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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sukupuolten tasa-arvoa koskevasta EU-strategiasta
(2019/2169(INI))

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 ja 8 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan,

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 1979 tehdyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen (CEDAW),

– 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/ETY5, 
direktiivi 2010/18/ETY6 ja direktiivi 2010/41/ETY7),

– 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 14. maaliskuuta 2012 annetun komission ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan 
johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta 
ja siihen liittyvistä toimenpiteistä (naisten johtokuntapaikkoja koskeva direktiivi) 
(COM(2012)0614),

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).
8 EUVL L 188, 12.7.2019, s. 79.
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– ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin yleissopimus),

– ottaa huomioon 4. maaliskuuta 2016 annetun ehdotuksen neuvoston päätökseksi naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin osalta 
(COM(2016)0109),

– ottaa huomioon 6. maaliskuuta 2019 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
”2019 Report on equality between women and men in the EU” (vuoden 2019 kertomus 
naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa) (SWD(2019)0101),

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman EU:n liittymisestä 
Istanbulin yleissopimukseen ja muista toimenpiteistä sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumiseksi9,

– ottaa huomioon 15. lokakuuta 2019 julkaistun Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) 
vuoden 2019 tasa-arvoindeksin;

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimyksistä EU:ssa10,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2019 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-
arvosta ja EU:n veropolitiikasta11,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2018 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-
arvosta EU:n kauppasopimuksissa12,

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman naisten taloudellisesta 
voimaannuttamisesta yksityisellä ja julkisella sektorilla EU:ssa13,

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman tarpeesta unionin 
strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi14,

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2017 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten 
tasa-arvosta Euroopan unionissa vuosina 2014–201515,

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-
arvon edistämisestä mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa16,

9 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0080.
10 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0111.
11 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0014.
12 EUVL C 162, 10.5.2019, s. 9.
13 EUVL C 346, 27.9.2018, s. 6.
14 EUVL C 331, 18.9.2018, s. 60.
15 EUVL C 263, 25.7.2018, s. 49.
16 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 99.
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– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2018 antamansa päätöslauselman naisista, sukupuolten 
tasa-arvosta ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta17,

– ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-
arvosta ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä digitaalisella aikakaudella18,

– ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman EU:n naisten ja miesten 
tasa-arvostrategiasta vuoden 2015 jälkeen19,

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät ”Sukupuolitasa-
arvoiset taloudet EU:ssa: tuleva kehitys”,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja erityisesti sen periaatteet 
2 ja 9,

– ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman sekä yhteisen valmisteluasiakirjan ”Gender Equality and 
Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU 
External Relations 2016–2020” (Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvallan 
vahvistaminen: Tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla 
(2016–2020)) (SWD(2015)0182),

– ottaa huomioon Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman sekä YK:n Peking + 5-, 
Peking + 10-, Peking + 15- ja Peking + 20 -huippukokouksissa hyväksytyt julistukset,

– ottaa huomioon vuonna 2014 julkaistun Euroopan unionin perusoikeusviraston 
kertomuksen ˮViolence against women: an EU-wide survey” (naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa käsittelevä kertomus),

– ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Tasa-arvon 
unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025” (COM(2020)0152),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 
sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A9-
0000/2020),

A. toteaa, että oikeus yhdenvertaiseen kohteluun on Euroopan unionin perussopimuksissa 
ja perusoikeuskirjassa tunnustettu keskeinen perusoikeus;

B. katsoo, että rakenteet ja stereotypiat ylläpitävät eriarvoisuutta maailmanlaajuisesti ja että 
näistä rakenteista ja stereotypioista luopuminen edistää sukupuolten tasa-arvoa; katsoo, 
että demokraattisten arvojen, perusoikeuksien ja erityisesti naisten oikeuksien 

17 EUVL C 458, 9.12.2018, s. 34.
18 EUVL C 66, 21.2.2018, s. 44.
19 EUVL C 407, 4.11.2016, s. 2.
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säilyttämiseksi tarvitaan vahvaa naisten oikeuksia edistävää liikettä ja että naisten 
oikeuksiin kohdistuvat uhat edustavat myös demokratiaan kohdistuvia uhkia;

