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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sukupuolten tasa-arvosta unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa
(2019/2167(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja erityisesti tavoitteet 5 ja 16,

– ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n 
yleissopimuksen (CEDAW),

– ottaa huomioon YK:n ja EU:n rauhanoperaatioiden ja kriisinhallinnan alan strategisen 
kumppanuuden prioriteetit vuosiksi 2019–2021, jotka neuvosto hyväksyi 18. syyskuuta 
2018 ja jonka tärkeimpinä painopisteinä ovat naiset, rauha ja turvallisuus,

– ottaa huomioon vuonna 1995 neljännessä naisten maailmankonferenssissa annetun 
Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman sekä tarkistuskonferenssien tulokset,

– ottaa huomioon 31. lokakuuta 2000 annetun naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan 
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ja sen seurantapäätöslauselmat 1820 
(19. kesäkuuta 2008), 1888 (30. syyskuuta 2009); 1889 (5. lokakuuta 2010); 1960 
(16. joulukuuta 2010); 2106 (24. kesäkuuta 2013); 2122 (18. lokakuuta 2013); 2242 
(13. lokakuuta 2015); 2467 (23. huhtikuuta 2019) ja 2493 (29. lokakuuta 2019),

– ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen 21. osapuolikonferenssissa (COP 21) Pariisissa 12. joulukuuta 2015 
hyväksytyn Pariisin sopimuksen,

– ottaa huomioon EU:n ja YK:n Spotlight Initiative -aloitteen,

– ottaa huomioon neuvoston 10. joulukuuta 2018 esittämät päätelmät ”Naiset, rauha ja 
turvallisuus”,

– ottaa huomioon naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan EU:n strategisen 
toimintamallin ja sen toimintasuunnitelman vuosille 2019–2024,

– ottaa huomioon EU:n toimintasuunnitelman sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 
2016–2020 (GAP II), jonka neuvosto hyväksyi 26. lokakuuta 2015, ja sen 
täytäntöönpanoa koskevan vuotuisen kertomuksen,

– ottaa huomioon 31. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman yhteisen 
valmisteluasiakirjan (SWD(2015)0182) täytäntöönpanosta – Sukupuolten tasa-arvoa ja 
naisten vaikutusvaltaa edistävät toimenpiteet: Tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen 
EU:n ulkosuhteiden avulla (2016–2020)1 ja 25. marraskuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1325(2000) 10-vuotispäivästä2,

1 EUVL C 76, 9.3.2020, s. 168.
2 EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 56.
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– ottaa huomioon 19. toukokuuta 2017 hyväksytyn kehityspolitiikkaa koskevan 
eurooppalaisen konsensuksen,

– ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2020 hyväksytyn Euroopan sukupuolistrategian 
(COM(2020)0152),

– ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) siviilioperaatioiden komentajan 
8. lokakuuta 2018 antamat operaation johtamista ja henkilöstöä koskevat operatiiviset 
suuntaviivat sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta,

– ottaa huomioon neuvoston 22. maaliskuuta 2012 hyväksymän asiakirjan naisia, rauhaa 
ja turvallisuutta koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 
täytäntöönpanosta YTPP-operaatioiden yhteydessä,

– ottaa huomioon 22. tammikuuta 2018 hyväksytyt YTPP-operaatioiden päivitetyt yleiset 
käyttäytymissäännöt,

– ottaa huomioon marraskuussa 2017 julkaistun Euroopan ulkosuhdehallinnon 
sukupuolten tasa-arvoa ja yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevan strategian 2018–2023,

– ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon 10. marraskuuta 2016 antaman raportin 
ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon sisällyttämistä Euroopan unionin yhteiseen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan koskevasta perustutkimuksesta,

– ottaa huomioon kesäkuussa 2016 julkaistun Euroopan ulkosuhdehallinnon ulko- ja 
turvallisuuspoliittisen globaalistrategian,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan, 3 artiklan 
5 kohdan ja 21 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön ja 
ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A9-0000/2020),

A. ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvon periaate on yksi EU:n perusarvoista ja että 
siksi sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen olisi pantava täytäntöön ja sisällytettävä 
kaikkiin EU:n toimiin ja politiikkoihin; katsoo, että EU:n olisi edistettävä sellaisen 
maailman luomista, jossa kaikki ihmiset sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, 
rodusta ja kyvyistä riippumatta voivat elää rauhanomaisesti ja nauttia yhtäläisistä 
oikeuksista ja yhtäläisistä mahdollisuuksista hyödyntää potentiaaliaan;

B. ottaa huomioon, että erityisesti naiset ja tytöt joutuvat kärsimään väkivallasta, 
köyhyydestä, aseellisista konflikteista ja ilmastohätätilan vaikutuksista; ottaa huomioon, 
että autoritarismi lisääntyy ja fundamentalististen ryhmien lukumäärä kasvaa kaikkialla 
maailmassa ja että näillä kehityssuunnilla on selvä yhteys naisten ja hlbtiq-henkilöiden 
oikeuksien heikentämisen kanssa; katsoo, että sellainen turvallisuuskäsitys, jossa 
keskitytään pikemminkin valtioihin kuin ihmisiin, on puutteellista eikä johda rauhaan;

C. ottaa huomioon, että esimerkiksi Ruotsi, Ranska, Kanada ja Meksiko ovat äskettäin 
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hyväksyneet ja panneet täytäntöön puitteet, joilla edetään kohti feminististä 
ulkopolitiikkaa; ottaa huomioon, että tällaisella politiikalla kyseenalaistetaan nykyinen 
valtatasapaino ja pyritään määrittelemään sen vuorovaikutus muiden valtioiden ja 
liikkeiden kanssa siten, että ensinnäkin asetetaan etusijalle sukupuolten tasa-arvo ja 
suojellaan ja edistetään naisten ja muiden perinteisesti syrjäytyneiden ryhmien 
ihmisoikeuksia, toiseksi pyritään varmistamaan heidän tasapuoliset mahdollisuutensa 
saada sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia resursseja ja osallistua kaikilla tasoilla ja 
kolmanneksi kohdennetaan merkittäviä resursseja tämän vision saavuttamiseksi ja 
pyritään sen täytäntöönpanon avulla häiritsemään miesvaltaisia valtarakenteita kaikilla 
sen vaikutusvallan tasoilla; toteaa, että tällaisessa politiikassa otetaan huomioon myös 
naispuolisten ihmisoikeuksien puolustajien ja kansalaisyhteiskunnan mielipiteet; katsoo, 
että kaikessa tulevassa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa olisi pyrittävä 
saavuttamaan nämä tavoitteet;

D. ottaa huomioon, että Tanskalla, Sveitsillä ja Norjalla on vahva sukupuolten tasa-arvoon 
keskittyvä ulkopolitiikka; ottaa huomioon, että Espanja, Luxemburg, Kypros ja Saksa 
ovat ilmoittaneet aikovansa asettaa sukupuolten tasa-arvon ulkopolitiikkansa 
painopisteeksi; ottaa huomioon, että uusi komissio on tehnyt sukupuolten tasa-arvosta 
yhden tärkeimmistä painopisteistään kaikilla politiikan aloilla;

E. katsoo, että naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskeva EU:n strateginen lähestymistapa on 
merkittävä edistysaskel EU:n sitoutumisessa naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevaan 
toimintaohjelmaan;

F. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva EU:n toimintasuunnitelma 
(GAP II) oli tärkeä edistysaskel sukupuolten tasa-arvon edistämisessä EU:n 
ulkosuhteissa, mutta sen täytäntöönpanossa on edelleen useita puutteita, kuten kapea 
soveltamisala, sukupuolinäkökohdat huomioon ottavan budjetoinnin puuttuminen, EU:n 
johtajien sitoutumisen puute sekä institutionaalisen rakenteen ja kannustimien puute 
henkilöstön motivoimiseksi ja tukemiseksi asianmukaisesti;

