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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan ja 3 artiklan 

3 kohdan 3 alakohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 

8 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan, 

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan 

eurooppalaisen yleissopimuksen (Euroopan ihmisoikeussopimus), 

– ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, 

– ottaa huomioon vuonna 1979 tehdyn YK:n yleissopimuksen kaikkinaisen naisten 

syrjinnän poistamisesta, 

– ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn YK:n yleissopimuksen ihmisten kaupasta ja toisten 

prostituutiosta hyötymisen tukahduttamisesta, 

– ottaa huomioon neljännessä naisten maailmankonferenssissa 15. syyskuuta 1995 

hyväksytyn Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman, YK:n erityisistunnoissa Peking 

+5 (2000), Peking +10 (2005) ja Peking +15 (2010) hyväksytyt päätösasiakirjat, sekä 

Peking +20 -tarkistuskonferenssin päätösasiakirjan, 

– ottaa huomioon yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden 

vastavuoroisesta tunnustamisesta 12. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 606/20131, 

– ottaa huomioon avusta lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen ja lisääntymistä ja 

seksuaalisuutta koskeviin oikeuksiin liittyville politiikoille ja toimille kehitysmaissa 
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15. heinäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1567/20031, 

– ottaa huomioon rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista 

vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta 

25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2012/29/EU2, 

– ottaa huomioon eurooppalaisesta suojelumääräyksestä 13. joulukuuta 2011 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/99/EU3, 

– ottaa huomioon ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien 

suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta 

5. huhtikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2011/36/EU4, 

– ottaa huomioon miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta 

itsenäisiin ammatinharjoittajiin sekä neuvoston direktiivin 86/613/ETY kumoamisesta 

7. heinäkuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2010/41/EU5, 

– ottaa huomioon BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän 

vanhempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja 

direktiivin 96/34/EY kumoamisesta 8. maaliskuuta 2010 annetun neuvoston direktiivin 

2010/18/EU6, 

– ottaa huomioon miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 

kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 

5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY 

(uudelleenlaadittu toisinto)7, 

– ottaa huomioon toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai 

imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi 

työssä 19. lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY (kymmenes 

direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)8, 

– ottaa huomioon miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 

täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla 

13. joulukuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY9 ja direktiiviin 

liittyvän 1. maaliskuuta 2011 annetun Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion 

asiassa Test-Achats (C-236/09)10, 
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– ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja 

perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin yleissopimus), 

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2011 hyväksymän Euroopan tasa-

arvosopimuksen (2011–2020)1, 

– ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Vahvistettu 

sitoumus naisten ja miesten tasa-arvoon: Naisten peruskirja” (COM(2010)0078), 

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Naisten ja miesten 

tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015” (COM(2010)0491), 

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020: 

Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020), 

– ottaa huomioon 20. syyskuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Tukea kasvulle ja 

työllisyydelle – Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamissuunnitelma” 

(COM(2011)0567), 

– ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvostrategian 2010–2015 väliarvioinnista 

16. syyskuuta 2013 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Mid-term 

review of the Strategy for equality between women and men (2010–2015)” 

(SWD(2013)0339), 

– ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä 

kehitysyhteistyössä koskevasta EU:n toimintasuunnitelmasta (2010–2015) 

8. maaliskuuta 2010 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”EU Plan of 

Action on Gender Equality and Women’s Empowerment in Development (2010–2015)” 

(SWD(2010)0265), 

– ottaa huomioon 19.–20. kesäkuuta 2014 annetut työllisyyden, sosiaalipolitiikan, 

terveyden ja kuluttaja-asioiden neuvoston päätelmät, 

– ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvostrategian 2010–2015 arvioinnista 

vuonna 2014 julkaistun Euroopan parlamentin politiikkayksikkö C:n tutkimuksen 

”Study on the Evaluation of the Strategy for Equality between Women and Men 2010–

2015 as a contribution to achieve the goals of the Beijing Platform for Action”, 

– ottaa huomioon naisiin kohdistuvasta väkivallasta maaliskuussa 2014 julkaistun 

Euroopan unionin perusoikeusviraston kyselytutkimuksen ”Violence against women: an 

EU-wide survey – Main results”, 

– ottaa huomioon romaninaisten syrjinnästä ja elinoloista lokakuussa 2014 julkaistun 

Euroopan unionin perusoikeusviraston raportin ”Discrimination against and living 

conditions of Roma women in 11 EU Member States”, 

– ottaa huomioon EU:n HLBT-kyselytutkimustiedoista joulukuussa 2014 julkaistun 

Euroopan unionin perusoikeusviraston komparatiivisen analyysin ”Being Trans in the 

EU – Comparative analysis of the EU LGBT survey data”, 
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– ottaa huomioon 15. kesäkuuta 1995 neljännestä naisten maailmankonferenssista 

Pekingissä: ”Tasa-arvo, kehitys ja rauha”1, 10. maaliskuuta 2005 YK:n neljännessä 

naisten maailmankonferenssissa hyväksytyn toimintaohjelman seurannasta (Peking 

+10)2 ja 25. helmikuuta 2010 aiheesta ”Peking +15 – YK:n sukupuolten välisen tasa-

arvon toimintaohjelma”3 antamansa päätöslauselmat, 

– ottaa huomioon 10. helmikuuta 2010 naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa 

– 20094, 8. maaliskuuta 2011 naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa – 

20105, 13. maaliskuuta 2012 naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa – 20116 

ja 10. maaliskuuta 2015 naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa – 20137 

antamansa päätöslauselmat, 

– ottaa huomioon 12. syyskuuta 2013 antamansa päätöslauselman mies- ja naispuolisille 

työntekijöille samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavan saman palkan periaatteen 

soveltamisesta8, 

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman 

sukupuolistereotypioiden poistamisesta EU:ssa9, 

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2010 talous- ja rahoituskriisiin liittyvistä 

sukupuolinäkökohdista10 ja 12. maaliskuuta 2013 talouskriisin vaikutuksista 

sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin11 antamansa päätöslauselmat, 

– ottaa huomioon 6. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselman ”naisten asemaa 

käsittelevän YK:n toimikunnan 57. istunnosta: kaikenlaisen naisiin ja alaikäisiin 

tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen ja ehkäiseminen”12, 

– ottaa huomioon 24. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman suosituksista 

komissiolle sen periaatteen soveltamisesta, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan 

samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka13, 

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 2013 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden 

toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman 

tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä14, 
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– ottaa huomioon 25. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman suosituksista 

komissiolle naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta1, 

– ottaa huomioon 25. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman talouspolitiikan 

eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 20142, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 

sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0163/2015), 

A. katsoo, että oikeus yhdenvertaiseen kohteluun on Euroopan unionin perussopimuksissa 

tunnustettu keskeinen perusoikeus, joka on juurtunut syvälle eurooppalaiseen 

yhteiskuntaan ja on sen kehittämisen kannalta välttämätön ja jota olisi sovellettava 

lainsäädännössä, käytännössä, oikeuskäytännössä ja arkielämässä; 

B. toteaa, että EU on aiemmin toteuttanut merkittäviä toimia naisten oikeuksien ja 

sukupuolten tasa-arvon vahvistamiseksi, mutta sukupuolten tasa-arvoa koskevat 

poliittiset toimet ja uudistukset ovat hidastuneet viime vuosikymmenen aikana EU:n 

tasolla; katsoo, että komission edellinen strategia oli liian heikko eikä sen johdosta 

toteutettu riittävästi toimia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi; katsoo, että uudella 

strategialla on annettava uusi sysäys ja saatava aikaan konkreettisia toimia naisten 

oikeuksien vahvistamiseksi ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi; 

C. katsoo, että komission edellisellä strategialla saavutettiin joitakin asetetuista tavoitteista 

mutta sukupuolten tasa-arvo ei toteutunut täysin eikä saatu näyttöä syrjinnän eri 

muotojen yhteisvaikutuksesta, täsmällisistä tavoitteista eikä tehokkaista 

arviointitoimista ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen toteutui edelleen vain 

rajallisesti; 

D. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo on EU:n perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa 

vahvistettu perusarvo ja EU:n erityistehtävänä on sisällyttää se kaikkeen toimintaansa; 

katsoo, että sukupuolten tasa-arvo on välttämätön strategisena tavoitteena EU:n yleisten 

tavoitteiden, kuten Eurooppa 2020 -strategian työllisyysastetavoitteen, saavuttamiseksi 

ja tärkeä taloudellinen valtti oikeudenmukaisen ja osallistavan talouskasvun 

edistämiseksi; katsoo, että ammatillisen eriarvoisuuden vähentäminen on 

yhdenvertaiseen kohteluun liittyvän tavoitteen lisäksi myös työmarkkinoiden 

tehokkuuteen ja sujuvaan toimintaan liittyvä tavoite; 

E. toteaa, että romanien ja valtaväestön välinen kuilu koulutuksessa, työllisyydessä ja 

terveydenhoidossa on edelleen syvä ja romanien syrjintä on yleistä, ja katsoo, että 

romaninaisten tilanne EU:ssa on vielä huonompi, koska heihin kohdistuu 

moniperusteista syrjintää sekä etnisen alkuperän että sukupuolen perusteella; 

F. katsoo, että EU:n taloudellista ja poliittista tilannetta voidaan parantaa ja 

väestörakenteen muutoksen seuraukset torjua vain, jos hyödynnetään kaikkien naisten ja 

miesten kykyjä ja potentiaalia; 

G. katsoo, että EU ei voi rajoittua hyödyttömiin ja ympäristön kannalta kestämättömiin 

taloudellisiin malleihin, jotka perustuvat vanhentuneeseen sukupuolten väliseen 
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työnjakoon, jonka naisten työmarkkinoille osallistuminen on syrjäyttänyt; katsoo, että 

tarvitaan uusi osaamiseen ja innovaatioon perustuva yhteiskunnallisesti kestävä malli, 

jossa naisten kaikki taidot sisällytetään tuotantorakenteeseen, jossa palautetaan miesten 

ja naisten vastuualueiden tasapaino julkisella ja yksityisellä sektorilla ja jossa sovitetaan 

yhteen sekä nais- että miestyöntekijöiden yksityis- ja työelämä, mukaan lukien 

sellaisten alan käytäntöjen ja tekijöiden kyseenlaistaminen, joiden mukaisesti eri 

ammatit jakautuvat miesten ja naisten töihin; 

H. katsoo, että kohtuuhintaisten ja laadukkaiden lastenhoitopalvelujen sekä ikääntyneiden 

ja muiden huolettavien henkilöiden tukipalvelujen saatavuus on olennaisen tärkeää, 

jotta voidaan varmistaa miesten ja naisten yhdenvertainen osallistuminen 

työmarkkinoille ja koulutukseen; 

I. ottaa huomioon, että Pekingin toimintaohjelmasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 

kaksikymmentä vuotta, ja katsoo, että sen tavoitteet ja täysimääräinen täytäntöönpano 

ovat nyt ajankohtaisemmat kuin koskaan; 

J. katsoo, että naisiin kohdistuva fyysinen, seksuaalinen tai psyykkinen väkivalta on 

pääasiallinen este naisten ja miesten tasa-arvolle ja edelleen yleisin 

ihmisoikeusloukkaus, joka vaikuttaa yhteiskunnan kaikkiin tasoihin mutta kuuluu niihin 

rikoksiin, joista tehdään vähiten rikosilmoituksia; ottaa huomioon, että naisiin 

kohdistuvan väkivallan torjumiseksi toteutetuista toimista huolimatta 

perusoikeusviraston maaliskuussa 2014 toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan 

55 prosenttia naisista on kokenut elämänsä aikana yhdessä tai useammassa muodossa 

ilmenevää seksuaalista häirintää ja 33 prosenttia naisista on joutunut fyysisen ja/tai 

seksuaalisen väkivallan kohteeksi 15 vuotta täytettyään; katsoo, että väkivallaton elämä 

on ennakkoedellytys täysimääräiselle yhteiskunnalliselle osallistumiselle ja naisiin 

kohdistuvan väkivallan torjumiseksi on otettava käyttöön voimakkaita toimia; 

K. katsoo, että pakkoprostituutio on väkivaltaa, joka kohdistuu erityisesti kaikkein 

haavoittuvimpiin, liittyy useimmiten järjestäytyneen rikollisuuden verkostoihin ja 

ihmiskauppaan ja on este naisten ja miesten tasa-arvolle; 

L. katsoo, että perinteisten rakenteiden ja väärin suunnattujen verokannustimien vuoksi 

naiset on pakotettu toisen tulonsaajan asemaan, mikä ilmenee työmarkkinoiden 

horisontaalisena ja vertikaalisena eriytymisenä, puutteellisina työurina ja sukupuoleen 

perustuvina palkkaeroina, ja katsoo lisäksi, että palkatonta hoito- ja lastenhoitotyötä 

sekä ikääntyneiden ja muiden huollettavien henkilöiden hoivatyötä ja kotitaloustyötä 

tekevät paljon useammin naiset, joten heille jää vähemmän aikaa palkalliseen työhön, 

mikä puolestaan johtaa huomattavasti pienempään eläkkeeseen, minkä vuoksi työ- ja 

perhe-elämän yhteensovittamista erityisesti Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 

saavuttamiseksi olisi edelleen tuettava konkreettisin toimin ja erityisesti miehet on 

sitoutettava paremmin tähän prosessiin; 

M. toteaa, että naisten työllisyysaste on 63 prosenttia tai 53,5 prosenttia, jos työllisyyttä 

mitataan kokopäivätyönä1; toteaa, että sukupuolten välinen palkkakuilu on 

16,4 prosenttia ja sukupuolten välinen eläkekuilu on keskimäärin 39 prosenttia; katsoo, 

että naisten osallistuminen työmarkkinoille ei aina ilmene vaikutusvaltana, koska valta- 

ja päätöksentekoasemissa on enimmäkseen miehiä, mikä rajoittaa naisten 
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vaikutusmahdollisuuksia ja ilmenee demokratiavajeena päätöksenteossa, kun otetaan 

huomioon, että naiset muodostavat puolet väestöstä; katsoo, että sukupuolten tasa-arvon 

edistäminen menee sukupuoleen perustuvan syrjinnän kieltämistä pidemmälle ja naisia 

tukeva positiivinen syrjintä on osoittautunut olennaisen tärkeäksi, jotta naiset voivat 

osallistua täysimääräisesti työmarkkinoille, poliittiseen ja taloudelliseen 

päätöksentekoon ja yhteiskuntaan yleensä; katsoo, että naisten sulkeminen valta-

asemien ja päätöksentekoelinten ulkopuolelle vaikuttaa kielteisesti naisten kykyyn 

vaikuttaa sekä heidän omaan kehitykseensä ja vapautumiseensa että yhteiskunnan 

kehittämiseen; 

N. katsoo, että sukupuolikiintiöt ja molempien sukupuolten edustajista koostuvien listojen 

käyttö poliittisessa päätöksenteossa ovat osoittautuneet tehokkaimmiksi välineiksi, joilla 

voidaan puuttua syrjintään ja sukupuolten eriarvoiseen vaikutusvaltaan ja parantaa 

demokraattista edustusta poliittisissa päätöksentekoelimissä; 

O. katsoo, että työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskevien toimien puutteellinen 

tukeminen, joustavien työaikojen riittämätön edistäminen erityisesti miesten osalta sekä 

vanhempain- ja isyysvapaiden vähäinen käyttöaste muodostavat merkittäviä esteitä 

naisten taloudelliselle riippumattomuudelle sekä perheeseen ja kotitalouteen liittyvien 

vastuiden yhdenvertaiselle jakamiselle; 

P. toteaa, että köyhyys koettelee Euroopassa kohtuuttomasti naisia, erityisesti 

yksinhuoltajaäitejä, vammaisia naisia, nuoria naisia, vanhoja naisia, 

maahanmuuttajanaisia ja etnisten vähemmistöjen naisia, jotka kaikki kärsivät 

köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä ja että tilannetta ovat pahentaneet 

talouskriisi ja erityiset säästötoimet, joita ei saisi käyttää perusteena sille, että tasa-arvon 

eteen tehdään vähemmän työtä, sekä työhön liittyvä epävarmuus, osa-aikatyö, matalat 

palkat ja eläkkeet, perustavanluontoisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikea saatavuus 

ja erityisesti julkisen sektorin työpaikkojen ja hoitoalan palvelujen vähentäminen, mikä 

tekee sukupuolten tasa-arvoa koskevasta näkökulmasta vielä tärkeämmän; 