C. toteaa, että EU on antanut tärkeää lainsäädäntöä ja tehnyt keskeisiä aloitteita 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi; toteaa kuitenkin, että näiden toimien 
toteuttaminen on hidastunut viime vuosina ja sukupuolten tasa-arvopolitiikkaa ja naisten 
oikeuksia vastustavat liikkeet ovat menestyneet; toteaa, että nämä liikkeet pyrkivät 
vaikuttamaan kansalliseen ja unionin politiikkaan;

D. toteaa, että kaikenlainen naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusloukkaus ja yksi 
suurimmista sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen esteistä; toteaa, että väkivallaton 
elämä on tasa-arvon ennakkoedellytys; toteaa, että sukupuolten tasa-arvoon 
kohdistuvissa disinformaatiokampanjoissa käsitellään myös naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa, kuten Istanbulin yleissopimuksen yhteydessä on havaittu;

E. katsoo, että perinteiset sukupuoliroolit ja -stereotypiat vaikuttavat edelleen työn 
jakautumiseen kotona, koulutuksessa, työpaikalla ja yhteiskunnassa; katsoo, että 
palkaton hoivatyö, jonka tekijät ovat useimmiten naisia, edistää sukupuolten välisiä 
palkka- ja eläke-eroja; katsoo, että työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin kaltaiset työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskevat toimet ovat 
tärkeitä alkuvaiheen toimia mutta niitä on täydennettävä lisätoimilla, jotta useammat 
miehet saataisiin osallistumaan palkattomaan työhön ja jotta edistettäisiin tasavertainen 
tulonsaaja / tasavertainen huoltaja -mallia;

F. katsoo, että naisten osallistuminen työmarkkinoille ei varmista näiden tasavertaista 
osallistumista päätöksentekoon ja tämä rajoittaa naisten mahdollisuuksia muuttaa 
taloudellisia, poliittisia ja yhteiskunnallisia rakenteita ja kulttuurirakenteita;

G. toteaa, että Euroopassa köyhyys vaikuttaa kohtuuttomasti naisiin, erityisesti 
yksinhuoltajaäiteihin, vammaisiin naisiin, iäkkäisiin naisiin, maahanmuuttajanaisiin ja 
etnisiin vähemmistöihin kuuluviin naisiin;

H. toteaa, että naiset kokevat ilmastonmuutoksen vaikutukset eri tavalla, koska he ovat 
haavoittuvammassa asemassa ja kohtaavat tavallista suurempia riskejä ja rasitteita 
useista eri syistä; toteaa, että kestävä kehitys ja ilmastoon liittyvien haasteiden tehokas 
hallinta edellyttävät sukupuolten tasa-arvoa ja naisten osallistumista päätöksentekoon; 
toteaa, että ilmastotoimissa on oltava sukupuolten tasa-arvoon liittyvä näkökulma ja 
moniperusteinen näkökulma;

I. toteaa, että kattavien ja ikäryhmälle mukautettujen tietojen ja sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatuksen saaminen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon 
saatavuus ovat olennaisen tärkeitä sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi;

J. toteaa, että vuoden 2019 tasa-arvoindeksi paljastaa, että miehet ja naiset ovat edelleen 
eriarvoisessa asemassa digitaalialalla; katsoo, että sukupuolten välisen digitaalisen 
kuilun umpeen kurominen ja naisten digitaalisten oikeuksien takaaminen ovat 
ensiarvoisen tärkeitä, koska tekoälyn vääristyneet datajoukot, mallit ja algoritmit 
johtavat syrjintään; katsoo, että tekoälyn ohjelmoijien olisi tunnettava tiedostamattomat 
ennakkoasenteet ja stereotypiat, jotta nämä voivat välttää niiden toistamisen ja 
vahvistamisen; katsoo, että työmarkkinoiden ja talouden muuttuminen ja digitalisaatio 
voivat lisätä nykyisiä taloudellisia eroja ja työmarkkinoiden eriytymistä;
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K. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen, sukupuolitietoinen budjetointi 
ja sukupuolivaikutusten arviointi ovat olennaisen tärkeitä välineitä sukupuolten tasa-
arvon saavuttamiseksi kaikilla EU:n politiikanaloilla;

