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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 unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan ja 3 artiklan 
3 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 6, 8, 10, 83, 153 
ja 157 artiklan ja 168 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon vuodesta 1975 lähtien annetut Euroopan unionin direktiivit naisten ja 
miesten yhdenvertaisen kohtelun eri näkökohdista (direktiivi 79/7/ETY1, direktiivi 
86/613/ETY2, direktiivi 92/85/ETY3, direktiivi 2004/113/EY4, direktiivi 2006/54/EY5, 
direktiivi 2010/18/EU6 ja direktiivi 2010/41/EU7),

1 Neuvoston direktiivi 79/7/ETY, annettu 19. joulukuuta 1978, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä (EYVL L 6, 10.1.1979, s. 24).
2 Neuvoston direktiivi 86/613/ETY, annettu 11. joulukuuta 1986, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin, maatalousalalla toimivat ammatinharjoittajat mukaan 
lukien, ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien naisten suojeluun raskauden ja synnytyksen perusteella 
(EYVL L 359, 19.12.1986, s. 56).
3 Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19. lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä 
(EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1).
4 Neuvoston direktiivi 2004/113/EY, annettu 13. joulukuuta 2004, miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla (EUVL L 373, 
21.12.2004, s. 37).
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY, annettu 5. heinäkuuta 2006, miesten ja naisten 
yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin 
liittyvissä asioissa (EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23).
6 Neuvoston direktiivi 2010/18/EU, annettu 8. maaliskuuta 2010, BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n 
ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 
96/34/EY kumoamisesta (EUVL L 68, 18.3.2010, s. 13).
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/41/EU, annettu 7. heinäkuuta 2010, miesten ja naisten tasa-
arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin sekä neuvoston direktiivin 
86/613/ETY kumoamisesta (EUVL L 180, 15.7.2010, s. 1).
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– ottaa huomioon vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta 20. kesäkuuta 
2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/11588,

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman seksuaali- ja 
lisääntymisterveydestä ja niitä koskevista oikeuksista9,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja erityisesti sen periaatteet 1, 
2, 3, 6, 9, 11, 12 ja 15,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

A. ottaa huomioon, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo on yksi Euroopan unionin 
perusarvoista ja horisontaalinen periaate, johon EU:n olisi pyrittävä kaikessa 
toiminnassaan;

B. katsoo, että sukupuolten tasa-arvoa edistävät toimet edistävät älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua ja ovat ennakkoedellytys vaurauden, kilpailukyvyn ja työllisyyden 
parantamiselle samoin kuin osallistavuudelle ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle;

C. ottaa huomioon, että EU:n, jonka on kaikissa toimissaan edistettävä miesten ja naisten 
välistä tasa-arvoa, olisi toimittava aloilla, joilla sillä on perussopimusten mukainen 
toimivalta, mutta se voi myös auttaa edistämään jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä 
muilla aloilla;

D. toteaa, että vaikka miesten ja naisten välinen tasa-arvo onkin pääosin jo saavutettu 
EU:ssa, on kuitenkin yhä tärkeitä kysymyksiä, jotka on ratkaistava, kuten sukupuolten 
palkka- ja eläke-ero, naisiin kohdistuva väkivalta, pakkoavioliitot, naisten sukuelinten 
silpominen, naisten edustus julkisessa elämässä ja tiedemaailmassa sekä perhe- ja 
työelämän välinen tasapaino;

E. toteaa, että jäsenvaltiot ovat ensisijaisesti vastuussa sosiaalisesta kehityksestä ja 
talouskasvusta huolehtimisesta esimerkiksi kansallisten rakenneuudistusten ja terveen 
finanssipolitiikan avulla; toteaa, että EU:n aloitteilla ei voida korvata eikä tulisi pyrkiä 
korvaamaan jäsenvaltioiden vastuuta tällä alalla;

F. katsoo, että EU:lla on keinoja auttaa jäsenvaltioita vaihtamaan parhaita käytäntöjä, jotta 
voidaan tukea avun tarpeessa olevia erityisesti tasa-arvon ja sukupuolten palkkaeron 
alalla;

G. toteaa, että EU on antanut tärkeää lainsäädäntöä ja edistynyt merkittävästi naisten ja 
miesten välisen tasa-arvon saavuttamisessa;

8 EUVL L 188, 12.7.2019, s. 79.
9 EUVL C 468, 15.12.2016, s. 66.



AM\1222236FI.docx PE662.829v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