Q. katsoo, että maaseutualueiden naiset kärsivät enemmän moniperusteisesta syrjinnästä ja 

sukupuolistereotypioista kuin kaupunkialueiden naiset ja naisten työllisyysaste 

maaseutualueilla on huomattavasti matalampi kuin kaupunkialueilla; toteaa, että 

korkealaatuisten työmahdollisuuksien puuttuminen koettelee maaseutualueita; ottaa 

lisäksi huomioon, että monet naiset eivät koskaan toimi virallisilla työmarkkinoilla, eikä 

heitä siksi ole rekisteröity työttömiksi eikä sisällytetty työttömyystilastoihin, mikä 

aiheuttaa erityisesti taloudellisia ja oikeudellisia ongelmia, jotka liittyvät äitiys- ja 

sairauslomaa koskevaan oikeuteen ja eläkeoikeuksien ja sosiaaliturvan saantiin, sekä 

ongelmia avioeron yhteydessä; 

R. katsoo, että perinteisillä sukupuolirooleilla ja stereotypioilla on edelleen suuri vaikutus 

työn jakautumiseen kotona, koulutuksessa, ammattiuralla, työpaikalla ja yhteiskunnassa 

yleensä; 

S. katsoo, että sukupuolistereotypioilla ja perinteisillä rakenteilla on kielteinen vaikutus 

terveyteen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelujen yleiseen saatavuuteen ja 

niitä koskeviin oikeuksiin, jotka ovat perusihmisoikeuksia ja joita ei sen vuoksi saisi 

koskaan rajoittaa; katsoo, että oikeus omaan kehoon hallintaan ja itsemääräämisoikeus 

ovat perusedellytys kaikkien ihmisten tasa-arvolle; 



T. toteaa, että maailmanlaajuisesti yhdellä kuudesta parista on jonkinlaisia 

hedelmättömyyteen liittyviä ongelmia; katsoo, että komission olisi ehdotettava uutta 

hedelmöityshoitoja EU:ssa koskevaa vertailevaa analyysia, koska vuonna 2008 

toteutettu tutkimus (SANCO/2008/C6/051), jossa tuolloin osoitettiin toteen 

hedelmöityshoitojen saatavuuteen liittyvä huomattava eriarvoisuus, on vanhentunut; 

U. toteaa, että on edelleen oppilaitoksia, joissa oppilaat erotellaan sukupuolen mukaan, ja 

että opetusmateriaalit sisältävät usein stereotypioita, jotka pitävät yllä tyttöjen ja poikien 

perinteisiä erilaisia rooleja, mikä vaikuttaa kielteisesti heidän valintoihinsa; katsoo, että 

näitä roolimalleja vahvistavat entisestään varsinkin mediassa, internetissä saatavilla 

olevassa aineistossa ja mainonnassa välitetyt kuvaukset naisista ja niiden naiskuva; 

V. toteaa, että transihmiset kokevat usein syrjintää, häirintää ja väkivaltaa kaikkialla 

EU:ssa sukupuoli-identiteettinsä tai sukupuolensa ilmaisun vuoksi; 

W. katsoo, että EU on velvollinen toimimaan sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien 

esikuvana ja tästä asiasta olisi tehtävä keskeinen kysymys sen ulkoisissa toimissa; 

katsoo, että sukupuolten tasa-arvo, sukupuoleen perustuvan väkivallan torjunta ja 

naisten vaikutusvallan lisääminen ovat välttämättömiä kansainvälisten 

kehitystavoitteiden saavuttamiseksi ja EU:n menestyksekkään ulkopolitiikan, 

kehitysyhteistyöpolitiikan ja kansainvälisen kauppapolitiikan toteuttamiseksi; katsoo, 

että naiset ovat miehiä haavoittuvampia energia-alan, ympäristön ja ilmastonmuutoksen 

vaikutuksille mutta myös tehokkaita toimijoita hillitsemistä ja mukautumista koskevien 

strategioiden toteuttamisessa sekä tasapuolisen ja kestävän kasvumallin kantava voima; 

X. katsoo, että institutionaaliset mekanismit muodostavat tasa-arvon toteuttamiselle 

välttämättömän perustan; katsoo, että tasa-arvoa on käsiteltävä myös merkittävänä 

laaja-alaisena näkökohtana kaikilla EU:n ja sen jäsenvaltioiden politiikanaloilla yhdessä 

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen, sukupuolten tasa-arvon huomioon ottavan 

budjetoinnin ja sukupuolivaikutusten arvioinnin kanssa; 

Y. katsoo, että sukupuolen mukaan jaotellut tiedot ovat olennaisen tärkeä väline todellisen 

edistyksen saavuttamisessa ja tulosten tehokkaassa arvioinnissa; 

Z. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon vastaiset liikkeet ovat viime vuosina saaneet 

julkisuutta joissakin jäsenvaltioissa pyrkiessään vahvistamaan perinteisiä 

sukupuolirooleja ja haastamaan sukupuolten tasa-arvon alalla aikaansaatua edistystä; 

AA. katsoo, että nykyiset haasteet ja aiemmat kokemukset osoittavat, että eri alojen välisten 

yhtenäisten toimien puuttuminen on vaikeuttanut aiemmin sukupuolten tasa-arvon 

saavuttamista ja että tarvitaan riittävästi varoja ja naisten oikeuksien parempaa 

koordinointia, niitä koskevan tiedon levittämistä ja niiden edistämistä siten, että erilaiset 

tilanteet otetaan huomioon; 

Yleisiä suosituksia 

1. kehottaa komissiota laatimaan ja hyväksymään EU:n uuden erillisen naisten oikeuksia 

ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan strategian, jolla pyritään yhtäläisten 

mahdollisuuksien luomiseen, joka perustuu edellisen strategian painopisteisiin ja jolla 

pyritään lopettamaan kaikenlainen naisiin kohdistuva syrjintä työmarkkinoilla 

palkkauksen, eläkkeiden, päätöksenteon, tavaroiden ja palvelujen saatavuuden sekä 

perhe- ja työelämän yhteensovittamisen suhteen ja kaikenlainen naisiin kohdistuva 



väkivalta ja poistamaan syrjivät sukupuoleen liittyvät rakenteet ja käytännöt; painottaa, 

että uudessa naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa koskevassa strategiassa on 

otettava huolellisesti huomioon perusoikeuskirjan 21 artiklassa tarkoitetut moninaiset ja 

monialaiset syrjinnän muodot, joiden taustalla on yhteiset tekijät mutta jotka vaikuttavat 

naisiin eri tavoin, ja laadittava erityistoimia eri naisryhmien oikeuksien vahvistamiseksi, 

mukaan lukien vammaiset naiset, maahanmuuttajanaiset ja etnisten vähemmistöjen 

naiset, romaninaiset, vanhat naiset, yksinhuoltajaäidit ja hlbti-henkilöihin kuuluvat 

naiset; 

2. kehottaa komissiota laatimaan myös toimia, joilla pyritään poistamaan kaikkiin naisiin 

kohdistuva syrjintä laajemman syrjinnän vastaisen strategian mukaisesti, ja merkittävä 

ja erillinen hlbti-etenemissuunnitelma; kehottaa neuvostoa tässä yhteydessä 

hyväksymään mahdollisimman pian yhteisen kannan uskonnosta tai vakaumuksesta, 

vammaisuudesta, iästä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta 

riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanoa koskevasta 

direktiiviehdotuksesta, jonka käsittely on pysähtynyt sen jälkeen, kun parlamentti 

hyväksyi sen huhtikuussa 2009; 

3. pitää valitettavana, että naisten ja miesten tasa-arvostrategiassa vuosiksi 2010–2015 ei 

ole käsitelty erityisesti vammaisuutta huolimatta siitä, että vammaiset naiset ovat usein 

epäsuotuisammassa asemassa kuin vammaiset miehet ja he ovat alttiimpia köyhyyden ja 

sosiaalisen syrjäytymisen riskeille; kehottaa siksi komissiota tarkastelemaan 

vammaisten naisten tarpeita varmistaakseen heidän laajemman osallistumisensa 

työmarkkinoille; pitää tässä mielessä myös valitettavana, että Euroopan 

vammaisstrategiaan 2010–2020 ei myöskään sisälly yhteistä sukupuolinäkökulmaa eikä 

erillistä lukua sukupuolinäkökohdat huomioon ottavasta vammaispolitiikasta; 