Yleiset huomautukset

1. pitää myönteisenä määräajassa, uuden komission toimikauden ensimmäisten sadan 
päivän aikana, laaditun komission tiedonannon ”Tasa-arvon unioni: sukupuolten 
tasa-arvostrategia 2020–2025” hyväksymistä ja toteaa tämän olevan selkeä osoitus 
poliittisesta sitoutumisesta sukupuolten tasa-arvoa edistäviin EU:n 
toimintapolitiikkoihin ja luovan merkittävän, selkeän ja kunnianhimoisen poliittisen 
kehyksen naisten oikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvoon kohdistuviin hyökkäyksiin 
vastaamista varten; korostaa, että valittu kaksitahoinen lähestymistapa, joka koostuu 
kohdennetuista toimista ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen ja 
moniperusteisuuden soveltamisesta johdonmukaisesti monialaisina periaatteina, on 
tärkeä, ja pitää myönteisenä stereotypioiden, sukupuoleen perustuvan eriarvoisen 
kohtelun ja syrjinnän poistamisen ja työalojen välillä olevaa vahvaa yhteyttä;

2. pitää myönteisenä useiden täydentävien strategioiden julkistamista ja kehottaa laatimaan 
niitä yhdistävän strategisen kehyksen ja soveltamaan niissä kaikissa moniperusteista 
lähestymistapaa;

3. pitää valitettavana, että strategiassa ei edelleenkään esitetä selkeästi useiden erittäin 
tarpeellisten toimenpiteiden aikatauluja; kehottaa tämän vuoksi komissiota laatimaan 
konkreettiset aikataulut ja kohdennettuja lisätoimia sekä suuntaviivat, jotka koskevat 
moniperusteisen lähestymistavan tehokasta täytäntöönpanoa;

Naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen

4. tukee komission suunnitelmaa edistää edelleen Istanbulin yleissopimuksen ratifioimista 
koko EU:ssa; korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan erityistoimenpiteitä, joiden avulla 
voidaan puuttua nykyisiin jäsenvaltioiden välisiin eroihin; huomauttaa kuitenkin, että 
useat yritykset saada asiaan kielteisesti suhtautuvat jäsenvaltiot vakuuttuneiksi siitä ovat 
jo epäonnistuneet; pitää tämän vuoksi erittäin myönteisenä komission aikomusta 
ehdottaa vuonna 2021 toimenpiteitä Istanbulin yleissopimuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ellei EU:n liittyminen kyseiseen sopimukseen etene; kehottaa 
laatimaan valmistelutoimia, joiden tavoitteena on käynnistää oikeudellisesti sitovia 
lisätoimenpiteitä naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi; pitää erittäin 
myönteisenä suunnitelmaa laajentaa SEUT:n 83 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen 
erityisen vakavan rikollisuuden alojen määritelmää mutta kehottaa lisäämään siihen 
kaikki sukupuoleen perustuvan väkivallan muodot, jotta voidaan omaksua ennakoiva 
lähestymistapa ja luoda perusta asiaa koskevalle EU:n direktiiville;

5. pitää myönteisenä suunnitelmaa esittää lisäksi haitallisten käytäntöjen ehkäisemistä 
koskevaa suositusta ja luoda sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan että 
perheväkivallan ehkäisemiseen keskittyvä EU:n verkosto; vaatii, että Istanbulin 
yleissopimuksen määritelmiä ja tavoitteita noudatetaan ja että naisten oikeuksia 
edistävät järjestöt ja kansalaisjärjestöt otetaan jatkuvasti mukaan toimintaan;