H. ottaa huomioon, että joka kolmas 15 vuotta täyttänyt nainen EU:ssa on kokenut 
jonkinlaista fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa10, joka toinen on kokenut seksuaalista 
häirintää ja joka kymmenes on kohdannut häirintää verkossa;

I. toteaa, että kaikenlainen naisiin kohdistuva väkivalta (fyysinen, seksuaalinen, 
psykologinen, taloudellinen tai verkkoväkivalta) on ihmisoikeusloukkaus ja yksi 
suurimmista naisten ja miesten välisen tasa-arvon saavuttamisen esteistä; toteaa, että 
väkivallaton elämä on tasa-arvon ennakkoedellytys;

J. katsoo, että ihmiskauppa on yksi räikeimmistä perusoikeuksien ja ihmisarvon 
loukkauksista; ottaa huomioon, että 80 prosenttia rekisteröidyistä ihmiskaupan uhreista 
ja 95 prosenttia rekisteröidyistä seksuaalista hyväksikäyttöä varten tapahtuvan 
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 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 prostituution, myös ottamalla käyttöön erityisiä sosiaali- ja 
talouspoliittisia toimia, jotka on suunniteltu heidän auttamisekseen;

K. katsoo, että prostituutio ja erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuva ihmiskauppa 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten ovat orjuuden muotoja ja loukkaavat ihmisarvoa, 
etenkin maissa, joissa seksiala on laillistettu; toteaa, että järjestäytyneen rikollisuuden 
kasvun ja sen kannattavuuden lisääntymisen seurauksena ihmiskauppa lisääntyy 
kaikkialla maailmassa;

L. katsoo, että sijaissynnytys on orjuuden, ihmiskaupan, lapsikaupan ja naisten kaupallisen 
hyväksikäytön moderni muoto, joka voi johtaa vanhemmuuteen ja huoltajuuteen 
liittyviin psyykkisiin ja oikeudellisiin ongelmiin;

M. toteaa, että arviolta vähintään 500 000 naista Euroopassa ja 200 miljoonaa naista koko 
maailmassa kärsii sukuelinten silpomisen/leikkaamisen elinikäisistä fyysisistä ja 
psyykkisistä seurauksista;

N. ottaa huomioon, että YK:n mukaan maailmanlaajuisesti lähes 35 prosenttia naisista 
kokee työpaikkakiusaamista, seksuaalista häirintää työpaikalla tai häirintää, jolla on 
huomattavia seurauksia henkilökohtaisille ja ammatillisille pyrkimyksille; katsoo, että 
nämä ilmiöt vahingoittavat naisten itsetuntoa ja heidän neuvotteluasemaansa 
oikeudenmukaisemman palkan saamiseksi; katsoo, että oikeudenmukainen palkka ja 
taloudellinen riippumattomuus ovat olennainen edellytys sille, että naiset voivat lähteä 
vahingollisesta ja väkivaltaisesta suhteesta;

O. katsoo, että miesten ja naisten tasa-arvo voidaan saavuttaa ainoastaan varmistamalla 
miesten ja naisten yhdenvertaisuus lain edessä sekä yhtäläiset mahdollisuudet 
koulutuksen ja työpaikkojen saannissa;

10 Euroopan perusoikeusviraston vuonna 2014 julkaisema 28 jäsenvaltion tietoihin perustuva tutkimus, joka on 
EU:n tasolla kattavin tällä alalla tehty tutkimus.
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P. ottaa huomioon, että sukupuolten palkkaero määritellään miesten ja naisten 
keskimääräisen bruttotuntipalkan erotukseksi, joka ilmaistaan prosenttiosuutena miesten 
keskimääräisestä bruttotuntipalkasta; ottaa huomioon, että noin kahta kolmasosaa 
sukupuolten palkkaeroista ei voida selittää sukupuolten välisiin eroihin työmarkkinoilla 
liittyvillä tekijöillä, kuten iällä, kokemuksella, koulutuksella, ammattiryhmällä, työajalla 
tai muilla havaittavissa olevilla tekijöillä, mikä osoittaa, että syrjintä on selkeä tekijä ja 
sukupuoleen perustuvaan syrjintään liittyy erilaisia syrjinnän muotoja; katsoo, että 
intersektionaalinen lähestymistapa on ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan ymmärtää 
erilaisia syrjinnän muotoja, jotka lisäävät sukupuolten palkkaeroa useita identiteettejä 
edustaville naisille, ja sitä, miten sukupuoli liittyy muihin sosiaalisiin tekijöihin;

