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Euroopan parlamentin päätöslauselma sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä 
ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin
(2019/2614(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdan (YKM-asetus)1,

– ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 1093/2010 37 ja 48 artiklan (EPV-asetus)2,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 283 artiklan,

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2019 antamansa päätöslauselman Euroopan 
keskuspankin vuosikertomuksesta 20173,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
yleissopimuksen (Euroopan ihmisoikeussopimus) ja erityisesti sen syrjinnän kieltävän 
14 artiklan,

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 1979 tehdyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevan YK:n yleissopimuksen (CEDAW),

– ottaa huomioon komission kertomuksen naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan 
unionissa 2018,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo on perusihmisoikeus ja että sen 
saavuttaminen edistäisi osallistavampaa ja kestävämpää kasvua; katsoo, että kaikkien 
EU:n ja kansallisten toimielinten ja elinten olisi toteutettava konkreettisia toimenpiteitä 
sukupuolten välisen tasapainon varmistamiseksi;

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa vahvistetaan 
naisten ja miesten tasa-arvon periaate;

C. ottaa huomioon, että lähes kaikissa Euroopan keskuspankin (EKP) ja Euroopan 
valvontaviranomaisten keskeisissä tehtävissä on mies;

D. ottaa huomioon, että EKP:n johtokunnassa on tällä hetkellä vain yksi nainen; ottaa 
huomioon, että EKP:n neuvoston 25 jäsenestä vain kaksi on naisia; ottaa huomioon, että 
naiset ovat edelleen aliedustettuina johtotehtävissä;

1 EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1.
2 EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.
3 Hyväksytyt tekstit P8_TA(2019)0029.
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E. ottaa huomioon, että komissio ja neuvosto ovat jatkuvasti jättäneet huomiotta 
parlamentin pyynnöt sukupuolijakaumaltaan tasapainoisista esivalintaluetteloista näihin 
tehtäviin;

F. ottaa huomioon, että asianosaiset päätöksentekoelimet valitsivat EKP:n, Euroopan 
pankkiviranomaisen ja yhteisen kriisinratkaisuneuvoston viimeisimpiin avoimiin 
tehtäviin vain miesehdokkaita;

G. ottaa huomioon, että komission 28 jäsenestä vain yhdeksän on naisia; ottaa huomioon, 
että parlamentin puhemiehistön 20 jäsenestä seitsemän on naisia; ottaa huomioon, että 
23:sta valiokunnan puheenjohtajasta 11 on naisia;

1. palauttaa mieliin toistuvat pyyntönsä laatia sukupuolijakaumaltaan tasapainoiset 
esivalintaluettelot Euroopan valvontaviranomaisten ja rahapoliittisten toimielinten 
keskeisiin tehtäviin;

2. pitää erittäin valitettavana naisehdokkaiden puuttumista esivalintaluetteloista 
viimeisimpiin EKP:n pääekonomistin, kriisinratkaisuneuvoston jäsenen ja Euroopan 
pankkiviranomaisen puheenjohtajan avoimiin tehtäviin;

3. kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että esivalintaluettelossa on vähintään 
yksi ehdokas sukupuolta kohden, kun kyseessä ovat Euroopan valvontaviranomaisten ja 
rahapoliittisten toimielinten keskeiset tehtävät;

4. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan perusoikeuskirjan mukaisia oikeudellisia 
velvoitteitaan edistää sukupuolten tasa-arvoa ja kehottaa kaikkia kansallisia ja EU:n 
toimielimiä ja elimiä toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten välisen 
tasapainon varmistamiseksi;

5. pyytää jäsenvaltioita ja komissiota laatimaan konkreettisen suunnitelman siitä, miten ne 
varmistavat tasapainoisemman sukupuolten edustuksen Euroopan 
valvontaviranomaisten ja rahapoliittisten toimielinten kokoonpanossa;

6. vahvistaa kieltäytyvänsä hyväksymästä yhtään päätöstä nimityksistä Euroopan 
valvontaviranomaisten ja rahapoliittisten toimielinten avoimiin tehtäviin ennen kuin se 
on tehnyt komission ja neuvoston kanssa sukupuolijakaumaltaan tasapainoisia 
esivalintaluetteloita koskevan toimielinten välisen sopimuksen;

7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, 
Euroopan keskuspankille ja Euroopan valvontaviranomaisille.