6. korostaa työpaikalla tapahtuvan väkivallan ja häirinnän laajuutta ja vaikutuksia; 
huomauttaa, että erityisesti omaishoitajilla sekä kotitalous- ja maataloustyöntekijöillä ei 
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ole suojaa, ja kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita hyväksymään Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) yleissopimukset 190 ja 189 työntekijöiden, erityisesti 
naistyöntekijöiden, oikeuksien vahvistamiseksi epävirallisessa taloudessa;

7. pitää myönteisinä ehdotettuja erityistoimenpiteitä verkkoväkivallan torjumiseksi; 
kehottaa luomaan sitovia lainsäädäntötoimenpiteitä, joiden avulla torjutaan näitä 
väkivallan muotoja ja tuetaan jäsenvaltioita poliisivoimia, oikeusjärjestelmää ja tieto- ja 
viestintäteknologia-alaa varten tarkoitettujen koulutusvälineiden kehittämisessä;

8. kehottaa komissiota esittämään kauan odotetun, ihmiskaupan kitkemistä koskevan EU:n 
strategian ja korostaa, että on tarpeen ottaa huomioon sukupuolinäkökulma, koska asia 
koskee eniten naisia ja tyttöjä ja heitä kaupataan seksuaalista hyväksikäyttöä varten; 
korostaa, että strategiaan on tärkeää sisällyttää kysynnän vähentämiseen tähtääviä 
toimenpiteitä ja strategioita;

9. pitää myönteisenä ilmoitusta uudesta EU:n laajuisesta selvityksestä, joka koskee naisiin 
kohdistuvan väkivallan yleisyyttä ja dynamiikkaa;

Naiset ja talous

10. kannattaa Barcelonan tavoitteiden tarkistamista; kehottaa antamaan rahoitustukea 
jäsenvaltioille, jotka eivät ole vielä saavuttaneet tavoitteita, ja kehottaa niitä vaihtamaan 
keskenään parhaita käytäntöjä koskevia tietoja; pitää lisäksi myönteisenä sosiaali-, 
talous- ja veropolitiikkaan liittyvien taloudellisten esteiden torjuntaa koskevien ohjeiden 
laatimista jäsenvaltioille;

11. pitää myönteisenä komission sitoumusta esittää palkka-avoimuutta koskevia sitovia 
toimenpiteitä vuoden 2020 loppuun mennessä; huomauttaa kuitenkin, että on vielä 
käsiteltävä kysymystä siitä, että samasta tai samanarvoisesta työstä on maksettava sama 
palkka eri ammattialoilla; suosittaa painokkaasti, että otetaan käyttöön periaate, jonka 
mukaan samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka naisille ja miehille, ja katsoo, 
että se voidaan määritellä seuraavasti: työn katsotaan olevan samanarvoista, mikäli 
kahden työntekijäryhmän, joita ei ole muodostettu sattumanvaraisesti, tekemä työ on 
vertailukelpoista, kun otetaan huomioon työolojen, työntekijöille annetun vastuun tason 
ja työn fyysisten ja henkisten vaatimusten kaltaiset tekijät; huomauttaa, että tätä varten 
on kehitettävä sukupuolineutraaleja työnarviointivälineitä ja luokitteluperusteita;

12. kehottaa komissiota edistämään naisten määrän lisäämistä taloudellisen päätöksenteon 
tehtävissä korostamalla tämän tuomia taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä ja 
jakamalla parhaita käytäntöjä naisten johtokuntapaikkoja koskevan direktiivin 
lukkiutuneen tilanteen ratkaisemiseksi;

13. pitää myönteisenä sukupuolten tasapuolisen edustuksen tukemista Euroopan 
parlamentin kaltaisissa vaaleilla valituissa elimissä ja korostaa, että sen on toimittava 
tässä esikuvana;

