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EHDOTUKSET 

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-

arvon valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. painottaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevat oikeudet ovat kaikille kuuluvia 

perusihmisoikeuksia, ja pyytää komissiota takaamaan, että kehitysyhteistyöhön ja 

tulevaan kehitysyhteistyön kehykseen valitaan ihmisoikeuksiin ja sukupuoleen keskittyvä 

lähestymistapa ja että seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevat oikeudet ovat niiden 

vankka ja selkeä painopiste ja ne sisältävät seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskeviin 

oikeuksiin liittyviä konkreettisia tavoitteita ja niitä mittaavia indikaattoreita ja että samalla 

asetetaan naisten ja nuorten vaikutusvallan vahvistaminen ja sukupuolten tasa-arvo 

keskiöön; 

2. kehottaa tässä yhteydessä komissiota säilyttämään kehitysyhteistyön yhtenä prioriteettina 

sen, että poistetaan kaikki esteet laadukkaiden, kohtuuhintaisten, asianmukaisten ja 

kaikkien käytettävissä olevien seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden, 

raskaudenaikaisten ja äitien terveydenhoitopalveluiden, (mukaan luettuna vapaaehtoinen 

perhesuunnittelu sekä saatavilla olevat ehkäisyvälineet ja turvallinen abortti) ja nuorille 

suunnattujen palveluiden saatavuudelta ja kehottaa komissiota samalla torjumaan 

sukupuoleen perustuvaa syrjintää, joka johtaa sukupuoleen perustuviin abortteihin ja 

pakkoabortteihin, pakkosterilointiin sekä seksuaaliseen väkivaltaan, ja takaamaan 

seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä raskaudenaikaiseen ja äitien terveydenhoitoon 

liittyvien tarvikkeiden toimittamisen, HIV:n ehkäisyn, hoidon ja siihen liittyvän tuen 

tarjoamisen ilman syrjintää; 

3. kehottaa komissiota mahdollistamaan sen, että kehitysyhteistyön rahoitusvälineeseen 

lisätään erityinen budjettikohta seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevia oikeuksia 

varten ja että jokaisessa asianmukaisessa välineessä varmistetaan riittävä rahoitus kaikkia 

laaja-alaista seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskeviin oikeuksiin liittyviä toimia varten; 

4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että ICPD+20-, Peking+20- ja Rio+20-prosessit 

sisällytetään vuoden 2015 jälkeiseen kehitysyhteistyön kehykseen; 

5. huomauttaa, että laadukkaan terveydenhoidon ja terveyspalveluiden, mukaan luettuna 

lisääntymis- ja seksuaaliterveyspalveluiden, neuvolapalveluiden sekä terveyskasvatuksen, 

yleinen saatavuus edistää osallistavaa ja kestävää kehitystä ja vähentää imeväisten, lasten 

ja äitien kuolleisuutta sekä lisää naisten ja nuorten vaikutusvaltaa ja on näin ollen erittäin 

kustannustehokas kansanterveyttä ja kehitystä koskeva strategia; 

6. vaatii, että seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevat oikeudet on sisällytettävä voimassa 

oleviin ihmisoikeusasiakirjoihin ja keskeisiin poliittisiin konsensusasiakirjoihin; pitää 

valitettavana sitä, että EU:n YK:n kestävän kehityksen kokousta 2012 (Rio+20) varten 

valmistelemaa kantaa, jonka mukaan seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevat oikeudet 

ovat laaja-alainen kehityksen muiden osa-alueiden kannalta merkittävä kysymys, ei 

sisällytetty lopulliseen YK:n asiakirjaan, koska EU ei ollut asiasta riittävän yksimielinen; 



 

PE510.581v02-00 4/6 AD\942857FI.doc 

FI 

7. kehottaa EU:ta varmistamaan, että väestödynamiikka, osallistavaan ja kestävään 

kehitykseen liittyvät yhtymäkohdat sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevat 

oikeudet ovat ensisijaisina tavoitteina muokattaessa vuoden 2015 jälkeistä 

kehitysyhteistyön kehystä, jonka mukaan kaikki yksilöt voivat toteuttaa ihmisoikeuksiaan, 

myös seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevia oikeuksiaan, yhteiskunnallisesta 

asemasta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, rodusta, 

etnisestä alkuperästä, vammaisuudesta, uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta; 

korostaa, että EU:n on puhuttava tästä kysymyksestä yhdellä ja yhtenäisellä äänellä 

keskustelua johtaen; 