Q. toteaa, että palkatonta hoiva- ja kotitaloustyötä tekevät useimmiten naiset, mikä 
vaikuttaa etenemiseen työssä ja uralla ja edistää sukupuolten välisiä palkka- ja eläke-
eroja;

R. ottaa huomioon, että omaishoitajat, joista enemmistö (75 prosenttia) on naisia, tekevät 
arvioiden mukaan 80 prosenttia kaikesta hoito- ja hoivatyöstä EU:ssa, mikä merkitsee 
sitä, että hoivavastuu jakautuu epätasaisesti sukupuolten välillä ja vaikuttaa 
voimakkaasti sukupuolten väliseen eläke-eroon; ottaa huomioon, että yli 50 prosenttia 
alle 65-vuotiaista omaishoitajista yhdistää hoiva- ja työtehtävät, mikä vaikeuttaa työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista; ottaa huomioon, että omaishoitajat saattavat usein 
toimia matalan osaamis- ja palkkatason työpaikoissa, joita voidaan mukauttaa heidän 
hoiva-aikatauluunsa, ja että heidän on ehkä lyhennettävä työaikaansa tai luovuttava 
palkkatyöstä; ottaa huomioon, että 7–21 prosenttia omaishoitajista lyhentää työaikaansa 
ja 3–18 prosenttia vetäytyy työmarkkinoilta;

S. katsoo, että jäsenvaltioissa on puutteita lastenhoitojärjestelmien sovittamisessa 
vanhempien, myös yksinhuoltajien (pääasiassa yksinhuoltajaäitien), tarpeisiin ja että 
erityisesti naisilla on edelleen vaikeuksia perhe-, yksityis- ja työelämän 
yhteensovittamisessa; toteaa, että yli 45-vuotiaat naiset ovat usein alityöllistettyjä ja 
heitä palkataan paljon huonommin ehdoin kuin miehiä erityisesti silloin, kun he 
palaavat työhön äitiys- tai vanhempainvapaan jälkeen tai kun heidän on pakko sovittaa 
yhteen työ ja huollettavien hoitaminen;

T. toteaa, että äitiyssuojelu on oikeus, jota on kunnioitettava kaikilta osin;

U. toteaa, että oikeutta samaan palkkaan samasta tai samanarvoisesta työstä ei aina taata, 
vaikka se olisi vahvistettu laissa; ottaa huomioon, että sukupuolten välinen ero 
tuntipalkassa on EU:ssa 14,1 prosenttia, joskin se vaihtelee huomattavasti 
jäsenvaltioiden välillä11; ottaa huomioon, että yksi sukupuolten välisen palkkaeron 
seurauksista on sukupuolten välinen 29,1 prosentin ero eläketuloissa12;

V. toteaa, että köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen vaikuttavat Euroopassa suhteettoman 
paljon naisiin, erityisesti yksinhuoltajaäiteihin, vammaisiin naisiin, iäkkäisiin naisiin, 

11 Ks. tiedot sukupuolten välisestä palkkaerosta vuonna 2018: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
12 Tiedot sukupuolten välisestä eläke-erosta julkaistiin Eurostatin tietokannassa, ks. tilasto asiaa koskevasta 
tutkimuksesta ”Gender pension gap by age group – EU-SILC survey”, 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en%20
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maaseudun ja syrjäseutujen naisiin; ottaa huomioon, että EU:ssa 15 prosenttia 
kotitalouksista, joissa on lapsia, on yksinhuoltajatalouksia; ottaa huomioon, että 
keskimäärin 85 prosentissa näistä kotitalouksista yksinhuoltaja on äiti ja että 
47 prosenttia yksinhuoltajatalouksista oli vuonna 2017 köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa; ottaa huomioon, että naisten asunnottomuus on kasvava 
ongelma;

W. ottaa huomioon, että maaseutualueiden naisilla on vastassaan lukuisia haasteita, kuten 
alhaisempi elintaso, heikommat työllistymismahdollisuudet, suhteellinen eristyneisyys 
markkinoista, rajallinen pääsy infrastruktuuriin, mukaan lukien maaseudun 
infrastruktuuri, julkiset palvelut ja terveydenhuolto, sekä rajalliset mahdollisuudet saada 
koulutusta ja tietoa koulutusmahdollisuuksista, ja että he ovat aliedustettuina 
päätöksentekofoorumeilla; ottaa huomioon, että he saattavat tehdä näkymätöntä työtä 
maatiloilla, koska avustavilla puolisoilla ei ole virallista asemaa, mikä aiheuttaa 
ongelmia heidän työnsä tunnustamisessa kansallisissa järjestelmissä;