4. kehottaa komissiota ottamaan kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolet 

jäsennellysti mukaan strategian laadintaan ja jatkuvaan arviointiin; 

5. kehottaa jäsenvaltioita lujittamaan yksityisen ja julkisen sektorin 

työehtosopimusneuvotteluja ja valvomaan työehtosopimusten täysimääräistä 

täytäntöönpanoa, sillä ne ovat korvaamaton väline työsuhteiden sääntelyssä, 

palkkasyrjinnän torjumisessa ja tasa-arvon edistämisessä; 

6. kehottaa komissiota ottamaan huomioon syrjintätapaukset arvioidessaan miesten ja 

naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen 

saatavuuden ja tarjonnan alalla annetun direktiivin 2004/113/EY täytäntöönpanoa; 

7. kehottaa komissiota selventämään tehtävää, jonka se haluaisi EU:lla olevan maailmassa 

ja jäsenvaltioiden sekä niiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tehtävässä työssä 

sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi niin unionin rajojen sisällä kuin niiden 

ulkopuolellakin, ja pyrkimään näihin tavoitteisiin valtavirtaistamalla sukupuolten tasa-

arvon kaikilla aloilla sekä yksittäisten kohdennettujen ja erityisten toimien avulla; 

korostaa tarvetta sisällyttää sukupuolinäkökulma ja sukupuoleen perustuvan väkivallan 

torjunta EU:n ulkopolitiikkaan, kehitysyhteistyöpolitiikkaan ja kansainväliseen 

kauppapolitiikkaan ja varmistaa tarvittavat rahoitusvälineet ja henkilöstöresurssit; 

8. pitää jälleen kerran valitettavana, että Eurooppa 2020 -strategiaan ei ole tyydyttävällä 

tavalla sisällytetty sukupuolinäkökulmaa, ja kehottaa sen vuoksi komissiota ja 

neuvostoa varmistamaan, että sukupuolten tasa-arvo sisällytetään kaikkiin kyseisen 

strategian puitteissa aloitettuihin ohjelmiin, toimiin ja aloitteisiin, sekä lisäämään 



kyseiseen strategiaan erityisen naisten ja miesten tasa-arvoa koskevan pilarin, 

tarkastelemaan tulevan strategian tavoitteita osana talouspolitiikan eurooppalaista 

ohjausjaksoa ja liittämään sukupuolinäkökulman maakohtaisiin suosituksiin ja 

vuotuiseen kasvuselvitykseen; 

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keräämään, analysoimaan ja julkaisemaan 

luotettavia sukupuolen perusteella jaoteltuja tilastotietoja ja sukupuolten tasa-arvoa 

koskevia indikaattoreita kaikilla politiikanaloilla ja kaikilla hallinnon tasoilla Euroopan 

tasa-arvoinstituutin ja Euroopan unionin perusoikeusviraston työn perusteella, jotta 

voidaan analysoida sukupuolten tasa-arvoa koskevien strategioiden suunnittelua ja 

täytäntöönpanoa EU:ssa ja jäsenvaltioissa, saattaa nämä strategiat ajan tasalle ja 

arvioida sukupuolikysymysten sisällyttämistä kaikkiin asiaankuuluviin kansallisiin ja 

EU:n politiikanaloihin sekä mahdollisuuksien mukaan eritellä nämä tiedot edelleen 

rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen ja vammaisuuden perusteella, 

jotta voidaan laatia monialainen analyysi kaikilla politiikanaloilla ja dokumentoida näin 

tiettyjen naisryhmien kokemaa moniperusteista syrjintää; kannustaa komissiota ja 

jäsenvaltioita aloittamaan jäsenvaltioiden toimia koskevan sukupuolivaikutusten 

arvioinnin, erityisesti kun jäsenvaltiot ehdottavat työllisyys- ja eläkeuudistuksia; 

10. kehottaa komissiota laatimaan konkreettisen toimintasuunnitelman muodossa strategian, 

jossa määritetään selkeästi vastuulliset sidosryhmät, ja varmistamaan, että siinä otetaan 

erityisesti huomioon jäljempänä esitetyt seuraavia aloja koskevat yksittäiset ehdotukset: 

naisiin kohdistuva väkivalta, työ ja aika, naiset vallankäyttäjinä ja päätöksenteossa, 

taloudelliset resurssit, terveys, osaaminen, koulutus ja media, muu maailma ja 

institutionaaliset mekanismit sekä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen; korostaa 

tarvetta esittää tarvittaessa ja EU:n toimivaltaa täysimääräisesti noudattaen 

lainsäädäntöehdotuksia sukupuolten tasa-arvon oikeudellisen kehyksen vahvistamiseksi; 

Naisiin kohdistuva väkivalta ja sukupuoleen perustuva väkivalta 

11. muistuttaa suosituksista komissiolle naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta 

25. helmikuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa komissiolle antamastaan 

kehotuksesta laatia ehdotus säädökseksi yhdenmukaisesta järjestelmästä, jonka avulla 

kerätään tilastotietoja, sekä jäsenvaltioiden lujitetusta menettelystä kaikenlaisen naisiin 

ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan 

ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi sekä oikeussuojan helpon saatavuuden 

mahdollistamiseksi; 

12. kehottaa komissiota sisällyttämään tulevaan strategiaan direktiivin 2012/29/EU 

säännösten mukaisen sukupuoleen perustuvan väkivallan määritelmän ja esittämään 

mahdollisimman pian naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja sukupuoleen 

perustuvan väkivallan torjuntaa koskevan kokonaisvaltaisen strategian, johon sisältyy 

sitova säädös; kehottaa neuvostoa aktivoimaan siirtymälausekkeen hyväksymällä 

yksimielisen päätöksen, jolla lisätään sukupuoleen perustuva väkivalta SEUT:n 

83 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin rikollisuuden aloihin; 

13. kehottaa komissiota arvioimaan EU:n mahdollisuutta liittyä Istanbulin 

yleissopimukseen ja aloittamaan kyseisen menettelyn mahdollisimman pian sekä 

edistämään uuden strategian kautta Istanbulin yleissopimuksen ratifiointia 

jäsenvaltioissa ja toimimaan aktiivisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan 

torjumiseksi; kehottaa jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan Istanbulin 

yleissopimuksen mahdollisimman pian; 



14. muistuttaa komissiolle antamastaan kehotuksesta julistaa vuosi 2016 naisiin ja tyttöihin 

kohdistuvan väkivallan torjunnan eurooppalaiseksi teemavuodeksi, jonka aikana olisi 

asetettava etusijalle sellaisten kauaskantoisten ja vaikuttavien strategioiden edistäminen, 

joilla vähennetään merkittävästi naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa; 

15. kehottaa EU:ta tukemaan jäsenvaltioita julkisissa tiloissa tapahtuvan naisten päivittäisen 

häirinnän vastaisten kampanjoiden ja strategioiden laadinnassa ja prosessissa parhaiden 

käytäntöjen välittämiseksi jäsenvaltioihin; 

16. pitää ehdottoman välttämättömänä rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua 

koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin, yksityisoikeuden alalla 

määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun asetuksen 

ja eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin täytäntöönpanon valvontaa 

vuoteen 2015 asti ja sen jälkeen; 

17. kehottaa komissiota sisällyttämään strategiaan nollatoleranssia koskevia kampanjoita ja 

tukemaan jäsenvaltioita kansalaisten valistamiseksi naisiin kohdistuvan väkivallan 

ongelmasta ja edistämään vuotuisia valistuskampanjoita väkivallan ja hyväksikäytön 

juurista ja ennaltaehkäisystä, oikeussuojan saatavuudesta ja uhrien tukemisesta; 

painottaa, että on tärkeää saada koko yhteiskunta ja erityisesti miehet ja pojat paremmin 

mukaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan; kehottaa lisäksi komissiota 

toteuttamaan jatkotoimia, jotka koskevat sen tekemiä aloitteita naisten sukuelinten 

silpomisen estämiseksi; 

