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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

covid-19-kriisistä ja sen jälkeisestä ajasta sukupuolinäkökulmasta tarkastellen
(2020/2121(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 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja erityisesti sen periaatteet 2 
ja 9,

– ottaa huomioon kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja erityisesti 
tavoitteen 5, jolla pyritään toteuttamaan sukupuolten tasa-arvo ja parantamaan naisten 
elinoloja vuoteen 2030 mennessä,

– 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/EU6 ja direktiivi 2010/41/EU7),

– 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 Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin yleissopimus),

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

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2015 päivätyn, sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
vaikutusvallan lisäämistä käsittelevän yhteisen valmisteluasiakirjan ”Gender Equality 

1 EYVL L 6, 10.1.1979, s. 24.
2 EYVL L 359, 19.12.1986, s. 56.
3 EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1.
4 EUVL L 373, 21.12.2004, s. 37.
5 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23.
6 EUVL L 68, 18.3.2010, s. 13.
7 EUVL L 180, 15.7.2010, s. 1.
8 EUVL L 188, 12.7.2019, s. 79.
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and Women’s Empowerment: transforming the lives of girls and women through EU 
external relations 2016-2020” (SWD(2015)0182),

– 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 13. helmikuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n painopisteistä 
naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istuntoa varten9,

– ottaa huomioon 30. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman sukupuolten 
palkkaerosta10,

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimyksistä EU:ssa11,

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman EU:n liittymisestä 
Istanbulin yleissopimukseen ja muista toimenpiteistä sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumiseksi12,

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-
arvoa edistävistä hoitopalveluista EU:ssa13,

– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2018 antamansa päätöslauselman naisten ja tyttöjen 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä digitaalialan kautta14,

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2018 antamansa päätöslauselman naisista, sukupuolten 
tasa-arvosta ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta15,

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman naisten taloudellisesta 
voimaannuttamisesta yksityisellä ja julkisella sektorilla EU:ssa16,

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman tarpeesta EU:n 
strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi17,

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2017 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten 
tasa-arvosta Euroopan unionissa vuosina 2014–201518,

9 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0039.
10 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0025.
11 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0111.
12 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0080.
13 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0464.
14 EUVL C 390, 18.11.2019, s. 28.
15 EUVL C 458, 19.12.2018, s. 34.
16 EUVL C 346, 27.9.2018, s. 6.
17 EUVL C 331, 18.9.2018, s 60.
18 EUVL C 263, 25.7.2018, s. 49.
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– ottaa huomioon 4. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman naisista ja heidän 
asemastaan maaseutualueilla19,

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2017 sukupuolten tasa-arvon edistämisestä 
mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa antamansa päätöslauselman20,

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2016 antamansa päätöslauselman naispuolisten 
pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanteesta EU:ssa21,

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman eurooppalaisen 
naisyrittäjyyden esteenä toimivista ulkoisista tekijöistä22,

– ottaa huomioon 9. syyskuuta 2015 antamansa päätöslauselman naisten tiede- ja 
yliopistourista sekä naisten urakehityksen esteistä23,

– ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman EU:n naisten ja miesten 
tasa-arvostrategiasta vuoden 2015 jälkeen24,

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

– ottaa huomioon covid-19-pandemiasta ja työelämästä 27. toukokuuta 2020 julkaistun 
Kansainvälisen työjärjestön raportin ”COVID-19 and the world of work. Fourth 
edition”,

– ottaa huomioon covid-19-pandemian alakohtaisista vaikutuksista ja torjuntatoimista 
huhtikuussa 2020 julkaistun Kansainvälisen työjärjestön analyysin ”Sectoral impact, 
responses and recommendations related to COVID-19”,

– ottaa huomioon covid-19-pandemian torjumisesta ja naisten roolista huhtikuussa 2020 
julkaistun OECD:n raportin ”Women at the core of the fight against COVID-19”,

– ottaa huomioon 6. maaliskuuta 2019 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
”2019 Report on equality between women and men in the EU” (SWD(2019)0101),

– ottaa huomioon 9. huhtikuuta 2020 julkaistun YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin 
raportin aiheesta ”Covid-19-pandemian vaikutukset naisiin”,

– ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2020 julkaistun YK:n väestöohjelmarahaston (UNFPA) 
raportin covid-19-pandemian vaikutuksista perhesuunnitteluun ja sukupuoleen 
perustuvan väkivallan, naisten sukuelinten silpominen ja lapsiavioliitot mukaan 
luettuina, lopettamiseen ”Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and 
Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage”,