X. ottaa huomioon, että Euroopan unionissa asuu 46 miljoonaa vammaista naista ja tyttöä; 
toteaa, että heidän osuutensa kaikista vammaisista henkilöistä on lähes 60 prosenttia; 
ottaa huomioon, että suurin osa vammoista tulee iän myötä;

Y. ottaa huomioon, että yli puolet työikäisistä vammaisista naisista on työelämän 
ulkopuolella; ottaa huomioon, että kaikissa jäsenvaltioissa vammaiset naiset kärsivät 
vakavasta aineellisesta puutteesta enemmän kuin naiset, jotka eivät ole vammaisia;

Z. ottaa huomioon, että digitaalialalla työskentelevien miesten osuus on kolme kertaa 
suurempi kuin naisten; ottaa huomioon, että on erittäin tärkeää lisätä naisten työllisyyttä 
digitaalialalla ja muilla tulevaisuuden aloilla, jotta voidaan torjua sukupuolten välistä 
palkka- ja eläke-eroa ja turvata heidän taloudellinen riippumattomuutensa sekä luoda 
uusia työllistymismahdollisuuksia, myös tavallisesti työmarkkinoiden ulkopuolella 
oleville ryhmille; pitää tässä yhteydessä olennaisen tärkeänä, että naisten osallistumista 
digitaaliseen yrittäjyyteen sekä luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja 
matematiikan (STEM-alat) ja tieto- ja viestintätekniikka-alan koulutukseen ja 
työelämään kannustetaan; ottaa huomioon, että integroimalla enemmän naisia 
digitaalialan työmarkkinoille EU:n taloutta voidaan vauhdittaa kasvattamalla BKT:tä 
16 miljardilla eurolla;

1. pitää myönteisenä komission julkaisemaa sukupuolten tasa-arvostrategiaa 2020–2025; 
panee kuitenkin huolestuneena merkille, että jotkin sen osat loukkaavat EU:n 
jäsenvaltioiden toimivaltaa;

2. korostaa, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo on pääosin saavutettu EU:ssa ja sen 
jäsenvaltioissa; painottaa kuitenkin, että sukupuolten palkka- ja eläke-eron 
poistamiseen, perhe- ja työelämän väliseen tasapainoon (johon covid-19-pandemia on 
vaikuttanut erityisen paljon) ja naisten edustukseen julkisessa elämässä liittyvissä 
keskeisissä aloitteissa on edistyttävä enemmän;

3. kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan säännöllisesti parhaita käytäntöjä naisten oikeuksiin 
liittyvistä toimintapolitiikoista;



AM\1222236FI.docx PE662.829v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

4. toteaa, että vaikka naisiin kohdistuva väkivalta on rangaistava teko kaikissa 
jäsenvaltioissa, tilastojen mukaan väkivaltatapausten määrä on lisääntymässä useissa 
jäsenvaltioissa; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan, joilla pyritään 
poistamaan kaikenlainen naisiin kohdistuva väkivalta, ja kiinnittämään erityistä 
huomiota seksuaaliseen väkivaltaan, naisten sukuelinten silpomiseen ja 
pakkoavioliittoihin, erityisesti nuorten tyttöjen pakkoavioliittoihin;

5. tukee komission sitoumusta torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, tukea ja suojella 
tällaisten rikosten uhreja ja varmistaa, että syylliset saatetaan vastuuseen rikoksistaan; 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, joilla pyritään poistamaan naisten 
oikeuksien vakavimmat loukkaukset, kuten naisten sukuelinten silpominen, 
pakkoabortit, -sterilisaatiot ja -avioliitot, seksuaalinen hyväksikäyttö, ihmiskauppa, 
verkkoväkivalta, kostopornon julkaiseminen ja naisiin kohdistuva verkossa esiintyvä 
vihapuhe;