18. korostaa, että naisiin kohdistuvan väkivallan ja rankaisemattomuuden tehokas torjunta 

edellyttää naisiin ja tyttöihin kohdistuvan asenteen muuttamista yhteiskunnassa, jossa 

naiset esitetään liian usein alisteisessa asemassa ja jossa heihin kohdistuvaa väkivaltaa 

siedetään tai vähätellään liian usein; kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioita 

monenlaisen väkivallan ja sen taustalla olevien syiden ehkäisemistä ja torjuntaa 

koskevien toimien toteuttamisessa ja hyväksikäytettyjen naisten suojelemisessa ja 

hyväksymään erityistoimia eri näkökulmia varten, mukaan lukien lisätuki naisten 

turvakodeille ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi joutuneiden naisten 

tukiorganisaatioille ja ennaltaehkäisevät toimet, kuten sukupuolistereotypioiden ja 

syrjivien sosiokulttuuristen asenteiden torjunta varhaisesta iästä lähtien, sekä 

rikoksentekijöiden rankaiseminen; 

19. toteaa, että köyhyyden naisistuminen saattaisi johtaa naisiin liittyvän ihmiskaupan, 

seksuaalisen hyväksikäytön ja pakkoprostituution kasvuun ja lisäisi naisten taloudellista 

riippuvuutta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan syitä, joiden takia 

naiset päätyvät prostituutioon, ja keinoja kysynnän hillitsemiseksi; korostaa 

prostituutiosta luopumista koskevien ohjelmien merkitystä; 

20. korostaa, että on tärkeää kouluttaa järjestelmällisesti pätevää henkilöstöä, joka huolehtii 

fyysisen, seksuaalisen tai psyykkisen väkivallan uhreiksi joutuneista naisista; katsoo, 

että tällainen koulutus on olennaisen tärkeää ensimmäisen ja toisen vaiheen hoidon 

antajille, muun muassa sosiaalipäivystykselle sekä lääkintä-, pelastuspalvelu- ja 

poliisiyksiköille; 

21. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön ihmiskaupan 

ehkäisemisestä ja torjumisesta annetun direktiivin 2011/36/EU ja komissiota arvioimaan 

ja seuraamaan täytäntöönpanoa sekä määrittämään jäsenvaltioiden kesken jaettavia 

parhaita käytäntöjä, jotta voidaan hyväksyä nykyisen strategian päättymisen jälkeen 



vuonna 2016 ihmiskaupan torjuntaa koskeva uusi strategia, johon olisi sisällyttävä 

sukupuolinäkökulma ja jossa olisi asetettava etusijalle ihmiskaupan uhrien oikeudet ja 

jossa olisi erityinen seksuaalista hyväksikäyttöä varten käytävää ihmiskauppaa koskeva 

pilari ja jossa keskityttäisiin erityisesti ihmiskaupan uusiin menetelmiin, joita kehitetään 

samalla kun vakiintuneempia menetelmiä lopetetaan, ja jotta voidaan varmistaa, että 

kaikki strategian kehittämistä koskevat jäsenvaltioiden toimet, talousarviot ja tulokset 

ovat avoimesti ja yleisesti saatavilla; 

22. kehottaa komissiota auttamaan jäsenvaltioita varmistamalla, että vainoamisen uhrit 

voivat hyödyntää nykyisten toimien, kuten eurooppalaisen suojelumääräyksen, 

yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta 

tunnustamisesta annetun asetuksen ja rikoksen uhrien suojelua koskevan EU:n 

direktiivin, tarjoamia mahdollisuuksia suojeluun muuttaessaan EU:n jäsenvaltiosta 

toiseen, sekä harkitsemaan lisätoimia vainoamisen uhrien suojelun parantamiseksi, kun 

otetaan huomioon, että tilastojen mukaan 18 prosenttia naisista EU:ssa on kokenut 

vainoamista 15 vuotta täytettyään ja että yksi viidestä vainoamisen uhrista kertoi 

vainoamisen jatkuneen vähintään kaksi vuotta1; 

23. kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia sukupuolten 

tasa-arvoa koskevien toimintaohjelmien laadinnassa ja kiinnittämään erityistä huomiota 

naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan uusiin muotoihin, kuten häirintään ja 

vainoamiseen internetissä2, sekä suorittamaan jatkuvia arviointeja; korostaa tässä 

yhteydessä myös kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävän tiiviin yhteistyön merkitystä, 

jotta voidaan havaita ongelmia varhaisemmassa vaiheessa ja puuttua niihin 

tehokkaammin; 

24. kehottaa komissiota varmistamaan, että jäsenvaltiot mahdollistavat henkilön toivoman 

sukupuolen täysimääräisen oikeudellisen tunnustamisen, myös etunimen, 

sosiaaliturvatunnuksen ja muiden sukupuoli-indikaattorien muuttamisen 

henkilötodistuksissa; 

25. kehottaa jälleen kerran komissiota perustamaan mahdollisimman pian Euroopan tasa-

arvoinstituuttiin naisiin kohdistuvan väkivallan seurantakeskuksen, jota johtaisi naisiin 

ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn EU:n koordinaattori; 

Työ ja aika 

26. kehottaa komissiota kiinnittämään uudessa strategiassa erityistä huomiota perhe- ja 

työelämän yhteensovittamisen eri mahdollisuuksiin; pitää tässä yhteydessä valitettavana 

äitiyslomadirektiivin antamista koskevien neuvottelujen jumiutumista, ja vahvistaa, että 

parlamentti on valmis yhteistyöhön; kehottaa jäsenvaltioita tällä välin turvaamaan 

äitiyteen liittyvät oikeudet, ryhtymään toimenpiteisiin estääkseen epäoikeudenmukaiset 

irtisanomiset työntekijöiden raskauden aikana ja suojelemaan hoitovastuussa olevia 

naisia ja miehiä epäoikeudenmukaisilta irtisanomisilta; 

27. kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, että saatavilla olevasta EU:n rahoituksesta 

huolimatta joissakin jäsenvaltioissa on tehty budjettileikkauksia, jotka vaikuttavat 

                                                 
1 Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskeva Euroopan unionin perusoikeusviraston kyselytutkimus 

”Violence against women: an EU-wide survey – Main results”, s. 83–84 ja 92–93. 
2 Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskeva Euroopan unionin perusoikeusviraston kyselytutkimus 

”Violence against women: an EU-wide survey – Main results”, s. 87. 



lastenhoitopalvelujen saatavuuteen, laatuun ja kustannuksiin, mikä on puolestaan 

vaikuttanut kielteisesti perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen erityisesti naisten 

osalta; kehottaa komissiota valvomaan Barcelonan tavoitteiden saavuttamista ja 

tukemaan jäsenvaltioita edelleen laadukkaan ja kohtuuhintaisen, sopivat hoitoajat 

kattavan lastenhoidon luomisessa ja laatimaan uusia tavoitteita lastenhoitorakenteiden 

alalla; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää lisätä lasten, ikääntyneiden ja erityistä 

hoivaa tarvitsevien henkilöiden kohtuuhintaisten hoiva- ja hoitopalvelujen saatavuutta, 

laatua ja saavutettavuutta, mukaan lukien huollettavien henkilöiden auttaminen, ja 

varmistaa, että näiden palvelujen saatavuus on sovitettu yhteen sekä naisten että miesten 

täysipäiväisen työajan kanssa; huomauttaa, että kattavammat päivähoito- ja 

päiväkotipalvelut eivät ole riippuvaisia ainoastaan välttämättömistä valtion toimista 

vaan myös työnantajien kannustamisesta tällaisten ratkaisujen tarjoamiseen; 

28. korostaa joustavien työskentelymuotojen merkitystä, jotta naiset ja miehet voivat 

sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämän edellyttäen, että työntekijöillä on vapaa 

valinnanmahdollisuus, ja kehottaa komissiota koordinoimaan ja edistämään parhaiden 

käytäntöjen vaihtoa; korostaa tässä yhteydessä, että on toteutettava valistuskampanjoita 

kotitalous-, hoito- ja hoivatyön yhdenvertaisesta jakamisesta, investoitava enemmän 

hoitoinfrastruktuuriin ja kannustettava miesten osallistumista ja otettava käyttöön 

vähintään 10 päivän pituinen isyysvapaa ja molempien vanhempien saatavilla oleva 

vanhempainvapaa, johon liittyy isille kohdistettuja voimakkaita kannustimia, kuten ei-

siirrettävä vanhempainvapaa; painottaa, että tasa-arvoinen vanhempainvapaa hyödyttää 

kaikkia perheenjäseniä ja voi olla sysäys vanhempainvapaaseen liittyvän syrjinnän 

vähenemiseen; 