19 EUVL C 298, 23.8.2018, s. 14.
20 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 99.
21 EUVL C 50, 9.2.2018, s. 25.
22 EUVL C 11, 12.1.2018, s. 35.
23 EUVL C 316, 22.9.2017, s. 173.
24 EUVL C 407, 4.11.2016, s. 2.
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– ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2020 julkaistun UNFPA:n julkilausuman covid-19-
pandemian vaikutuksista väkivaltatapauksiin, lapsiavioliittoihin, naisten sukuelinten 
silpomiseen ja suunnittelemattomiin raskauksiin ”Millions more cases of violence, child 
marriage, female genital mutilation, unintended pregnancy expected due to the COVID-
19 pandemic”,

– ottaa huomioon GREVIOn puheenjohtajan Marceline Naudin 24. maaliskuuta 2020 
antaman julkilausuman tarpeesta noudattaa Istanbulin yleissopimuksen normeja 
pandemian aikana,

– ottaa huomioon covid-19-pandemiasta ja sukupuolieroista julkaistun yhteisen 
tutkimuskeskuksen raportin ”How will the COVID-19 crisis affect existing gender 
divides in Europe?”,

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

– ottaa huomioon sukupuolten palkkaeroista 29. toukokuuta 2019 julkaistun EIGE:n 
raportin ”Tackling the gender pay gap: not without a better work-life balance”,

– ottaa huomioon Pekingin toimintaohjelman täytäntöönpanosta 5. maaliskuuta 2020 
julkaistun EIGE:n raportin ”Beijing +25: the fifth review of the implementation of the 
Beijing Platform for Action in the EU Member States”,

– ottaa huomioon hlbti-henkilöiden tasa-arvoisesta kohtelusta 14. toukokuuta 2020 
julkaistun Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) kyselytutkimuksen ”A long 
way to go for LGBTI equality”,

– ottaa huomioon romanivastaisuudesta ja romanien osallistamisesta 5. huhtikuuta 2018 
julkaistun FRA:n raportin ”A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma 
inclusion”,

– ottaa huomioon naisiin kohdistuvasta väkivallasta 5. maaliskuuta 2014 julkaistun 
FRA:n kyselytutkimuksen ”Violence against women: an EU-wide survey”,

– ottaa huomioon Euroopan naisten etujärjestön (European Womens Lobby, EWL) tasa-
arvoa ja covid-19-pandemian torjuntaa käsittelevän julkaisun ”Putting equality between 
women and men at the heart of the response to COVID-19 across Europe”,

– ottaa huomioon covid-19-pandemiaa ja naisten asemaa koskevan EWL:n poliittisen 
katsauksen ”Women must not pay the price for COVID-19!”,

– ottaa huomioon covid-19-pandemiaa ja sukupuolivaikutuksia käsittelevän, 
27. toukokuuta 2020 julkaistun professori Sabine Oertelt-Prigionen tutkimuksen ”The 
impact of sex and gender in the COVID-19 pandemic”,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

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

A. toteaa, että covid-19-kriisiin ja sen seurauksiin sisältyy selkeitä sukupuolinäkökulmia;

B. toteaa, että covid-19-pandemilla on yhteiskunnan eri ryhmiin erilaisia ja eriasteisia 
vaikutuksia;

C. toteaa, että virusta koskevat viralliset kuolleisuusluvut osoittavat, että miesten 
kuolleisuus on suurempi kuin naisten, kun taas naisilla on suurempi riski sairastua 
virukseen, mikä on seurausta siitä, että etulinjan työntekijöistä suhteettoman suuri osa 
on naisia;

D. toteaa, että muiden kuin keskeisten terveyspalvelujen peruuttamisen tai lykkäämisen 
seurauksena kiireellisten tapausten kriittinen hoito viivästyi;

E. toteaa, että jäsenvaltioiden raporttien mukaan perheväkivalta lisääntyi huolestuttavalla 
tavalla liikkumisrajoitusten aikana;

F. toteaa, että meneillään olevassa kriisissä etulinjan työntekijöistä suurin osa on naisia, 
mukaan lukien 76 prosenttia terveydenhuoltoalan työntekijöistä (lääkärit, 
sairaanhoitajat, kätilöt, hoitokotien henkilöstö), 82 prosenttia kassatyöntekijöistä, 
93 prosenttia lastenhoitoalan työntekijöistä ja opettajista, 95 prosenttia kotitalouksien 
siivoojista ja kotiavustajista ja 86 prosenttia henkilökohtaisista avustajista25 EU:ssa;