6. korostaa tarvetta suojella naisia, jotka ovat alaikäisiä, jotka kuuluvat vähemmistöihin tai 
joilla on terveysongelma tai vamma, koska he ovat väkivallan eri muotojen mahdollisia 
uhreja ja kohteita; tukee komission suunnitelmaa esitellä ja rahoittaa toimenpiteitä 
näihin erityisen haavoittuviin ryhmiin mahdollisesti kohdistuvan hyväksikäytön, riiston 
ja väkivallan torjumiseksi;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita turvaamaan vammaisten naisten ja tyttöjen 
osallistavan tasa-arvon kaikilla elämänaloilla, tarjoamaan heille suojelua 
perheväkivallalta ja hoiva- ja tukipalvelujen tarjoajien harjoittamalta väkivallalta sekä 
käynnistämään tätä tarkoitusta varten valistus- ja valmiuksien kehittämisohjelmia 
terveydenhuollon, sosiaali- ja hoito- ja hoivapalvelujen, koulutus- ja 
työvoimapalvelujen, lainvalvonnan ja oikeuslaitoksen ammattilaisille;

8. korostaa työpaikalla esiintyvän väkivallan ja häirinnän laajuutta ja vaikutusta sekä 
tarvetta toteuttaa EU:n tasolla konkreettisia toimia näihin ongelmiin puuttumiseksi ja 
työpaikkakiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän torjumiseksi;

9. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan aina huomioon naisten edut ja erityistarpeet, kun 
suunnitellaan heidän terveyttään koskevia strategioita ja toimintapolitiikkoja; kehottaa 
EU:ta tukemaan jäsenvaltioita näiden terveyspolitiikan koordinoinnissa, jotta voidaan 
saavuttaa naisten kannalta parhaita tuloksia erityisesti EU:n syöväntorjuntasuunnitelman 
osalta;

10. pitää myönteisinä ehdotettuja erityistoimenpiteitä verkkoväkivallan (mukaan lukien 
verkossa tapahtuva häirintä, verkkokiusaaminen ja seksistinen vihapuhe) torjumiseksi, 
sillä se vaikuttaa suhteettomasti naisiin ja tyttöihin ja etenkin aktivisteihin, 
naispoliitikkoihin ja muihin julkisuuden henkilöihin, jotka ovat näkyvästi esillä 
julkisessa keskustelussa; suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti ilmoitukseen, että tätä 
ilmiötä torjutaan digipalvelusäädöksellä ja että siinä kaavaillaan yhteistyötä teknologia-
alustojen ja tieto- ja viestintätekniikan alan kanssa uudessa yhteistyökehyksessä, jotta 
näillä aloilla puututtaisiin ongelmaan asianmukaisilla teknisillä toimenpiteillä, kuten 
estotekniikoilla ja haitalliseen sisältöön reagoivilla mekanismeilla;

11. panee tyytyväisenä merkille äskettäin hyväksytyn kaikkien aikojen ensimmäisen uhrien 
oikeuksia koskevan EU:n strategian (2020–2025), jossa on erityinen lähestymistapa 
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naisiin kohdistuvaan henkiseen väkivaltaan ja sen vaikutukseen heidän 
mielenterveyteensä pitkällä aikavälillä; korostaa, että kaikille uhreille on tarjottava 
tosiasiallinen oikeussuoja panemalla täytäntöön uhrien oikeuksia koskeva direktiivi;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään huomiota väkivallan vuoksi 
vanhempansa menettäneiden tai perheväkivallan keskellä elämään joutuvien lasten 
äärimmäisen dramaattiseen tilanteeseen ja kehottaa niitä ottamaan nämä tilanteet 
huomioon perheväkivallan torjunnassa;

13. kehottaa komissiota esittämään kauan odotetun, ihmiskaupan kitkemistä koskevan EU:n 
strategian ja korostaa, että on tarpeen tunnustaa selkeästi asian koskevan eniten naisia ja 
tyttöjä; 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; pyytää 
siksi, että strategiassa tarkastellaan tiiviisti prostituutioon osallistuvien naisten tilannetta 
ja kiinnitetään erityistä huomiota prostituution ja naiskaupan ja alaikäisten kaupan 
väliseen yhteyteen EU:ssa ja maailmanlaajuisesti sekä internetin yleistyvään käyttöön 
hyväksikäyttötarkoituksissa; korostaa ihmiskaupan torjunnan EU-koordinaattorin 
tärkeää roolia ja työtä ja kehottaa komissiota nimittämään ilman uusia viivytyksiä uuden 
koordinaattorin seuraamaan tiiviisti ihmiskaupan vastaisen direktiivin täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa; korostaa, että strategiaan on tärkeää sisällyttää kysynnän vähentämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä ja strategioita;

14. kehottaa kiinnittämään huomiota erityisesti stereotypioiden ongelmaan ja naiskuvan 
seksualisointiin, joihin kaikkien toimivaltaisten elinten olisi puututtava, myös 
jäsenvaltioiden koulutusohjelmien avulla;