Sukupuolten tasa-arvoa koskevat digitaalialan toimintapolitiikat

14. pitää valitettavana, että naiset ovat aliedustettuja tieto- ja viestintäteknologian alalla, ja 
huomauttaa tämän vuoksi olevan vaarana, että tekoälyn ja muiden ohjelmien 
ohjelmoinnin välityksellä vahvistetaan ja toistetaan stereotypioita ja sukupuoleen 
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perustuvaa eriarvoista kohtelua; kehottaa muuttamaan teknologiat ja tekoälyn välineiksi, 
joiden avulla hävitetään sukupuolistereotypioita ja annetaan tytöille ja naisille 
mahdollisuudet päästä opiskelemaan luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja 
matematiikan aloja (STEM-alat) ja tieto- ja viestintäteknologian alaa ja pysyä kyseisten 
alojen urilla;

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen kaikissa EU:n toimintapolitiikoissa ja 
sukupuolten tasa-arvoa edistävien toimintapolitiikkojen rahoitus

15. palauttaa mieliin, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on tärkeä, 
järjestelmällinen lähestymistapa, jonka avulla voidaan saavuttaa sukupuolten tasa-arvo; 
pitää sen vuoksi myönteisenä vastikään perustettua komission tasa-arvotyöryhmää; 
korostaa avoimuuden ja naisten oikeuksia edistävien järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen 
osallistumisen merkitystä; kehottaa komissiota velvoittamaan pääosastot ottamaan 
huomioon työryhmän esitykset;

16. kehottaa painokkaasti sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen EU:n 
ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan, esimerkiksi vihreän kehityksen ohjelmaan, takaamaan 
rahoitustuen ja institutionaalisen tuen, sukupuolikysymyksiin liittyvän 
asiantuntemuksen ja vahvat politiikkatoimet, joilla tuetaan naisten yhdenvertaista 
osallistumista päätöksentekoelimiin ja kansallisen ja paikallistason 
ympäristöpolitiikkaan, ja antamaan naisille ja tytöille tunnustusta ja tukea 
muutoksentekijöinä;

17. panee merkille, että veropolitiikka vaikuttaa eri tavalla erityyppisiin kotitalouksiin; 
korostaa, että erillisverotuksella on ratkaiseva merkitys naisten oikeudenmukaisen 
kohtelun saavuttamiselle verotuksessa;

Sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimysten torjunta

18. muistuttaa, että jäsenvaltioiden ja komission on tarpeen vaihtaa säännöllisesti tietoja 
terveyteen liittyvistä sukupuolinäkökohdista, mukaan lukien kattavaa sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatusta, sukupuolinäkökulmat huomioon ottavaa suhtautumista 
epidemioihin sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskevat suuntaviivat; 
kehottaa komissiota sisällyttämään seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeudet 
seuraavaan EU:n terveysstrategiaan ja tukemaan jäsenvaltioita korkealaatuisten ja 
helposti saavutettavien terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisessa;

19. vaatii tukemaan naisten oikeuksien puolustajia ja naisten oikeuksia edistäviä järjestöjä 
EU:ssa ja maailmanlaajuisesti; kehottaa seuraamaan jatkuvasti naisten oikeuksiin ja 
tasa-arvoa edistäviä toimintapolitiikkoja koskevaan disinformaatioon liittyvää tilannetta 
kaikissa jäsenvaltioissa ja luomaan hälytysjärjestelmän taantumisen tuomiseksi esille; 
kehottaa komissiota tukemaan tutkimuksia, joissa analysoidaan naisten oikeuksiin ja 
tasa-arvoon kohdistuvia hyökkäyksiä ja disinformaatiokampanjoita, ja analysoimaan 
niiden perimmäisiä syitä ja kehittämään faktantarkistuksia ja vastanarratiiveja;

Sukupuolten tasa-arvo edistäminen ulkosuhteiden avulla

20. kehottaa yhdenmukaistamaan ja vahvistamaan vastavuoroisesti ulkosuhteiden avulla 
EU:n sisäisiä ja ulkoisia toimintapolitiikkoja, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvon 
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valtavirtaistamisen ja sukupuolten tasa-arvon periaatteita ja joilla torjutaan 
sukupuolistereotypioita ja -rooleja sekä haitallisia käytäntöjä ja syrjiviä lakeja;