G. toteaa, että monilla keskeisillä aloilla naisten tekemä työ on huonosti palkattua; toteaa, 
että työmarkkinoiden horisontaalinen ja vertikaalinen eriytyminen EU:ssa on edelleen 
merkittävää ja että naiset ovat yliedustettuina vähemmän kannattavilla aloilla;

H. toteaa, että naiset ovat miehiä todennäköisemmin väliaikaisissa, osa-aikaisissa ja 
epävarmoissa työsuhteissa (26,5 prosenttia naisista ja 15,1 prosenttia miehistä26) ja sen 
vuoksi työpaikkojen menetykset ja lomautukset ovat koskeneet erityisesti naisia;

I. toteaa, että covid-19-pandemia on tuonut mukanaan pitkäaikaisen ongelman EU:ssa 
tarjottaviin hoitopalveluihin;

J. toteaa, että koulujen ja työpaikkojen sulkeminen on lisännyt naisten palkatonta työtä 
kotona; toteaa, että naiset tekevät yleensä viikossa 13 tuntia enemmän palkatonta hoiva- 
ja kotityötä miehiin verrattuna27; toteaa, että covid-19-kriisin aikana miehillä on ollut 
mahdollisuus osallistua hoitovelvollisuuksiin tavanomaista enemmän;

K. toteaa, että yksinhuoltajille tilanne on ollut suhteettoman ja äärimmäisen raskas;

L. toteaa, että tietyt yhteiskuntaryhmät, kuten ikääntyneet naiset, vammaiset naiset, 
romaninaiset, hlbtiq+-naiset sekä pakolaiset ja maahanmuuttajat, ovat erityisen alttiita 
virukselle tai sen seurauksille;

25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers 
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender 
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework
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M. toteaa, että covid-19 on maailmanlaajuinen pandemia, joka vaikuttaa kaikkiin maailman 
maihin;

N. toteaa, että talousarvioissa ja varojen kohdentamisessa on otettava huomioon miesten ja 
naisten erilaiset tarpeet ja olosuhteet;

O. toteaa, että naiset olisi otettava huomioon ja heillä olisi oltava aktiivinen rooli myös 
elpymisvaiheessa;

P. toteaa, että tässä määritellyt keskeiset toimet lisäävät kykyä ja valmiutta selviytyä 
tulevista kriiseistä;

Yleisiä huomautuksia

1. korostaa, että kaikissa covid-19-kriisin ratkaisemiseksi toteutettavissa olennaisissa 
toimissa on huomioitava sukupuolinäkökohdat;

2. korostaa, että tästä kriisistä saadut kokemukset on otettava huomioon tulevan politiikan 
kehittämisessä ja täytäntöönpanossa sekä tulevien kriisien eri vaiheisiin varautumisessa; 
kehottaa komissiota helpottamaan pysyvän verkoston perustamista covid-19-
pandemiaan liittyviä sukupuolinäkökohtia koskevien parhaiden käytäntöjen jakamiseksi 
jäsenvaltioiden kesken;

3. kehottaa komissiota tutkimaan viruksen esiintyvyyttä etulinjan työntekijöiden, ja 
erityisesti naisten ja etnisten vähemmistöryhmien keskuudessa, ottaen huomioon, että 
suhteettoman suuri osuus etulinjan työntekijöistä kuuluu näihin ryhmiin; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan näiden ryhmien työturvallisuutta 
asianmukaisin toimin, mukaan lukien puitedirektiivin 89/391/ETY28 ja direktiivin 
92/85/ETY29 puitteissa;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EIGEä keräämään säännöllisesti sukupuolen ja iän mukaan 
eriteltyjä tietoja covid-19-viruksesta ja sen sosioekonomisista vaikutuksista; korostaa, 
että elvytystoimenpiteissä on hyödynnettävä sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja;

5. korostaa, että naisten on oltava mukana kriisitoimenpiteiden toimeenpanoa ja 
lopettamista koskevassa päätöksenteossa sekä elvytyssuunnitelmien suunnittelussa, 
hyväksymisessä ja täytäntöönpanossa, jotta voidaan varmistaa, että naisten erityistarpeet 
ja -olosuhteet on otettu täysimääräisesti ja asianmukaisesti huomioon;

6. kehottaa komissiota seuraamaan ja torjumaan jäsenvaltioissa disinformaatio- tai 
taantumuksellisia aloitteita, jotka liittyvät naisten oikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvoon 
covid-19-kriisin aikana ja sen jälkeen, demokratiaa ja perusoikeuksia koskevina 
kysymyksinä;