29. kehottaa hyväksymään tarvittavia toimia, joilla edistetään naisten korkeampaa 

työllisyysastetta, kuten kohtuuhintaisia hoiva- ja lastenhoitopalveluja sekä 

asiaankuuluvia äitiys-, isyys- ja vanhempainlomajärjestelyjä, ja lisätään työaika- ja 

työpaikkajärjestelyjen joustavuutta; korostaa hyvien ja turvallisten työolojen merkitystä 

naisten ja miesten työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisessa ja kehottaa komissiota 

koordinoimaan ja edistämään työelämän oikeuksien lujittamista sukupuolten tasa-arvon 

lisäämiseksi; painottaa, että perhe-, yksityis- ja työelämän tasapainon parantaminen on 

tärkeä tekijä talouden elpymisen, kestävän väestörakenteen sekä henkilökohtaisen ja 

yhteiskunnallisen hyvinvoinnin kannalta, ja huomauttaa, että miesten ja naisten 

yhdenvertainen osallistuminen työmarkkinoille voisi lisätä huomattavasti EU:n 

taloudellista potentiaalia ja samalla vahvistettaisiin sen oikeudenmukainen ja osallistava 

luonne; muistuttaa, että OECD:n ennusteiden mukaan osallistumisasteiden täydellinen 

lähentyminen tarkoittaisi 12,4 prosentin BKT:n kasvua asukasta kohden vuoteen 2030 

mennessä; korostaa, että vaikka pääasiassa naisten tekemä osa-aikatyö voi auttaa perhe- 

ja työelämän yhteensovittamisessa, se tarkoittaa myös vähemmän uramahdollisuuksia, 

pienempää palkkaa ja eläkettä, inhimillisen pääoman vajaakäyttöä ja sen seurauksena 

pienempää talouskasvua ja vähemmän vaurautta; 

30. korostaa, että on tärkeää pyytää Euroopan tasa-arvoinstituuttia keräämään laadukkaita 

sukupuolikohtaisia tietoja hoito-, hoiva- ja kotitaloustyöhön ja vapaa-aikaan käytetyn 

ajan jakaantumisesta, ja arvioinnista olisi tehtävä jatkuvaa; 

31. suosittaa, että perhe- ja työlainsäädännössä otetaan kattavammin huomioon 

yksinhuoltajaperheet sekä hlbt-vanhemmat, koska perheen kokoonpano ja määritelmä 

muuttuvat ajan kuluessa; 



32. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään naisten äänen kuulumista 

työmarkkinavuoropuhelussa sekä naisten edustusta kaikkien alojen ammattiliitoissa; 

33. kehottaa komissiota esittämään strategian osana, että jäsenvaltiot ratifioisivat 

Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen nro 189, jotta voitaisiin vahvistaa 

eurooppalaisten kotitalous- ja hoitotyöntekijöiden oikeuksia; 

34. kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, kun ne 

luovat työnantajille kannusteita epävirallisen työn muuttamiseksi viralliseksi työksi; 

korostaa, että pimeää työtä tehdään erittäin paljon erityisesti naisvaltaisilla aloilla, kuten 

kotitalouksissa; kehottaa jäsenvaltioita torjumaan naisten epävarmoja työsuhteita ja 

pimeää työtä, jotka edistävät naisten palkkarakenteiden sääntelyn täysimääräistä 

purkamista, lisäävät naisten köyhyyttä varsinkin vanhemmalla iällä ja vaikuttavat 

kielteisesti naisten sosiaaliturvaan ja EU:n BKT:n tasoon, ja takaamaan työntekijöille 

asianmukaisen sosiaalisen suojelun; kehottaa perustamaan pikaisesti eurooppalaisen 

foorumin, jotta pimeää työtä voidaan ehkäistä ja torjua paremmin; 

35. korostaa, että köyhyyden naisistuminen on seurausta useista tekijöistä, muun muassa 

naisten työurien katkoksista, sukupuolten välisestä palkkakuilusta (16,4 prosenttia), 

eläkekuilusta (39 prosenttia), sukupuolten välisestä epätasa-arvosta urakehityksessä, 

siitä, että naiset työllistyvät usein epätyypillisin työsopimuksin (pakollinen osa-aikatyö, 

väliaikaiset työsuhteet tai nollatuntisopimukset), itsenäisiä ammatinharjoittajia 

avustavien puolisoiden asemaan perustuvan sosiaaliturvan puuttumisesta sekä 

yksinhuoltajaäitien elättämien kotitalouksien köyhyydestä; korostaa, että köyhyysasteen 

laskeminen 20 miljoonalla ihmisellä vuoteen 2020 mennessä on mahdollista köyhyyttä 

ja syrjinnän torjuntaa koskevilla toimilla, jotka perustuvat sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamiseen, toimintaohjelmilla, joissa kiinnitetään erityistä huomiota 

epäedullisessa asemassa oleviin naisiin ja joiden tueksi toteutetaan toimia naisten 

köyhyyden torjumiseksi, ja parantamalla työoloja matalapalkka-aloilla, joilla naiset ovat 

yliedustettuina; painottaa, että naisten kohtaama moniperusteinen syrjintä muun muassa 

vammaisuuden, rodullisen tai etnisen taustan, sosioekonomisen aseman, sukupuoli-

identiteetin ja muiden tekijöiden perusteella edistää osaltaan köyhyyden naisistumista; 

painottaa, että on tärkeää seurata verotuksen ja työaikamallien sukupuolivaikutuksia 

naisiin ja perheisiin; 

36. toivoo, että komissio ryhtyy kaikkiin käytettävissä oleviin toimiin varmistaakseen, että 

miesten ja naisten yhdenvertaisesta kohtelusta annettuja EU:n direktiivejä noudatetaan 

kaikilta osin ja että myös työehtosopimuksista neuvottelevat työmarkkinaosapuolet 

noudattavat niitä, ja kehottaa komissiota edistämään vuoropuhelua 

työmarkkinaosapuolten kanssa palkkauksen avoimuudesta ja naisten osa-aikatyön ja 

määräaikaisten työsopimusten ehdoista ja kannustaa lisäksi naisia hakeutumaan 

”vihreille” ja innovatiivisille aloille; korostaa, että eläkkeillä on suuri merkitys 

edunsaajien taloudellisen riippumattomuuden kannalta ja että eläkekuiluissa 

kumuloituvat haitat, jotka aiheutuvat siitä, että työura on toteutunut sukupuolen mukaan 

painottuneilla työmarkkinoilla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan 

asianmukaisia toimia, joilla kavennetaan sukupuolten välisen palkkakuilun suorana 

seurauksena olevaa sukupuolten välistä eläkekuilua, ja arvioimaan eläkejärjestelmien 

vaikutuksia naisiin kiinnittämällä erityistä huomiota osa-aikatyötä ja epätyypillisiä 

työsuhteita koskeviin sopimuksiin; 

37. korostaa, että on tärkeää lisätä EU:n tasolla tietoisuutta yhteisomistajuuden käsitteestä, 

jotta voidaan varmistaa naisten oikeuksien täysimääräinen tunnustaminen 



maatalousalalla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään osaltaan strategiaa, 

jolla luotaisiin naisille työpaikkoja maaseutualueilla ja epäsuorasti varmistettaisiin 

kohtuulliset eläkkeet EU:ssa epävakaissa oloissa eläville eläkkeellä oleville naisille, ja 

pyytää tukea poliittisille toimille, joilla pyritään vahvistamaan naisten asemaa 

maataloudessa ja heidän asianmukaista edustustaan kaikilla maatalousalan poliittisilla, 

taloudellisilla ja yhteiskunnallisilla foorumeilla; 

38. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon sosioekonomiset esteet, joita 

naiset kohtaavat erityisoloissa, kuten maaseutualueilla, miesvaltaisilla aloilla ja 

myöhemmällä iällä, ja joita vammaiset naiset kohtaavat; korostaa, että työhön liittyvä 

epävarmuus on edelleen suurempaa naisten kuin miesten keskuudessa ja että se on 

lisääntynyt kriisin myötä, ja ilmaisee huolensa niiden naisten määrästä ja osuudesta, 

jotka kärsivät työssäkäyvien köyhyydestä; katsoo, että naisten auttaminen palaamaan 

työmarkkinoille edellyttää moniulotteisia poliittisia ratkaisuja, joihin kuuluvat 

elinikäinen oppiminen ja toimet, joilla torjutaan epävarmoja työpaikkoja ja edistetään 

työtä, jossa toteutuvat työntekijän oikeudet ja noudatetaan eriytettyjä 

työnorganisointitapoja; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan 

sukupuolinäkökulmaa kaikissa työpaikkoja luovissa ohjelmissa ja luomaan ILO:n 

ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman mukaisia korkealaatuisia työpaikkoja; 

39. korostaa, että EU:n talouskasvu ja kilpailukyky ovat riippuvaisia siitä, että kuilu naisten 

koulutustason (Euroopassa 60 prosenttia korkeakoulututkinnon suorittaneista on naisia) 

ja naisten työmarkkinoille pääsyn sekä sijoittumisen välillä saadaan kurottua umpeen; 

korostaa, että on tarpeen torjua kaikkia horisontaalisia ja vertikaalisia eriytymisen 

ilmiöitä, koska tällainen eriytyminen rajoittaa naisten työllistymistä joillakin aloilla ja 

jättää heidät yrityshierarkian korkeimpien tasojen ulkopuolelle; painottaa, että voimassa 

olevalla lainsäädännöllä, johon sisältyy myönteisiä toimia erityisesti joidenkin 

jäsenvaltioiden julkisilla sektoreilla, on parannettu sukupuolten tasa-arvoa 

työmarkkinoille siirtymisen tasolla, mutta sitä on laajennettava kaikille uratasoille; 

Naisten osallistuminen päätöksentekoon ja naisyrittäjyys 

40. korostaa, että naisten osuus yritysten johtokunnissa on lisääntynyt selvästi eniten 

maissa, joissa on jo säädetty pakollisista kiintiöistä, ja että jäsenvaltioissa, joissa ei ole 

pantu täytäntöön pakollisia toimia, yritykset ovat vielä kaukana hyväksyttävän 

sukupuolten tasapainon saavuttamisesta; korostaa tarvetta tukea avoimia menettelyjä 

naisten nimittämiseksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon 

kuulumattomiksi johtokunnan jäseniksi; rohkaisee julkista ja yksityistä sektoria 

suunnittelemaan vapaaehtoisia järjestelmiä johtotehtävissä toimivien naisten määrän 

lisäämiseksi; kehottaa komissiota sisällyttämään strategiaan erityistoimia, joilla 

edistetään naisten ja miesten tasapuolista edustusta johtotehtävissä, ja tukemaan 

neuvostoa neuvotteluissa yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan 

jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamista koskevan direktiivin antamiseksi; pyytää 

neuvostoa hyväksymään mahdollisimman pian yhteisen kannan tästä 

direktiiviehdotuksesta; 

41. kehottaa komissiota luomaan jäsenvaltioille kannustimia, jotta voidaan varmistaa 

naisten ja miesten tasapainoisempi edustus kunnanvaltuustoissa sekä alueellisissa ja 

kansallisissa parlamenteissa ja Euroopan parlamentissa, ja pitää tässä yhteydessä 

tärkeänä sukupuolen kannalta tasapainoisia ehdokasluetteloita, joiden johdossa on 

vuoroin mies ja nainen; korostaa kiintiöiden merkitystä naisten osuuden lisäämiseksi 

poliittisessa päätöksenteossa; kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä toteuttamaan sisäisiä 



toimia tasa-arvon lisäämiseksi omissa päätöksentekoelimissään esittämällä EU:n 

johtotehtäviin sekä nais- että miesehdokkaita; katsoo, että komission olisi oltava tasa-

arvoinen ja että komission nimittäminen tasa-arvoisuuden pohjalta on myös tärkeä 

osoitus tulevan tasa-arvotyön kannalta; 

42. kehottaa kiinnittämään huomiota naisten ja miesten väliseen epätasapainoon 

poliittiseen, hallinnolliseen ja taloudelliseen päätöksentekoon osallistumisessa ja siihen, 

että naisten edustusta haittaavien esteiden syyksi voidaan lukea sukupuoleen perustuva 

syrjintä ja siihen liittyvät stereotyyppiset toimintatavat, jotka ovat yhä yleisiä liike-

elämässä, politiikassa ja yhteiskunnassa; huomauttaa, että uusista korkeakoulututkinnon 

suorittaneista henkilöistä 60 prosenttia on naisia, mutta he ovat aliedustettuina 

esimerkiksi tiede- ja tutkimusalalla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään 

naisten tietoisuutta kyseisen alan koulutuksesta ja varmistamaan, että heillä on samat 

mahdollisuudet kuin miehillä päästä vastaaviin ammatteihin ja luoda uransa niissä; 

panee merkille, että yleensä naisten urakehitys on vähäistä; kehottaa jäsenvaltioita 

rohkaisemaan ja tukemaan naisia menestyksekkään uran luomisessa muun muassa 

positiivisilla toimilla, joita voivat olla esimerkiksi verkostoituminen ja 

mentorointiohjelmat, sekä luomaan asianmukaiset olosuhteet ja varmistamaan kaikille 

ikäryhmille yhtäläiset mahdollisuudet miesten kanssa koulutukseen, uralla etenemiseen, 

uusien taitojen hankkimiseen ja uudelleenkouluttautumiseen; korostaa sen merkitystä, 

että toimissa, joilla pyritään naisten ja miesten tasa-arvoon työelämässä, otetaan 

huomioon johtotehtävissä olevien naisten mahdollinen haavoittuvuus; korostaa, että 

erityisesti komission olisi edistettävä toimia häirinnän torjumiseksi työpaikoilla1; 

43. korostaa, että naisten osuus Euroopan koko väestöstä on 52 prosenttia mutta vain 

kolmasosa itsenäisistä ammatinharjoittajista tai yritysten perustajista EU:ssa; korostaa 

naisyrittäjille sekä naispuolisille tutkijoille ja tiedeyhteisön jäsenille tarkoitettujen 

tukiohjelmien merkitystä ja kehottaa EU:ta tukemaan tällaisia ohjelmia 

konkreettisemmin; kehottaa komissiota analysoimaan ja laatimaan ehdotuksia siitä, 

miten naiset saadaan kiinnostumaan yritysten perustamisesta; painottaa, että 

mahdollisille naisyrittäjille ja naispuolisille tutkijoille ja tiedeyhteisön jäsenille olisi 

annettava tietoja tukiohjelmista ja rahoitusmahdollisuuksista; kannustaa jäsenvaltioita 

edistämään toimenpiteitä ja toimia yrittäjiksi ryhtyvien naisten auttamiseksi ja 

neuvomiseksi ja kannustamaan naisten yrittäjyyttä, helpottamaan ja yksinkertaistamaan 

rahoituksen ja muun tuen saantia sekä vähentämään byrokratiaa ja muita esteitä naisten 

uusyrityksiltä; 

Taloudelliset resurssit 

44. kehottaa jälleen kerran kiinnittämään huomiota siihen, että sukupuolten välinen 

palkkakuilu on yhä totta, eikä se ole juuri pienentynyt viime vuosina; painottaa, että 

sukupuolten välinen palkkakuilu on seurausta naisten riittämättömästä osallistumisesta 

työmarkkinoille, vertikaalisesta ja horisontaalisesta eriytymisestä sekä siitä, että 

naisvaltaisilla aloilla on usein matalammat palkat; kehottaa komissiota valvomaan 

direktiivin 2006/54/EY täytäntöönpanoa ja esittämään niin lainsäädännöllisiä kuin 

muitakin erityistoimia, joissa otetaan huomioon rakenteelliset palkkaerot, jotta voidaan 

varmistaa palkkojen avoimuus ja asettaa seuraamuksia ja pienentää siten sukupuoleen 

perustuvaa palkkakuilua, ja toimittamaan asiasta vuotuisen edistymiskertomuksen; 

kannustaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon viimeisimmän julkisia hankintoja 