21. pitää myönteisenä komission sitoumusta varmistaa, että Chilen kanssa tehtävään 
uudistettuun assosiaatiosopimukseen sisällytetään erillinen kauppaa ja sukupuolten tasa-
arvoa koskeva luku, ja edistää ja tukea tällaisten lukujen sisällyttämistä kaikkiin muihin 
EU:n kauppa- ja investointisopimuksiin;

°

° °

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Pekingin toimintaohjelmassa asetettujen tavoitteiden hyväksymisestä tulee tänä vuonna 
kuluneeksi 25 vuotta, minkä kunniaksi eri puolilla maailmaa arvioidaan, miten paljon 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa on edistytty. Arvioinnit osoittavat jälleen kerran 
hyvin selvästi, että edistys kohti todellista, kaikki elämänalat kattavaa sukupuolten tasa-arvoa 
on hidasta ja sukupuolten eriarvoisuutta esiintyy edelleen kaikista ponnisteluista huolimatta.

Naisiin kohdistuu väkivaltaa ja jopa naismurhia tapahtuu edelleen päivittäin, naisten 
taloudellista riippumattomuutta ei ole vieläkään varmistettu koulutuksen ja työmarkkinoiden 
voimakkaan eriytymisen vuoksi, naisten palkkaus on eriarvoista ja naiset ovat pääasiassa 
vastuussa palkattoman hoivatyön suorittamisesta. Lisäksi naiset eivät edelleenkään pääse 
päätöksentekoasemiin. Poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriin liittyvät asemat, joissa voisi 
vaikuttaa asioihin ja joissa olisi mahdollisuus muuttaa tätä (rakenteellista) eriarvoisuutta, eivät 
jakaudu tasan eri sukupuolta edustavien henkilöiden kesken.

Euroopan tasa-arvoinstituutin laatiman EU:n tasa-arvoindeksin mukaan EU saa keskimäärin 
67,4 pistettä täydestä sadasta pisteestä, mikä osoittaa, että EU:n matka kohti täyttä 
yhdenvertaisuutta on vain hieman yli puolivälissä, ja tukee täten edellä mainittuja 
olettamuksia.

Sukupuolten tasa-arvon saavuttamista ovat haitanneet talouskriisin liittyvät toimenpiteet ja 
sen vaikutukset sekä poliittisen tahdon puute asettaa se ensisijaiseen asemaan viime 
vuosikymmenen vaikeuksista huolimatta. Nykyisin tasa-arvoa vastaan hyökätään tahallisesti 
ja sitä pyritään heikentämään useissa jäsenvaltioissa, ja niissä puolustetaan vallitsevan 
tilannetta sen sijaan, että pyrittäisiin eteenpäin. Joissakin jäsenvaltiossa olevien vahvojen 
kansalaisliikkeiden ansiosta pelättyjä heikentäviä toimia ei hyväksytty (ainakaan teoriassa) 
useissa maissa. Täyttä yhdenvertaisuutta ja lisätoimenpiteitä koskevia vaatimuksia ei 
myöskään voitu vaientaa, eikä näin tulisi tapahtua poliittiselle tahdollemmekaan. Erilaiset 
yhteiskunnalliset kriisit kuitenkin vahvistavat edelleen sukupuolten eriarvoisuutta ja 
rakenteellista syrjintää, kuten covid-19-epidemian aiheuttamassa kriisissä vastikään havaittiin. 
Terveydenhuolto- ja elintarvikealan kaltaisilla kriisin kannalta tärkeillä aloilla toimivien 
naisten työ on olennaisen tärkeää yhteiskunnan toiminnan kannalta, mutta tällaisina aikoina 
kuitenkin usein rajoitetaan naisten mahdollisuuksia käyttää tarvitsemiaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalveluja ja tukipuhelinpalvelujen ja turvatalojen kaltaisia tukirakenteita 
näiden joutuessa väkivallan kohteeksi.