Covid-19-tilanteeseen liittyvät terveysnäkökohdat ja sukupuolivaikutukset

7. ilmaisee huolensa miesten korkeasta kuolleisuudesta covid-19-tautiin; kehottaa 
Maailman terveysjärjestöä (WHO) ja asiaankuuluvia EU:n virastoja tutkimaan asiaa; 

28 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.
29 EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1.
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kehottaa komissiota jatkamaan tilanteen seuraamista, jotta voidaan ymmärtää viruksen 
pitkäaikaiset terveysvaikutukset naisiin ja miehiin; korostaa, että virusta koskevaan 
kliiniseen tutkimukseen on sisällyttävä sukupuolten tasapuolinen edustus sen 
arvioimiseksi, vaikuttaako virus ja mahdollinen rokote tai hoito naisiin ja miehiin eri 
tavoin;

8. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan pääsyn naisten ja miesten terveydenhuoltoon 
liittyviin olennaisiin muihin kuin covid-19-tautia koskeviin tietoihin; kehottaa 
jäsenvaltioita toimimaan WHO:n ohjeistusten mukaisesti näillä aloilla;

9. korostaa, että jäsenvaltioiden on suojattava seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja 
-oikeuksiin liittyvien palvelujen saatavuus; korostaa, että on tärkeää turvata seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien kannalta olennaisten tuotteiden toimitusketjut;

10. kehottaa komissiota ottamaan covid-19-tilanteen kaltaisissa kriisiolosuhteissa huomioon 
terveyteen liittyvät poliittiset toimensa, mukaan lukien EU4Health-ohjelma ja EU:n 
suunnitelma syövän torjumiseksi;

11. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan mielenterveyden tukialoitteita kriisin aikana ja sen 
jälkeen liikkumisrajoitusten aiheuttaman stressin, ahdistuneisuuden ja yksinäisyyden 
sekä taloudellisten huolenaiheiden ja perheväkivallan torjumiseksi, ottaen huomioon 
naisiin ja miehiin kohdistuvien vaikutusten erot;

Väkivalta covid-19-pandemian aikana

12. kehottaa jäsenvaltioita analysoimaan perheväkivallan lisääntymistä covid-19-pandemian 
vuoksi ja ottamaan sen huomioon torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa sekä tulevissa 
kriisitilanteissa; kehottaa jäsenvaltioita lisäksi kiinnittämään niissä erityistä huomiota 
liikkumisrajoituksiin sovellettaviin poikkeuksiin, turvakotiin tai vaihtoehtoiseen 
majoitukseen pääsyn turvaamiseen ja niiden kapasiteetin riittävyyteen sekä poliisi- ja 
oikeuspalvelujen saatavuuteen ja hätätuomioistuimiin pääsyyn lähestymiskiellon ja/tai 
suojelumääräyksen saamiseksi sekä verkkopalvelujen saatavuuteen; kehottaa 
jäsenvaltioita myös myöntämään hätäapurahoitusta tukipalveluihin sekä valtiosta 
riippumattomille järjestöille ja kansalaisyhteiskunnan järjestöille; kehottaa jäsenvaltioita 
jakamaan tietoa kansallisista innovaatioista perheväkivallan torjumiseksi;

13. kehottaa komissiota edistämään perheväkivallan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan 
torjumista edistäviä tiedotus- ja edunvalvontakampanjoita, erityisesti äskettäin luotujen 
ennaltaehkäisytoimien ja joustavien hätävaroitusjärjestelmien osalta raportointiin 
kannustamiseksi;

14. pyytää neuvostoa saattamaan EU:n osalta kiireellisesti päätökseen Istanbulin 
yleissopimuksen ratifioinnin laaja-alaisen ja rajoituksettoman liittymisen pohjalta sekä 
kehottamaan kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan sen;

15. kehottaa komissiota lisäämään naisiin kohdistuvan väkivallan rikosten luetteloon 
EU:ssa ja ehdottamaan direktiiviä sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi, jotta 
voidaan luoda vahva oikeudellinen kehys, koordinoida parhaiden käytäntöjen jakamista 
jäsenvaltioiden välillä, edistää täsmällistä tiedonkeruuta, arvioida covid-19-pandemian 
vaikutusta uhrien kannalta keskeisten palvelujen tarjontaan ja varmistaa riittävät varat 
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Daphne-ohjelman erityistavoitteiden täyttämiseksi ja muihin asiaan liittyviin ohjelmiin 
ottaen huomioon nykyiset tarpeet;

16. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan tehokkaan, kohtuuhintaisen ja laadukkaan 
lääketieteellisen ja psykologisen tuen sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreille 
erityisesti kriisiaikoina, jolloin tällainen tuki olisi katsottava välttämättömäksi;