8. korostaa, että kun naisille, tytöille ja pariskunnille annetaan mahdollisuus toteuttaa 

perusoikeuttaan päättää itse seksiä ja lisääntymistä koskevista asioista, myös siitä, 

haluavatko he synnyttää lapsia ja milloin he haluavat näin tehdä, heille tarjoutuu 

mahdollisuus esimerkiksi opiskeluun ja työntekoon, mikä lisää sukupuolten tasa-arvoa, 

vähentää köyhyyttä ja edistää osallistavaa ja kestävää kehitystä; toteaa, että jos perheet 

voivat päättää hankkia vähemmän lapsia ja että lasten syntymien välillä on pitempi tauko, 

niillä on mahdollisuus investoida enemmän kunkin lapsen koulutukseen ja terveyteen; 

9. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita täyttämään lupauksensa panna täysimääräisesti ja 

tehokkaasti täytäntöön kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelma 

sekä sitoutua tarkistuskonferenssien tuloksiin; 

10. pyytää komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa ja erityisesti kentällä toimivia 

Euroopan unionin edustustoja tiedostamaan, että seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 

koskevat oikeudet sekä raskaudenaikainen ja äitien terveydenhoito ovat inhimillisen 

kehityksen, hallinnon, sukupuolten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien sekä eri maiden nuorten 

ja naisten taloudellisen vaikutusvallan edistämisen kannalta tärkeitä osallistavaa ja 

kestävää kehitystä edesauttavia tekijöitä; katsoo, että nämä tekijät ovat tärkeitä myös  

EU:n vuosia 2014–2020 koskevien ohjelmien tämänhetkisessä suunnitteluprosessissa; 

11. kehottaa EU:n valtuuskuntia tekemään yhteistyötä asianomaisten hallitusten kanssa 

sellaisen politiikan laatimiseksi ja toteuttamiseksi, jossa keskitytään naisten ja tyttöjen 

arvon vaalimiseen yhteiskunnassa, jotta voidaan torjua sukupuolten epätasa-arvoa, naisten 

ja tyttöjen syrjintää sekä poikia suosivia yhteiskuntanormeja, jotka ovat tärkeimpiä syitä 

raskaudenaikaiseen sukupuolen valintaan, tyttölasten murhiin ja tyttösikiöiden abortointiin 

sekä varhaisiin pakkoavioliittoihin ja naisten sukupuolielinten silpomiseen; korostaa, että 

sukupuolen valinnan rajoittamiseen tähtäävillä toimilla ei pidä hankaloittaa tai rajoittaa 

naisten oikeutta laillisen seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon teknologiaan ja 

palveluihin; 

12. kehottaa niitä järjestöjä, jotka saavat Euroopan unionin tukea HIV:tä/aidsia ja/tai 

terveydensuojelua koskevaan toimintaan, kehittämään selkeitä, ytimekkäitä ja avoimia 

strategioita seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevien oikeuksien ja HIV:n ensisijaisen 

ehkäisyn sisällyttämiseksi toimenpiteisiinsä; 

13. kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa tukemaan sitä, että kansalliset 

hallitukset, paikallisviranomaiset ja kansalaisyhteiskunta osallistuvat seksuaali- ja 

lisääntymisterveyttä koskevien oikeuksien vahvistamiseen ja edistämiseen ja asettuvat 
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johtamaan tätä toimintaa, sekä kehottaa pitämään mielessä, että näiden yleismaailmallisten 

oikeuksien on perustuttava jaetulle vastuulle; 

14. kehottaa EU:ta edistämään uusien parannettujen asianmukaisten, kohtuuhintaisten ja 

kaikkien saatavilla olevien ennalta ehkäisevien teknologioiden, diagnoosimenetelmien ja 

hoitojen tutkimusta ja kehittämistä kiinnittäen erityistä huomiota seksuaali- ja 

lisääntymisterveyttä koskeviin oikeuksiin sekä köyhyyteen liittyviin ja vähälle huomiolle 

jääneisiin trooppisiin sairauksiin, jotka selkeästi heikentävät pieni- ja keskituloisten 

perheiden seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevia oikeuksia ja jotka yhdessä ovat yksi 

tärkeimmistä syistä lasten ja äitien kuolleisuudelle; 

15. kehottaa Euroopan parlamenttia käsittelemään seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 

koskevien oikeuksien loukkauksia parlamentin vuotuisessa mietinnössä ihmisoikeuksista 

ja demokratiasta maailmassa ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla; 

16. muistuttaa, että kaikille maailman naisille, jotka ovat tahtomattaan raskaana, on oltava 

helposti saatavilla luotettavaa tietoa ja neuvontaa; muistuttaa, että heille on tarjottava 

myös laadukkaita ja kattavia terveydenhoitopalveluja ja tukea. 
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