G. ottaa huomioon, että GAP II -toimintasuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen 85 prosentissa kaikista uusista EU:n 
aloitteista vuoteen 2020 mennessä; ottaa huomioon, että edistyksestä huolimatta vuonna 
2018 vain 50–68 prosenttia uusista ohjelmista sisälsi sukupuolten tasa-arvon;

H. ottaa huomioon, että naiset ovat edelleen suurelta osin aliedustettuina politiikassa, 
erityisesti ulkopolitiikan ja kansainvälisen turvallisuuden alalla; ottaa huomioon, että 
EU:ssa kuusi naista toimii puolustusministerinä ja 27 ulkoministeristä vain kolme on 
naisia;

I. ottaa huomioon, että EUH:ssa miehillä on 75 prosenttia keskijohdon viroista ja 
87 prosenttia ylemmän johdon viroista; ottaa huomioon, että komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
sitoutui saavuttamaan tavoitteen, jonka mukaan 40 prosenttia johtotehtävistä olisi oltava 
naisilla hänen toimikautensa loppuun mennessä; ottaa huomioon, että hänen 
viimeisimmät nimityksensä johtivat rakenteeseen, jossa oli ainoastaan miespuolisia 
apulaispääsihteereitä;

J. ottaa huomioon, että seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien toteuttamisessa 
on edistytty kaikkialla maailmassa, mutta merkittäviä puutteita on edelleen ja 
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taantumisen uhka on yhä olemassa; ottaa huomioon, että vuonna 2018 seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskevat EU:n toimet vähenivät ja että komission 
yksiköiden sukupuolten tasa-arvoa koskevia maailmanlaajuisia toimia toteutettiin 
vähiten seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä koskevien oikeuksien alalla;

K. katsoo, että sukupuolinäkökohtien neuvonantajien ja yhteyspisteiden työ on keskeistä, 
jotta sukupuolten tasa-arvoa ja naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevat EU:n politiikat 
voidaan muuntaa analyyseiksi, suunnitteluksi, toteutukseksi ja arvioinneiksi sekä 
helpottaa sukupuolinäkökulman sisällyttämistä päivittäisiin tehtäviin ja operaatioihin; 
ottaa huomioon, että tasa-arvoneuvonantajat ja yhteyspisteet kohtaavat lukuisia 
haasteita hoitaessaan tehtäviään;

L. ottaa huomioon, että vain kolmannes kaikista EU:n edustustoista käsittelee hlbtiq-
henkilöiden oikeuksia; ottaa huomioon, että hlbtiq-henkilöitä koskevia EU:n 
suuntaviivoja ei sovelleta yhdenmukaisesti ja että niiden täytäntöönpano riippuu 
suuresti edustustojen johdon tietämyksestä ja kiinnostuksesta sen sijaan, että 
noudatettaisiin rakenteellista lähestymistapaa;

M. katsoo, että vähäinen rahoitus ja henkilöstövaje ovat perustavanlaatuisia esteitä 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien EU:n tavoitteiden toteuttamiselle; toteaa, että 
sukupuolten tasa-arvoa koskeva politiikka ei myöskään ole johdonmukaista ja että ei ole 
vielä olemassa yhtenäistä järjestelmää, joka helpottaisi sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen yhdenmukaista ymmärtämistä ja täytäntöönpanoa EU:n 
toimielimissä;

1. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita sitoutumaan etenemiseen kohti sellaista ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa, johon sisältyy sukupuolijärjestelmää muuttava visio ja jonka 
keskiössä on epätasa-arvoisiin rakenteisiin ja valtasuhteisiin puuttuminen; korostaa, että 
tällaisen politiikan on perustuttava perusteelliseen sukupuolianalyysiin ja 
järjestelmälliseen sukupuolivaikutusten arviointiin ja että kaikilla päätöksenteon tasoilla 
ja vaiheissa on turvattava naisten ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten 
merkityksellinen ja tasapuolinen rooli;

2. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen toteuttaa uudelleentarkastelu ja esittää 
uusi sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva kolmas EU:n toimintasuunnitelma 
vuonna 2020; korostaa, että tämän asiakirjan on oltava muodoltaan tiedonanto, jotta 
voidaan varmistaa sen tehokas täytäntöönpano; pitää myönteisenä naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa ja kehottaa panemaan sen 
määrätietoisesti täytäntöön; pitää myönteisenä päätöstä uusia ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma ja kehottaa sisällyttämään 
toimintasuunnitelmaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen ja kohdennettuja 
toimia sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi, seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niitä koskevat oikeudet mukaan luettuina;

3. kehottaa lisäämään politiikan johdonmukaisuutta ja koordinointia EU:n ulkoiseen 
toimintaan sisältyvien sukupuolten tasa-arvoa koskevien sitoumusten 
täytäntöönpanossa; korostaa, että EU:n strateginen lähestymistapa olisi yhdistettävä 
uuteen kolmanteen sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevaan 
toimintasuunnitelmaan ja synkronoitava sen kanssa, ja kehottaa sisällyttämään naisia, 
rauhaa ja turvallisuutta koskevan EU:n vuoden 2019 toimintasuunnitelman erillisenä 
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lukuna kolmanteen sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevaan 
toimintasuunnitelmaan;

Sukupuolten tasa-arvo EU:n ulkoisen toiminnan ohjaavana periaatteena

4. kehottaa EUH:ta, komissiota asiaankuuluvia yksiköitä ja jäsenvaltioita sisällyttämään 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen ja moniperusteisen näkökulman 
systemaattisesti EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan;

5. korostaa tarvetta varmistaa jatkuva sitoutuminen korkeimmilla poliittisilla tasoilla 
kolmannen sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoon; pyytää, että kolmannessa sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevassa toimintasuunnitelmassa täsmennetään, että 85 prosenttia virallisesta 
kehitysavusta olisi kohdennettava ohjelmiin, joissa sukupuolten tasa-arvo on merkittävä 
tai ensisijainen tavoite, ja että tämän laajemman sitoumuksen puitteissa 20 prosenttia 
virallisesta kehitysavusta olisi kohdennettava ohjelmiin, joissa sukupuolten tasa-arvo, 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä koskevat oikeudet mukaan luettuina, on 
ensisijainen tavoite; kehottaa toteuttamaan lisää kohdennettuja toimia sukupuolten tasa-
arvon saavuttamiseksi; kehottaa lisäksi vahvistamaan uudessa suunnitelmassa 
laadullisia analyysejä ja menemään rasti ruutuun -logiikkaa pidemmälle, jotta voidaan 
arvioida tällaisten ohjelmien todellista vaikutusta sukupuolten tasa-arvon edistämiseen;

6. suosittaa, että kolmanteen sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevaan 
toimintasuunnitelmaan liitetään selkeät, mitattavissa olevat ja ajallisesti sidotut 
menestyksen indikaattorit, mukaan lukien vastuun osoittaminen eri toimijoille, ja että 
kullekin kumppanimaalle asetetaan selkeät tavoitteet, jotka on kehitetty yhdessä 
kumppanimaan ja kansalaisjärjestöjen kanssa;

7. kehottaa varaamaan sukupuolten tasa-arvoon erityistä rahoitusta ehdotetun naapuruus-, 
kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä (NDICI) koskevan asetuksen puitteissa ja 
vähentämään hallinnollisia rajoitteita, jotta paikalliset ja pienet kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot voivat saada rahoitusta; korostaa, että on tärkeää varmistaa, että kumppanit 
voivat luottaa siihen, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen osoitetaan 
riittävästi varoja;

Sukupuolten tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen keskittyminen EU:n institutionaalisessa 
kulttuurissa päätoimipaikoissa ja edustustoissa

8. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän neuvoston 
virallisen työryhmän;