Covid-19-pandemia, talous, elpyminen ja sukupuolivaikutukset

17. kehottaa komissiota, parlamenttia ja neuvostoa tarkastelemaan tiiviisti naisten tarpeita ja 
osallistumista työmarkkinoille sekä työmarkkinoiden horisontaalista ja vertikaalista 
eriytymistä ja suunnittelemaan samalla ohjelmia seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen ja Next Generation EU -elvytyssuunnitelman puitteissa;

18. korostaa, että työn luonnetta ja sijaintia on tarpeen tarkastella uudelleen kriisin jälkeen; 
korostaa, että kotona työskentely ei voi korvata lastenhoitopalveluja; huomauttaa, että 
työnantajien kanssa sovitun joustavan työn ansiosta naiset ja miehet voivat työskennellä 
kotoa tai paikallisista yhteistyötiloista käsin, mikä helpottaa hoitovastuun 
tasapainottamista ja laadukkaan perheajan järjestämistä;

19. kehottaa komissiota keräämään tietoja erityyppisten hoitomuotojen tarjoamisesta, jotta 
tietoja voidaan hyödyntää hoitovajetta käsittelevässä tutkimuksessa eurooppalaisen 
omaishoitajastrategian laatimiseksi; toteaa, että strategiassa on kunnioitettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaa mutta samalla sen avulla on pyrittävä parantamaan 
yhteistyötä ja koordinointia, mikä hyödyttäisi epävirallisia ja virallisia omaishoitajia ja 
heidän hoitamiaan henkilöitä; korostaa, että Euroopan tason yhteistyö yhdessä EU:n 
varojen tehokkaan käytön kanssa voi edistää laadukkaiden, helposti saatavilla olevien ja 
kohtuuhintaisten hoitopalvelujen kehittämistä;

20. kannustaa jäsenvaltioita kannustamaan miehiä ottamaan käyttöön joustavia 
työjärjestelyjä, koska yleensä tällaisten järjestelyjen käyttäjistä suhteettoman suuri 
osuus on naisia; kehottaa jäsenvaltioita saattamaan työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevan direktiivin täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä 
ja panemaan sen täytäntöön ja kehottaa komissiota valvomaan sitä tehokkaasti;

21. toteaa, että yksinhuoltajat ovat joutuneet poikkeuksellisen haasteellisiin olosuhteisiin 
pandemian aikana ja kriisin jälkeen heihin kohdistuvien useiden rasitteiden vuoksi, 
joihin kuuluvat jatkuvasta hoivasta huolehtiminen, huoltajuusjärjestelyihin liittyvät 
huolenaiheet sekä mahdolliset taloudelliset huolenaiheet ja yksinäisyys; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan heidän erityistilannettaan, mukaan lukien 
työhön, lasten koulu- ja hoitojärjestelyihin, asianajajien saatavuuteen ja 
huoltajuussopimusten täytäntöönpanoon liittyvät lisärasitteet;

22. korostaa, että samaa työtä tekevien miesten ja naisten samapalkkaisuuden on oltava 
komissiota, parlamenttia ja kaikkia jäsenvaltioita ohjaava periaate suunniteltaessa 
toimenpiteitä covid-19-kriisin torjumiseksi; pitää myönteisenä komission sitoumusta 
esittää palkka-avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 2020 loppuun 
mennessä, jotta voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten palkka- ja eläke-eroihin;

23. nostaa esiin naisten jatkuvan aliedustuksen päätöksenteossa kaikissa kriisin vaiheissa; 
kehottaa edistämään naisten johtokuntapaikkoja koskevaa direktiiviä;
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24. suhtautuu myönteisesti koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevaan 
investointialoitteeseen (CRII) ja CRII Plus -pakettiin, joilla tuetaan kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia sektoreita; pitää tärkeänä komission ehdotuksesta 
perustettua hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäistä 
tukivälinettä (SURE), jonka avulla voidaan varmistaa toimeentulotuki työttömille tai 
lomautetuille työntekijöille; korostaa tarvetta arvioida näiden välineiden vaikutusta 
naisten ja miesten tilanteeseen EU:n työmarkkinoilla; korostaa naisille kohdennettujen 
uudelleen- ja täydennyskoulutusohjelmien tarvetta vastauksena työmarkkinoiden 
muutoksiin;

