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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 181 artiklan 3 kohta) 
päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A9-0234/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma sukupuolten tasa-arvoa koskevasta 
EU-strategiasta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 6 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklan,

– ottaa huomioon komission vuoden 2019 kertomuksen naisten ja miesten tasa-arvosta 
Euroopan unionissa,

– ottaa huomioon 26. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman seksuaalisen 
hyväksikäytön ja prostituution vaikutuksesta sukupuolten tasa-arvoon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

A. ottaa huomioon, että on äärimmäisen tärkeää turvata naisten ja miesten oikeudet 
varmistaen samalla, että heidän yhtäläistä arvoaan ja ainutlaatuisia ominaisuuksiaan 
kunnioitetaan, ja että he täydentävät toisiaan erilaisina;

B. toteaa, että oikeus yhdenvertaiseen kohteluun on EU:n perussopimuksissa ja 
perusoikeuskirjassa tunnustettu keskeinen perusoikeus, joka on olennaisen tärkeä 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kehittymiselle jatkossa;

C. toteaa, että kaikenlainen naisiin tai miehiin kohdistuva väkivalta on 
ihmisoikeusloukkaus; katsoo, että lainsäädäntötoimilla ja valistusohjelmilla ei saisi 
kärjistää sukupuolten välistä vastakkainasettelua, vaan niillä olisi sen sijaan puututtava 
mahdollisiin selkeisiin rikkomuksiin tai eriarvoisuuteen ja pyrittävä poistamaan ne;

D. katsoo, että ihmiskauppa on yksi julmimmista perusoikeuksien ja ihmisarvon 
loukkauksista; ottaa huomioon, että 80 prosenttia rekisteröidyistä ihmiskaupan uhreista 
ja 95 prosenttia rekisteröidyistä seksuaalista hyväksikäyttöä varten tapahtuvan 

1 EUVL C 285, 29.8.2017, s. 78.
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ihmiskaupan uhreista on naisia ja tyttöjä; ottaa huomioon, että ihmiskauppa on kasvava 
osa järjestäytynyttä rikollisuutta, orjuuden muoto ja ihmisoikeusloukkaus ja että se 
koskee pääasiassa naisia ja lapsia, joita kaupataan erityisesti seksuaalista hyväksikäyttöä 
varten; toteaa, että prostituutiomarkkinat ja pornoteollisuus edistävät naisten ja lasten 
kauppaa ja lisäävät heihin kohdistuvaa väkivaltaa; katsoo, että jäsenvaltioiden on 
laadittava sosiaali- ja talouspolitiikkansa siten, että niillä autetaan haavoittuvassa 
asemassa olevia naisia ja tyttöjä jättämään prostituutio, myös ottamalla käyttöön 
erityisiä sosiaali- ja talouspoliittisia toimia, jotka on suunniteltu heidän auttamisekseen;

E. toteaa, että köyhyydellä ja sosiaalisella syrjäytymisellä on rakenteellisia syitä, jotka on 
poistettava ja joiden kehityssuunta on käännettävä erityisesti työllisyyttä, asumista, 
liikkuvuutta, yrittäjyyttä ja julkisten palvelujen saatavuutta koskevilla 
toimintapolitiikoilla; katsoo, että prostituutio ja erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuva 
ihmiskauppa seksuaalista hyväksikäyttöä varten ovat orjuuden muotoja ja suora 
hyökkäys ihmisarvoa vastaan; toteaa, että järjestäytyneen rikollisuuden kasvun ja sen 
kannattavuuden lisääntymisen seurauksena ihmiskauppa lisääntyy kaikkialla 
maailmassa;

F. toteaa, että naisten ja miesten henkinen ja seksuaalinen häirintä työpaikoilla ja kodeissa 
olisi tuomittava jyrkästi;

G. katsoo, että naisilla olisi oltava oikeus päättää omistautua asemaansa äiteinä, koska tämä 
on ratkaisevan tärkeää seuraavalle sukupolvelle; ottaa huomioon, että väestökato 
kaikissa jäsenvaltioissa aiheuttaa suurta huolta ja on kannustin äitien ja heidän 
perheidensä tukemiseen; katsoo, että raskaana olevilla naisilla olisi oltava mahdollisuus 
saada erinomaista sairaanhoitoa, tukea ja tietoa, jotta heidän raskautensa sujuisi hyvin 
loppuun saakka; ottaa huomioon, että EU:n laajuinen hedelmällisyysluku on 
kestämättömän alhainen, vain 1,55 lasta naista kohti;

H. ottaa huomioon, että naiset menestyvät monilla työelämän aloilla ja toimivat 
esimerkiksi omaishoitajina, opettajina, tuomareina, lääkäreinä ja sairaanhoitajina2, ja 
ottaa huomioon, että suurin osa tutkinnon suorittaneista on naisia kaikilla aloilla 
tietotekniikkaa ja koneenrakennusta lukuun ottamatta3;

1. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan naisten ja miesten oikeudenmukaisen ja 
yhdenvertaisen kohtelun ja poistamaan syrjinnän ja kaikenlaisen väkivallan ottaen 
samalla huomioon sukupuoleen tai rotuun liittyvät olemassa olevat erot;

2. kehottaa edistämään yhteiskuntaa, joka perustuu ansioiden palkitsemiseen sen sijaan, 
että asetettaisiin kiintiöitä ainoana keinona tasapainottaa sukupuolten urakehitystä, 
johtotehtäviä, kotielämää ja koulutusta; tunnustaa sukupuolten välisen täydentävyyden, 
sillä sukupuolet ovat samanarvoisia, niillä on omat kyvyt ja toisiaan täydentävät 
vahvuudet;

3. kehottaa jäsenvaltioita edistämään perhettä perusyksikkönä edistämällä ja tukemalla 
äitien roolia aikana, jolloin vaarallisen alhainen syntyvyys koko EU:ssa uhkaa 

2 Maailman terveysjärjestö, Health Workforce Working Paper 1, Gender equity in the health workforce: Analysis 
of 104 countries, maaliskuu 2019.
3 Eurostat (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1
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kansakuntiemme selviytymistä; kannustaa jäsenvaltioita parantamaan äitiysvapaata 
koskevia toimenpiteitä ottaen huomioon naisten palkattoman kotitaloustyön;

4. kannustaa jäsenvaltioita vastaamaan miesten itsemurhien, murhien ja asunnottomuuden 
lisääntymisen kaltaisiin haasteisiin;

5. kannustaa jäsenvaltioita torjumaan kaikkea järjestäytynyttä rikollisuutta, erityisesti 
ihmiskauppaa, prostituutiota ja pornografiaa, joka loukkaa ja nöyryyttää sen uhreiksi 
joutuneita, joista suurin osa on naisia ja lapsia; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
seksuaalisen hyväksikäytön ostajien syytteeseen asettamista sekä tukemaan ja 
suojelemaan sen uhreja;

6. toteaa, ettei sijaissynnytystä varten ja lisääntymistarkoituksessa tai esimerkiksi 
pakkoavioliittoja, prostituutiota tai pornografiaa varten harjoitettavaa seksuaalista 
hyväksikäyttöä voida hyväksyä ja että se loukkaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia;

7. kehottaa kunnioittamaan jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta ja kansallista 
toimivaltaa naisten oikeuksien alalla, mukaan lukien aborttilaki ja seksuaalikasvatus, 
joihin ei liity oikeudellisesti sitovia kansainvälisiä oikeuksia; tuomitsee jyrkästi kaikki 
ideologiat, jotka tukevat naisten sukuelinten silpomista, pakkosterilisaatiota, niin 
sanottua kunniaväkivaltaa ja pakkoavioliittoja; kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään eurooppalaista elämäntapaa asettamalla syytteeseen kaikki tällaisiin 
halventaviin käytäntöihin syyllistyneet; tuomitsee siksi laajamittaisen muuttoliikkeen ja 
sitä seuraavat pyrkimykset Euroopan islamisoimiseen uhkana turvallisuudellemme ja 
hyökkäyksenä uskonnonvapautta ja naisten oikeuksia vastaan;

8. korostaa, että naisiin kohdistuva väkivalta on usein pääasiallinen syy naisten 
asunnottomuuteen; kehottaa siksi jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet 
estääkseen sen, että naisiin kohdistuva väkivalta johtaa asunnottomuuteen tai pitkittää 
sitä;

9. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan tukea hyväksikäytön uhreille, erityisesti 
haavoittuvassa asemassa oleville naisille ja lapsille tarjoamalla suojaa, psykologista 
apua ja muuta käytännön apua;

10. pyytää jäsenvaltioita edistämään imettämistä ja erityisesti keskosten imettämistä, koska 
äidinmaidosta on todistetusti hyötyä vastasyntyneille; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
toimintapolitiikkoja, joilla edistetään sekä keskosten imettämistä että lahjoitetun 
äidinmaidon antamista keskosille, ja edistämään maitopankkien rajatylittävää käyttöä, 
jotta voidaan varmistaa, että raja-alueiden naiset voivat tarvittaessa hyödyntää tätä 
tukea;

11. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan naisia ja miehiä heidän yhteiskunnallisissa, 
psykologisissa ja terveydellisissä haasteissaan ja ottamaan huomioon heidän 
kohtaamansa erilaiset ongelmat, mukaan lukien erityisesti miehiin vaikuttavat ongelmat, 
kuten itsemurhien lisääntyminen, vanhemmuuteen liittyvien oikeuksien epääminen 
avioliiton purkautumisen jälkeen ja kodittomuuden suuri osuus;

12. muistuttaa, että naisten on voitava päästä samoihin työtehtäviin ja saada sama palkka, 
jos heidän työnsä ja kyvykkyytensä ovat samat kuin miehillä;
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13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Or. en