Tämä kehityssuuntaus on lopetettava välittömästi, ja seuraaville viidelle vuodelle on luotava 
yhteinen ja kunnianhimoinen kehys, jonka avulla voidaan kehittää tehokkaita ja 
yhdenmukaisia toimenpiteitä kaikkien naisiin ja miehiin kohdistuvien syrjintämuotojen 
torjumiseksi. Meidän on tehtävä kaikkemme lopettaaksemme etniseen taustaan, seksuaaliseen 
suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, vammaisuuteen, uskonnolliseen vakaumukseen, 
luokkaan, kansallisuuteen tai ikään perustuva syrjintä. Näin ollen sukupuolten tasa-arvoa, 
kuten myös mitä tahansa muuta unionin politiikkaa, varten tarvitaan moniperusteista 
lähestymistapaa.

Esittelijä katsoo lisäksi, että EU:n taloudelliset, sosiaaliset ja työllisyyteen liittyvät tavoitteet 
voidaan saavuttaa ainoastaan, jos saavutetaan sukupuolten täydellinen tasa-arvo. Tasa-arvoa 
on täten pidettävä strategisesti merkittävänä ja yleismaailmallisena tavoitteena. Näin ollen 
EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on otettava perusteellisesti huomioon sukupuolten tasa-
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arvon valtavirtaistamisen, sukupuolivaikutusten arvioinnin ja sukupuolitietoisen budjetoinnin 
periaatteet.

EU:n uutta sukupuolten tasa-arvostrategiaa koskevaa komission ehdotusta, joka esitettiin 
komission toimikauden ensimmäisten sadan päivän aikana, voidaan pitää selkeänä poliittisena 
tukisignaalina kaikille sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi tehtäville toimille. Siinä 
määritellään yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet, joita tarvitaan naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon alalla EU:ssa sukupuoleen perustuvan väkivallan ja stereotypioiden 
lopettamiseksi, tasapuolisen osallistumisen ja yhtäläisten mahdollisuuksien varmistamiseksi 
työmarkkinoilla, mukaan lukien palkka-avoimuus, jotta samanarvoisesta työstä maksettaisiin 
todella sama palkka, ja lopulta sukupuolten tasa-arvoisen edustuksen saavuttamiseksi 
päätöksentekoasemissa. Lisäksi siinä noudatetaan ajatusta tasa-arvoisista hoivatyön tekijöistä 
ja tasa-arvoisista ansiotulojen hankkijoista ja esitetään toimenpiteitä, joiden avulla naiset ja 
miehet voivat jakaa palkatun ja palkattoman työn tasapuolisesti.

Esittelijä pitää erittäin myönteisenä sitoumusta torjua stereotypioita ja sukupuoleen 
perustuvaa eriarvoista kohtelua, jotka ovat tärkeimpiä syrjinnän taustalla olevia syitä, sekä 
sitä, että sovelletaan kautta linjan moniperusteista lähestymistapaa, jossa keskistytään toimiin, 
jotka koskevat naisia ja miehiä kaikessa monimuotoisuudessaan. Tämä lähestymistapa on 
hyvin tarpeellinen, jotta vaikutus ulottuisi todella kaikkiin naisiin ja miehiin EU:ssa.

Koska komission strategia on suunniteltu siten, että siihen voidaan tehdä jatkuvasti 
tarkistuksia, Euroopan parlamentti seuraa jatkuvasti strategiaa ja tekee lisätoimia ja 
-toimenpiteitä koskevia ehdotuksia. Tämän mietinnön on tarkoitus olla ensimmäinen useista 
mietinnöistä, ja siinä tuodaan esiin paitsi suunniteltuja myönteisiä toimenpiteitä myös 
lisätavoitteita, -toimia ja -toimenpiteitä, joita tarvitaan kattavan ja johdonmukaisen EU:n 
politiikan suunnittelemiseksi, jotta EU:ssa ja maailmanlaajuisesti saavutettaisiin vihdoin 
sukupuolten tasa-arvo.