25. kehottaa komissiota tukemaan yrittäjänaisia heidän pyrkimyksissään kehittää ja 
hyödyntää covid-19-pandemian aikana saatuja taitoja tai etuja sekä parantamaan 
lainojen, pääomarahoituksen ja mikrorahoituksen saatavuutta ja tietoisuutta niistä EU:n 
ohjelmien ja rahastojen avulla, jotta kriisistä tulee kehittymismahdollisuus 
mukautumisen ja muutosten myötä;

26. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään elpymisen aikaa naisten läsnäolon 
ja osallistumisen lisäämiseksi tekoäly- ja digitaalisilla aloilla, tieteen, teknologian, 
tekniikan ja matematiikan aloilla ja vihreässä taloudessa;

27. korostaa maatalousalan ja elintarvikehuollon haasteita EU:ssa sekä naisten 
erityistilannetta maaseutualueilla; kehottaa luomaan temaattisen alaohjelman 
maaseutualueiden naisille yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmien 
puitteissa;

Covid-19 ja risteävyys

28. korostaa, että risteävät haittatekijät luovat lisäesteitä tietyille naisryhmille ja että 
kaikkien henkilöiden turvallisuus ja suojelu voidaan varmistaa ottamalla 
asianmukaisesti huomioon risteävä lähestymistapa;

29. korostaa, että eliniän odotteen ja terveysongelmien todennäköisyyden lisääntymisen 
vuoksi ikääntyneet naiset ovat usein suurin asiakasryhmä pitkäaikaishoitolaitoksissa30, 
joista tuli viruskeskittymiä monissa maissa; kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan iäkkäille 
tarjottavaa hoitoa eri hoitoympäristöissä;

30. pitää valitettavana, että monet vammaisista naisista, jotka ovat riippuvaisia muiden 
antamasta jokapäiväisestä hoidosta tai tuesta, eivät saaneet tavanomaisten 
tukiverkostojensa tukea tai pystyneet ylläpitämään fyysistä etäisyyttä; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että nämä tukiverkostot ovat edelleen saatavilla ja 
asianmukaisesti mukautettuja vallitseviin olosuhteisiin;

31. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan maahanmuuttajanaisten ja -miesten tukemista 
varmistamalla kriittisen terveydenhuollon saatavuus kriisin aikana; korostaa, että 
pakolais- ja vastaanottokeskusten on vastattava asianmukaisesti naisten ja tyttöjen 
tarpeisiin, kun otetaan huomioon sosiaalisen etäisyyden ja hygienian ylläpitämiseen 
liittyvät tunnetut haasteet sekä naisten ja tyttöjen altistuminen sukupuoleen perustuvalle 
väkivallalle;

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health
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32. nostaa esiin vähemmistöryhmien, kuten romaninaisten, lisätarpeet, jotka liittyvät 
hygienian ylläpitämisen ja liikkumisrajoitusten noudattamisen haasteisiin ja johtuvat 
puutteellisesta perusinfrastruktuuriin, palveluihin ja tietoon pääsystä;

33. korostaa hlbtiq+-henkilöille tarjottavien tukipalvelujen tärkeyttä, mukaan lukien 
mielenterveystuki, vertaistukiryhmät ja tukipalvelut sukupuoleen perustuvan väkivallan 
torjumiseksi;

34. pitää valitettavana muukalaisvihamielistä ja etniseen taustaan perustuvaa syrjintää ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita soveltamaan torjuntatoimenpiteissään risteävää 
lähestymistapaa;

Ulkoiset toimet

35. korostaa, että covid-19-pandemian maailmanlaajuinen luonne edellyttää 
maailmanlaajuisia torjuntatoimia; korostaa, että covid-19-pandemian aikana monissa 
maailman osissa naiset ja tytöt ovat haavoittuvassa asemassa, joka on seurausta 
puutteellisesta terveydenhoidon, myös seksuaali- ja lisääntymisterveydenhoidon, 
saatavuudesta; altistumisesta väkivallalle, kuten naisten sukuelinten silpomiselle ja 
lapsiavioliitoille; heikosta työntekijäasemasta; puutteellisesta koulutuksen 
saatavuudessa ja elämisestä äärimmäisessä köyhyydessä ja nälänhädässä; korostaa, että 
on tärkeää tukea naisten oikeuksien puolustajia ja naisten oikeuksia ajavia järjestöjä;

36. suhtautuu myönteisesti komission edistämään Team Europe -pakettiin ja korostaa, että 
varojen kohdentamisessa tarvitaan sukupuolinäkökulman huomioon ottavaa 
lähestymistapaa;