15. kehottaa antamaan enemmän huomiota ja tukea orpokodeille ja väkivallan uhrien 
sijaiskodeille, jotka on suljettu tai joiden kapasiteetti on vähentynyt huomattavasti 
covid-19-pandemian aikana, minkä vuoksi naiset tai nuoret tytöt ja lapset ovat joutuneet 
olemaan karanteenissa pahoinpitelijänsä kotona;

16. suhtautuu myönteisesti ilmoitukseen haitallisten käytäntöjen ehkäisemistä koskevan 
suosituksen antamisesta mahdollisen lainsäädännön lisäksi naisten sukuelinten 
silpomisen, pakkosteriloinnin, varhais- ja pakkoavioliittojen sekä erityisesti lapsia ja 
nuoria tyttöjä vahingoittavan niin kutsutun kunniaväkivallan torjumiseksi;

17. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan riittävät investoinnit hoito- ja hoivapalveluihin ja 
pitkäaikaishoitopalveluihin, myös käytettävissä olevan EU:n rahoituksen avulla, sekä 
takaamaan kohtuuhintaiset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat lastenhoitopalvelut, 
mukaan lukien varhaiskasvatus, joiden avulla erityisesti nuoret äidit saavat 
mahdollisuuden työskennellä ja/tai opiskella, ja palauttaa tässä yhteydessä mieliin 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteen 11; kehottaa antamaan 
rahoitustukea jäsenvaltioille, jotka eivät ole vielä saavuttaneet tavoitteita, ja jakamaan 
niiden keskuudessa parhaita käytäntöjä;

18. kehottaa komissiota esittämään hoitoa ja hoivaa koskevan eurooppalaisen strategian, 
jossa määritellään vähimmäisnormit ja laatua koskevat suuntaviivat hoidolle ja hoivalle, 
jota annetaan muun muassa lapsille, vanhuksille ja henkilöille, joilla on pitkäaikaisia 
tarpeita; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään joustavia työjärjestelyjä, jotka 
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eivät vähennä tai heikennä työntekijän palkkaa, mahdollisuutta nauttia sosiaalisista 
oikeuksista ja työntekijöiden oikeuksista tai korvauksista ja joissa kunnioitetaan 
työntekijöiden oikeutta olla tavoittamattomissa;

19. katsoo, että on ensisijaisen tärkeää toteuttaa toimia perheiden tukemiseksi, mukaan 
lukien asianmukaisten ja kohtuuhintaisten lastenhoitopalvelujen tarjoaminen, sillä se 
vaikuttaa myönteisesti naisten osallistumiseen työmarkkinoille ja heidän 
eläkenäkymiinsä sekä väestönkehitykseen;

20. pitää myönteisenä komission sitoumusta esittää toimenpiteitä ja suuntaviivoja, jotka 
voisivat auttaa tietyllä alalla esiintyvien erojen ja syrjinnän havaitsemisessa ja 
sukupuolten palkkaeron poistamisessa; korostaa tässä yhteydessä sen merkitystä, että 
työmarkkinaosapuolet ja kaikki sidosryhmät tekevät kattavaa yhteistyötä ja että ne 
otetaan mukaan toimintaan kansallisten käytäntöjen ja perinteiden mukaisesti;

21. korostaa, että 70 prosenttia maailman terveydenhuolto- ja sosiaalialan työntekijöistä on 
naisia, joille usein maksetaan vain vähimmäispalkka ja joiden työolot ovat epävarmat, ja 
kehottaa kohentamaan palkkoja ja työoloja vahvasti naisvaltaisilla aloilla, kuten hoito- 
ja hoiva-alalla, terveydenhuollossa ja vähittäiskaupassa;

22. kehottaa komissiota tarkistamaan toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
kannustamiseksi työssä 19. lokakuuta 1992 annettua direktiiviä 92/85/ETY sen 
varmistamiseksi, että naiset kaikkialla Euroopassa voivat hyötyä yhdenvertaisesti 
miesten kanssa työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta13;

23. korostaa, että naisten yhtäläiset mahdollisuudet ja suurempi osallistuminen 
työmarkkinoille voivat lisätä työpaikkoja, taloudellista vaurautta ja kilpailukykyä 
Euroopassa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan kannustimia epävarmojen 
työpaikkojen ja olosuhteiden pakosta tehtävän osa-aikatyön vähentämiseksi, jotta 
voidaan parantaa naisten tilannetta työmarkkinoilla;

