamentin valmiuksia ja vaikuttavuutta sukupuolten tasa-arvon 

toteuttamisessa kohtelun ja oikeuksien osalta; 

6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille. 

Or. en 

 

 