Sukupuoli ja elpyminen 

37. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti kriisin aiheuttamat ja 
sen sosioekonomisista seurauksista syntyvät tarpeet sekä osoittamaan riittävät 
määrärahat sekä näihin tarpeisiin vastaamiseksi että näiden menojen seurantaa varten 
sen tasa-arvostrategiaan sisältyvien sitoumusten mukaisesti; korostaa, että 
valmistelutoimet ovat paras tapa parantaa kaikkien alojen kykyä selviytyä tulevista 
kriiseistä;

°

° °

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

Covid-19-pandemia on horjuttanut elämän peruspilareita Euroopassa ja kaikkialla 
maailmassa. Se on erottanut perheet ja ystävät toisistaan, rikkonut päivittäiset rutiinit ja jopa 
vaarantanut demokratiat. Se on vaikuttanut eurooppalaisen elämäntapamme kaikkiin 
osatekijöihin. Kriisi ei kuitenkaan ole koskettanut kaikkia yhteiskuntamme jäseniä samalla 
tavoin. Tulojen epätasa-arvoinen jakaantuminen, maantieteellinen sijainti, ikä ja erityisesti 
sukupuoli ovat sekä erillisinä tekijöinä että yhdessä määrittäneet, miten kriisi on vaikuttanut ja 
tulee jatkossakin vaikuttamaan kansalaisiin.

Sukupuolella on ollut hallitseva rooli covid-19-pandemian kliinisten näkökohtien lisäksi myös 
toimissa, joiden avulla pandemiaa on torjuttu. Sukupuolinäkökulma on liittynyt kiinteästi sekä 
itse virukseen että sen synnyttämään kriisiin – aina kiireellisistä ja pakottavista ongelmista, 
kuten perheväkivalta ja miesten hälyttävän korkea kuolleisuus, rakenteellisempiin ja 
perustavanlaatuisempiin kysymyksiin yhteiskunnallisten roolien arvottamisesta.

Tämän mietinnön tarkoituksena on tutkia, mitä tapahtui kriisin alkamisen jälkeen ja 
välittömissä torjuntatoimissa. Tulevina vuosina on kuitenkin vielä tarpeen analysoida ja tutkia 
kriisin jälkeisiä toimiamme tarkemmin.

Vaikka covid-19-pandemia on ollut katastrofi ja tragedia yhteiskunnille, talouksille ja monille 
eurooppalaisille henkilökohtaisesti, sen myötä meillä on myös mahdollisuus tehdä muutoksia 
sekä näkemyksiimme että eurooppalaisen elämäntapaamme. Kaikkien muutosten on kuitenkin 
perustuttava oikeuksiin perustuvaan lähestymistapaan, jolla pyritään säilyttämään ja 
edistämään naisten oikeuksia, joihin kuuluvat heidän taloudellinen riippumattomuutensa, työn 
ja yksityiselämän tasapaino sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet.

Itse viruksesta tiedämme edelleen hyvin vähän, erityisesti naisten ja miesten välisten erojen 
osalta. Virallisten lukujen perusteella on selvää, että virukseen kuolee enemmän miehiä kuin 
naisia, mutta vielä ei ole selvää, mistä tämä johtuu. Kuitenkin naiset työskentelevät miehiä 
useammin etulinjassa terveydenhuoltoalan työntekijöinä, siivoojina, supermarkettien 
kassanhoitajina ja hoitopalvelujen tarjoajina, joten he saavat virustartunnan miehiä 
todennäköisemmin. Molempia tilanteita on tutkittava, ja tutkimuksissa on myös huomioitava 
sukupuoleen liittyvät käyttäytymiserot. Lisäksi tulevissa kliinisissä tutkimuksissa ja on 
otettava huomioon sukupuolten väliset erot sekä rinnakkaissairaudet ja herkkyys niille.

Viruksen torjumisen lisäksi on pikaisena ja ensisijaisen tärkeänä poliittisena toimenpiteenä 
puututtava perheväkivaltaan ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan. Emme voi enää 
hyväksyä sitä, että naiset kuolevat kotonaan kumppanin tai sukulaisen käden kautta. EU:n ja 
jäsenvaltioiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä toimenpiteiden toteuttamisessa, etenkin 
ratifioimalla Istanbulin yleissopimus pikaisesti, edistämällä sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumista koskevaa direktiiviä, lisäämällä naisiin kohdistuvan väkivallan 
Eurocrimes-luetteloon ja jakamalla kansallisista kokemuksista saatuja parhaita käytäntöjä, 
jotta saadaan tietoa siitä, millä tavoin tähän julmaan rikokseen voidaan puuttua kaikkein 
tehokkaimmin. On myös ensiarvoisen tärkeä, että uhrien ja selviytyjien kanssa 
työskentelevien virkamiesten ja kansalaisjärjestöjen tuki ja resurssit säilytetään.