24. toteaa, että yksinhuoltajaäidit ovat taloudellisesti erityisen haavoittuvassa asemassa, 
koska he ansaitsevat usein vähemmän kuin miehet ja menettävät todennäköisemmin 
työpaikkansa saadessaan lapsen; kehottaa komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä 
jäsenvaltioiden kanssa sellaisten käytännön ongelmien tunnistamiseksi, jotka liittyvät 
elatusavun perintään rajat ylittävissä tapauksissa, ja kehittämään välineitä 
maksuvelvoitteiden tehokkaaseen täytäntöönpanoon;

25. pitää myönteisenä komission sitoumusta hyväksyä Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin täytäntöönpanoa koskeva toimintasuunnitelma;

26. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä lasikattoilmiön 
torjumiseksi, kuten laajat vanhempainvapaat, laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/54/EU, annettu 16. huhtikuuta 2014, työntekijöiden 
vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä 
(EUVL L 128, 30.4.2014, s. 8).
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lastenhoitopalvelujen saatavuus sekä kaiken sellaisen suoran ja välillisen syrjinnän 
poistaminen, joka liittyy ylennyksiin työmarkkinoilla;

27. vaatii, että naisten on voitava toteuttaa elämää koskevat suunnitelmansa myös 
maaseudulla ja syrjäisillä alueilla; huomauttaa, että sitä varten on oltava tarvittava 
infrastruktuuri ja kehitettävä uusia liiketoiminta-aloja, helpotettava paluuta työelämään 
ja edistettävä erilaisten yhteistyökumppaneiden osallistumista, jotta voidaan tukea, 
kannustaa, helpottaa ja edistää näiden naisten pääsyä työmarkkinoille, varmistaa 
yhtäläiset mahdollisuudet ja parantaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta kylissä;

28. korostaa naisten aktiivista ja ratkaisevaa roolia maaseutualueiden taloudessa ja pitää 
valitettavana, että maatalouden työllisyydessä ja sosiaaliturvan, koulutuksen, 
äitiysloman ja eläkkeiden saannissa on edelleen merkittäviä sukupuolten välisiä eroja; 
kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia tukemaan etenkin 
naisille suunnattuja hankkeita, jotka koskevat innovatiivisen maataloustoiminnan 
kehittämistä maaseutualueilla ja väestökadosta kärsivillä alueilla, jotta voidaan 
vahvistaa heidän asemaansa maatalousmarkkinoilla, jotka voivat toimia uusien 
työpaikkojen lähteenä; kehottaa lisäksi komissiota yksilöimään yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) toisen pilarin rahoitusmahdollisuuksia, joiden avulla 
voidaan vahvistaa naisten mahdollisuuksia hankkia maata ja puuttua heidän 
työoloihinsa sekä erityisesti kausityöntekijöiden työoloihin maaseutualueilla;

29. pitää valitettavana naisten vähäistä edustusta digitaalitaloudessa, tekoälyssä, tieto- ja 
viestintätekniikassa ja STEM-aloilla sekä koulutuksessa että työpaikoissa, ja 
huomauttaa, että tämä saattaa johtaa stereotypioiden vahvistamiseen ja toistamiseen; 
korostaa digitalisaation mahdollisia hyötyjä ja mahdollisuuksia mutta myös 
potentiaalisia haasteita naisille ja tytöille ja kehottaa komissiota varmistamaan, että 
sisämarkkinastrategian täytäntöönpanon yhteydessä hyväksytään konkreettisia 
toimenpiteitä näihin puuttumiseksi;

30. korostaa, että ikääntyneiden naisten, maaseutualueilla asuvien naisten sekä 
heikommassa asemassa olevien naisten ja tyttöjen, joilla on rajalliset mahdollisuudet 
käyttää uutta teknologiaa, on tärkeää saada ja kehittää digitaalisia taitoja, jotta he voivat 
elää edelleen aktiivista elämää ja pitää helpommin yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin;

31. pitää myönteisenä komission sitoumusta tarjota Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
puitteissa tekoälyn mahdollisten sukupuoleen perustuvien vääristymien torjumista 
koskevia tietoja ja ratkaisuja; pyytää kuitenkin käyttämään kaiken mahdollisen 
rahoituksen sellaisten hankkeiden tukemiseen, joilla kannustetaan tyttöjä ja naisia 
parantamaan digitaalisia taitojaan ja jotka saavat heidät tutustumaan STEM-aloihin;

