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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon Oviedon yleissopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 3 ja 
4 artiklan,

– ottaa huomioon vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015,

A. ottaa huomioon, että oikeus elämään on ensiarvoisen tärkeä perusoikeuskirjan 2 artiklan 
nojalla;

B. katsoo, että jäsenvaltioiden on noudatettava kaikkia oikeusvaltioon liittyviä normeja, 
jotta oikeus, totuus ja demokratia voivat kukoistaa kaikissa yhteiskunnissa;

C. ottaa huomioon, että vuosikertomuksessa ihmisoikeuksista ja demokratiasta 
maailmassa 2015 tuomitaan kohdunvuokraus,

1. on huolissaan maailman väestönkehityksen näkymistä, joiden mukaan alikansoituksen 
ennustetaan aiheuttavan talouskriisejä, epävakautta ja yhteiskunnallisia mullistuksia; 
kehottaa jäsenvaltioita puuttumaan tähän riskiin väestörakenteen kannalta suotuisilla 
politiikoilla, joilla edistetään sukupuolten toisiaan täydentävyyttä ja myönteistä kuvaa 
perheestä;

2. toteaa, että naismurhilla, joissa hylätään jo syntyneitä ja vielä syntymättömiä 
tyttövauvoja ja ryöstetään heidät siten koko maailmalta, luodaan sukupuolten välille 
epätasapainoa, joka voi johtaa naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, raiskauksiin ja 
pakkoprostituutioon;

3. kehottaa maailmanlaajuisia toimijoita ja jäsenvaltioita lopettamaan ihmiskaupan ja 
seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi joutuneiden naisten ja lasten ahdingon kaikkialla 
maailmassa; tukee toimia uhrien pelastamiseksi ja kuntouttamiseksi sekä 
rikoksentekijöiden syytteeseen asettamiseksi ja yhteiskuntakelpoisuuden 
palauttamiseksi;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään potilaita hyödyttäviä terveydenhuollon 
käytäntöjä; huomauttaa, että tässä yhteydessä abortti aiheuttaa vuosittain vammoja, 
hedelmättömyyttä ja kuolemia; kehottaa jäsenvaltioita ja kansainvälisiä tuomioistuimia 
asettamaan syytteeseen sellaiset terveydenhoitoalan ammattilaiset, jotka eivät kykene 
osoittamaan tarjoamansa hoidon hyötyjä kliinisesti;

5. korostaa, että naisten ja tyttöjen lisääntymiskykyä on kunnioitettava ja siten tuomittava 
kohdunvuokraus;

6. kehottaa komissiota puuttumaan ilmiöön, jossa erityisesti kristittyihin vähemmistöihin 
kuuluvat nuoret naiset pakotetaan avioitumaan eri uskontoa tunnustavien iäkkäiden 
miesten kanssa tietyissä osissa maailmaa.
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