9. suhtautuu myönteisesti EUH:n tasa-arvokysymysten pääneuvonantajan tekemään 
työhön; pitää kuitenkin valitettavana tähän tehtävään osoitetun henkilöstön ja resurssien 
rajallisuutta ja kehottaa sen haltijaa raportoimaan suoraan varapuheenjohtajalle / 
korkealle edustajalle; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa luomaan 
EUH:hon sukupuolten tasa-arvoa ja naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevaa 
toimintaohjelmaa koskevan organisatorisen yksikön ja huolehtimaan siitä, että 
jokaisessa EUH:n osastossa on kokopäivätoiminen tasa-arvoneuvonantaja, joka raportoi 
suoraan pääneuvonantajalle;

10. pitää myönteisenä EUH:n tasa-arvostrategiaa vuosiksi 2018–2023, mutta pitää 
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valitettavana konkreettisten ja mitattavissa olevien tavoitteiden puuttumista; kehottaa 
päivittämään strategiaa, jotta siihen voidaan sisällyttää konkreettisia ja sitovia tavoitteita 
naisten osallistumisesta johtotehtäviin; suosittelee tavoitteeksi, että naiset hoitavat 
50 prosenttia johtotehtävistä ja toimivat myös edustustojen päälliköinä ja YTPP-
operaatioiden päälliköinä; pitää lisäksi valitettavana, että EU:n toimielimissä ei ole 
muita monimuotoisuutta koskevia tavoitteita eikä yleistä monimuotoisuutta etenkään 
rodun, kykyjen ja etnisen taustan osalta;

11. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa varmistamaan, että ulkomailla 
toimivien EU:n edustustojen päälliköillä on virallinen velvollisuus pitää huolta siitä, että 
sukupuolten tasa-arvo on valtavirtaistettu osaksi kaikkea edustuston toimintaa, ja 
edellyttämään, että edustustojen päälliköt raportoivat asiasta; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa lisäksi varmistamaan, että EU:n edustustoissa on 
yksi kokoaikainen tasa-arvoasioiden yhteyspiste;

12. korostaa, että sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ei ole mahdollista ilman 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavaa johtajuutta; kehottaa tässä yhteydessä antamaan 
pakollista sukupuolten tasa-arvoa koskevaa koulutusta kaikille EUH:n keski- ja 
ylemmille johtajille sekä YTPP-operaatioiden päälliköille ja komentajille;

Naisten oikeuksien suojelun ja edistämisen sekä naisten osallistumisen asettaminen 
etusijalle

13. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita noudattamaan kaikkia kansainvälisiä sitoumuksia, jotka 
liittyvät sukupuolten tasa-arvoa koskevaan maailmanlaajuiseen ohjelmaan; kehottaa 
lisäksi niitä kannustamaan ja tukemaan kumppanimaita kumoamaan CEDAW-
sopimusta koskevat varaumansa ja panemaan täytäntöön Pekingissä vuonna 1995 
pidetyn YK:n neljännen naisten maailmankonferenssin julistuksen ja 
toimintasuunnitelman, myös lainsäädännön avulla;

14. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, EUH:ta ja jäsenvaltioita varmistamaan 
ihmisoikeuksien puolustajia koskevien EU:n suuntaviivojen täysimääräisen 
täytäntöönpanon ja hyväksymään liitteen, jolla pyritään tunnustamaan ja kehittämään 
lisästrategioita ja -välineitä, joilla voidaan vastata paremmin ja tehokkaammin naisten 
ihmisoikeuksien puolustajien erityistilanteeseen sekä heihin kohdistuviin uhkiin ja 
riskitekijöihin;

15. kehottaa EU:n edustustoja seuraamaan sukupuolten tasa-arvon ja seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevien oikeuksien heikentämistä ja suuntausta 
kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventumiseen sekä ryhtymään 
erityisiin toimiin niiden suojelemiseksi; kehottaa komissiota, EUH:ta, jäsenvaltioita ja 
EU:n edustustojen päälliköitä varmistamaan poliittisen ja taloudellisen tuen paikallisille 
kansalaisjärjestöille, myös naisjärjestöille ja ihmisoikeuksien puolustajille, ja tekemään 
niiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja kuulemisesta normaalin osan omaa työtään;

°

° °

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