32. panee merkille, että meneillään olevan koronaviruspandemian kaltaisten tapahtumien 
aikana etätyön merkitys ja mahdollisuudet sen tekemiseen ovat lisääntyneet; kehottaa 
komissiota sisällyttämään strategiaan etätyön merkityksen työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittamisen kannalta tärkeänä tekijänä;

33. toteaa, että äidinmaidosta on todistetusti hyötyä vastasyntyneille, minkä vuoksi on 
tärkeää edistää imettämistä ja erityisesti keskosten imettämistä, tukea 
toimintapolitiikkoja, joilla edistetään sekä keskosten imettämistä että lahjoitetun 
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äidinmaidon antamista keskosille, ja edistää maitopankkien rajatylittävää käyttöä, jotta 
voidaan varmistaa, että raja-alueiden naiset voivat tarvittaessa hyödyntää tätä tukea;

34. kehottaa sisällyttämään vammaisuutta koskevan näkökulman kaikkiin Euroopan 
unionissa edistettäviin sukupuolten tasa-arvoa koskeviin yleisiin aloitteisiin; kehottaa 
takamaan suojelun väkivallan uhreiksi joutuneille vammaisille henkilöille, jotka ovat 
holhouksen alaisina tai joiden oikeustoimikelpoisuus on muulla tavalla rajallinen, ja 
kehottaa tämän vuoksi varmistamaan, että tällä ryhmällä on käytettävissään tehokkaat 
oikeussuojatoimet ja että näissä oikeuskäsittelyissä työskentelevät ammattilaiset (kuten 
rikosoikeuden tai terveydenhoidon ammattilaiset) saavat koulutusta ja heidän 
valmiuksiaan kehitetään; kehottaa perustamaan koulutusjärjestelmän, joka on esteetön, 
jossa ei ole stereotypioita ja jossa vammaiset tytöt ja naiset voivat valita omien 
toiveidensa ja taitojensa mukaisesti alat, joita he opiskelevat ja joilla he työskentelevät, 
ilman että esteellisyys, ennakkoasenteet ja stereotypiat rajoittavat heitä; tukee 
vammaisten naisten osallistumista muutoksen edelläkävijöitä;

35. panee merkille SEUT-sopimuksen 8 artiklan, jossa määrätään, että unionin olisi 
pyrittävä kaikissa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä 
edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, ja kehottaa sen vuoksi 
yhdenmukaistamaan ja vahvistamaan vastavuoroisesti ulkosuhteiden avulla EU:n 
sisäisiä ja ulkoisia toimintapolitiikkoja ja kiinnittämään erityisesti huomiota haitallisiin 
käytäntöihin ja syrjiviin lakeihin ja sen edistämiseen, että naisten kaikki ihmisoikeudet 
toteutuvat yhdenvertaisella tavalla; korostaa tässä yhteydessä erityisesti EU:n 
kauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä ja ihmisoikeuspolitiikkaa; muistuttaa, että 
koulutus on tärkeää naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien parantamisen kannalta 
sekä EU:ssa että kumppanimaissa; korostaa, että koulutus on paitsi oikeus myös 
ratkaiseva väline varhais- ja pakkoavioliittojen sekä teiniraskauksien torjumiseksi; 
korostaa, että EU:n ulkopolitiikan painopisteenä on oltava se, että kumppanimaissa 
autetaan tyttöjä pysymään koulussa ja jatkamaan opiskelua;

36. tuomitsee sijaissynnytyksen naisen ihmisarvoa alentavana toimintana, sillä siinä naisen 
kehoa ja lisääntymiskykyä käytetään kauppatavarana; katsoo, että sijaissynnytykset, 
jossa ihmiskehoa käytetään lisääntymiseen rahaa tai muunlaista palkkiota vastaan ja 
erityisesti kehitysmaiden haavoittuvassa asemassa olevien naisten tapauksessa, olisi 
kiellettävä, ja niitä olisi käsiteltävä kiireellisenä asiana ihmisoikeusvälineiden puitteissa;

37. toteaa, että komission on puututtava erityiskysymykseen naisten suojelusta väkivallalta 
maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille tarkoitetuissa vastaanottotiloissa, ja pyytää 
mukauttamaan infrastruktuureja naisia ja tyttöjä varten sekä antamaan tarvittaessa 
asianmukaista koulutusta näiden tilojen henkilöstölle;

38. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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