Covid-19-kriisin on myös johdettava laajaan yhteiskunnan uudelleentarkasteluun, jossa 
punnitaan yhteiskuntiemme olennaiset ja arvokkaat perusteet. Naiset, jotka muodostavat 
suurimman osa etulinjan hoitotyöntekijöistä ja joille myös lankesi suhteettoman suuri hoito- ja 
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opetusvastuu kotona, ovat kokeneet tämän viruksen vaikutuksen erityisen vahvasti kaikissa 
sen vaiheissa. Työn ja perhe-elämän tasapainottaminen, pitkien työmatkojen tarpeen 
vähentäminen ja hoitovelvollisuuksien tasapuolisempi jakaminen ovat vain osa niistä 
perustekijöistä, joita on nyt tarkasteltava uudelleen. Tässä yhteydessä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota perheiden tarpeisiin kokonaisuutena ja otettava samalla huomioon 
yksinhuoltajaperheiden erityisolosuhteet. Lisäksi on otettava huomioon eurooppalainen 
omaishoitajastrategia, työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskevan direktiivin oikea-
aikainen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja tehokas täytäntöönpano sekä 
tarkasteltava perusteellisesti, miten perhe-elämä voidaan huomioida työmenetelmissä.

Kriisinhallintatoimien ja elvytyssuunnitelmien koordinoinnissa ja kehittämisessä on myös 
oltava tietoinen siitä, etteivät naiset ole missään tapauksessa homogeeninen ryhmä. Meidän on 
kehitettävä erilaisia lähestymistapoja erilasten naisten ja erilaisissa elämänolosuhteissa 
elävien naisten tarpeisiin vastaamiseksi. Erilaisten olosuhteiden vuoksi erilaisia ratkaisuja 
tarvitsevat muun muassa hoitokodeissa olevat iäkkäät naiset; naiset, jotka elävät maaseudulla, 
jossa on usein puutetta perusinfrastruktuurista; romaninaiset; hlbtiq+-yhteisön jäsenet; 
vammaiset naiset, joiden tuki on voitu lopettaa kriisitilanteen vuoksi; ja 
maahanmuuttajanaiset, jotka eivät saa käyttöönsä olennaisia tukia ja infrastruktuuria.

Lisäksi EU:n asema maailmassa edellyttää eurooppalaista johtajuutta kaikissa tämän viruksen 
torjuntaan liittyvissä kysymyksissä mukaan lukien perheväkivallan torjuminen ja seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien saatavuuden säilyttäminen sekä äärimmäisen köyhyyden 
ja nälän torjuminen, jotta voidaan varmistaa, että naiset voivat hyötyä elpymisestä eivätkä 
kriisin negatiiviset vaikutukset jää suhteettoman suurelta osin naisten kannettavaksi.

Covid-19-kriisistä elpyminen on aikaa, jolloin rakennamme talouksiamme ja 
yhteiskuntiamme uudelleen. Tämä aika onkin merkittävä tilaisuus parantaa naisten asemaa 
yhteiskunnassa. Elpyminen on onnistunut vain silloin, jos samalla olemme rakentaneet 
vihreämmän, oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman Euroopan. Keskeisimmät 
elvytysrahastot onkin valtavirtaistettava sukupuolinäkökulman mukaan siten, että naiset 
voivat hyötyä niistä täysimääräisesti sekä työntekijöinä että yrittäjinä. Nyt on myös tilaisuus 
varmistaa, että naiset ovat vahvemmin edustettuina aloilla, joilla he ovat perinteisesti olleet 
aliedustettuina, kuten digitaalisilla, tekoäly-, tieto- ja viestintäteknisillä sekä STEM-aloilla.

Sukupuoli on yksi tämän kriisin keskeisistä indikaattoreista, kun tarkastellaan sitä, selviääkö 
henkilö kriisistä ilman vahinkoja vai murtaako se useita elämän peruspilareista. Meidän 
velvollisuutemme ja vastuumme päätöksentekijöinä ja poliitikkoina on varmistaa, että eri 
sukupuolten erilaiset ja toisiinsa liittyvät tarpeet otetaan huomioon ja niihin vastataan covid-
19-kriisin torjuntatoimissa. Kun aloitamme toimet nyt tässä mietinnössä esitettyjen 
kysymysten ratkaisemiseksi, voimme valmistautua paremmin seuraavaan kriisiin ja rakentaa 
nykyistä kestävämmän, tuottavamman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan.