                                                 
1 Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskeva Euroopan unionin perusoikeusviraston kyselytutkimus 

”Violence against women: an EU-wide survey – Main results”, s. 96. 



koskevan direktiivin potentiaalin välineenä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen 

edistämiseen ja tehostamiseen ja harkitsemaan tasavertaista kohtelua ja sukupuolten 

tasa-arvoa koskevaan kansalliseen voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvien 

vaatimusten asettamista soveltuvin osin ennakkoehdoiksi julkisia hankintoja koskeville 

sopimuksille; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan, voidaanko julkisissa 

hankintasopimuksissa olevia sosiaalilausekkeita käyttää mahdollisena välineenä 

sosiaalisen osallisuuden edistämiseen; toteaa, että tätä ajatusta voidaan kehittää 

ainoastaan EU:n kilpailulainsäädäntöä noudattaen; 

45. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon väestökehityksen ja muutokset 

kotitalouksien koossa ja kokoonpanossa suunnitellessaan veropolitiikkaa, 

sosiaaliturvajärjestelyjä ja julkisia palveluja; 

46. kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioita torjumaan köyhyyttä, joka koskee 

erityisesti yksinhuoltajanaisia ja jota kriisi on lisännyt ja joka johtaa aiempaa useammin 

sosiaaliseen syrjäytymiseen; 

47. kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioita, jotta nämä hyödyntäisivät enemmän 

rakennerahastoja julkisiin lastenhoitopalveluihin ja ikääntyneiden hoivapalveluihin 

tehtäviin investointeihin keskeisenä strategiana naisten työmarkkinoille osallistumisen 

lisäämiseksi; 

48. muistuttaa, että direktiivi 2006/54/EY ei nykyisessä muodossaan ole riittävän tehokas 

väline, jotta sillä voitaisiin puuttua sukupuolten väliseen palkkakuiluun ja saavuttaa 

työhön ja ammattiin liittyvän sukupuolten tasa-arvon tavoite; kehottaa komissiota 

tarkastelemaan uudelleen tätä direktiiviä viipymättä; 

49. katsoo, että nuorisotyöttömyyden torjuntaa koskevilla toimilla ja välineillä, kuten 

nuorisotakuulla ja nuorisotyöllisyysaloitteella, olisi vastattava nuorten miesten ja 

naisten erityistarpeisiin, jotta nämä pääsisivät työmarkkinoille; panee merkille, että 

työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten naisten määrä on suurempi kuin 

nuorten miesten; kehottaa keräämään sukupuolen mukaan eriteltyjä tilastotietoja 

nuorisotyöttömyydestä, jotta voidaan laatia kohdennettuja ja tutkittuun tietoon 

perustuvia toimia; 

50. kehottaa komissiota kohdentamaan sekä vuonna 2014 hyväksytyn investointipaketin 

että nuorisotakuun selvemmin tyttöjen ja naisten erityistilanteeseen ja -tarpeisiin; 

51. korostaa parhaiden käytäntöjen esimerkkien vaihtamisen ja aloitteiden merkitystä, jotta 

voidaan torjua naisten osaamisen hyödyntämättä jättämistä, kehittää heidän osaamistaan 

tai tarjota heille koulutusta, joka antaa heille mahdollisuuden palata työmarkkinoille 

yksinomaan lasten tai muiden huollettavien hoitamiseen omistetun ajan jälkeen; 

painottaa myös, että on tärkeää parantaa ja helpottaa tutkintotodistusten ja pätevyyksien 

tunnustamista, jotta voidaan välttyä erittäin pätevien naisten osaamisen vajaakäytöltä, 

mikä on yleistä maahanmuuttajanaisten kohdalla; 

Terveys 

52. kehottaa komissiota avustamaan jäsenvaltioita laadukkaiden, maantieteellisesti sopivasti 

sijaitsevien ja helposti saatavilla olevien palvelujen turvaamisessa seksuaali- ja 

lisääntymisterveyden ja niitä koskevien oikeuksien, turvallisen ja laillisen 

raskaudenkeskeytyksen ja ehkäisyvälineiden sekä yleisen terveydenhuollon alalla; 



53. vaatii komissiota sisällyttämään seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä koskevat 

oikeudet EU:n seuraavaan terveysstrategiaan naisten ja miesten tasa-arvon 

varmistamiseksi sekä kansallisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia 

oikeuksia koskevien toimien täydentämiseksi; 

54. kehottaa jäsenvaltioita keskittymään sukupuolitautien ehkäisyyn ja ehkäisymenetelmiin 

sekä ennaltaehkäisyyn ja tutkimukseen, joilla pyritään parantamaan esimerkiksi naisten 

syöpien (rinta-, kohdunkaula- ja munasarjasyöpä) kaltaisten sairauksien varhaista 

havaitsemista säännöllisten gynekologisten tarkastusten avulla; 

55. muistuttaa komissiolle ja Maailman terveysjärjestölle esittämästään kehotuksesta 

poistaa sukupuoli-identiteetin häiriöt mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöiden 

luettelosta, huolehtia siitä, että kansainvälisen tautiluokituksen (ICD-11) 11. versiota 

koskevissa neuvotteluissa otetaan käyttöön uusi luokitus, jossa luovutaan 

patologisoinnista, ja varmistaa, että lapsuuden sukupuolen moninaisuutta ei 

patologisoida; 

56. kehottaa komissiota seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien oikeuksien 

merkityksen huomioon ottaen luomaan parhaiden käytäntöjen malleja nuorten 

seksuaali- ja suhdekasvatukseen kaikkialla Euroopassa; 

57. painottaa, että komission on toteutettava tasa-arvotarkastus varmistaakseen, että EU:n 

terveyspolitiikassa ja EU:n rahoittamassa tutkimuksessa otetaan yhä enemmän 

huomioon naisten terveydentila ja diagnoosi; 

58. korostaa, että on tärkeää järjestää valistuskampanjoita, joissa käsitellään sukupuolelle 

ominaisia taudin oireita sekä sukupuolirooleja ja -stereotypioita, joilla on vaikutusta 

terveyteen, ja kehottaa komissiota tukemaan taloudellisesti sukupuolinäkökohdat 

huomioon ottavia tutkimusohjelmia; 

59. kehottaa komissiota kannustamaan jäsenvaltioita edistämään (lääketieteellisen) 

hedelmällisyyden tukemista ja lopettamaan syrjinnän hedelmöityshoitoihin ja 

keinoalkuiseen lisääntymiseen pääsyssä; korostaa tässä yhteydessä myös sitä, että on 

tärkeää tukea adoptiota; 

60. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan toimia seksuaalikasvatusohjelmien 

täytäntöönpanemiseksi kouluissa ja varmistamaan, että nuoria neuvotaan ehkäisyssä ja 

sen saatavuudessa; 

Osaaminen, koulutus ja media 

61. kehottaa komissiota luomaan kannustimia medialukutaitoa koskevan asiantuntevan 

koulutuksen järjestämiseen jäsenvaltioissa stereotypioiden ja rakenteiden 

kyseenalaistamiseksi ja jakamaan parhaiden käytäntöjen esimerkkejä, jotta nykyisin 

käytettyjen opetusmateriaalien stereotyyppisiä rooleja voidaan tarkastella uudelleen; 

kehottaa komissiota tässä yhteydessä tukemaan stereotyyppisiä, seksistisiä ja perinteisiä 

sukupuolirooleja koskevaa valistusta sisältäviä koulutus- ja media-alan ohjelmia sekä 

toteuttamaan kampanjoita myönteisistä nais- ja miesroolimalleista; painottaa tässä 

yhteydessä, että hlbti-henkilöiden kiusaamisen ja heihin kohdistuvien ennakkoluulojen 

torjumisen kouluissa olisi oltava osa EU:n pyrkimyksiä sukupuolistereotypioiden 

torjumiseksi, olipa kyse opiskelijoista, vanhemmista tai opettajista; korostaa tässä 

yhteydessä tasa-arvonäkökohdat huomioon ottavien opetusmenetelmien merkitystä 



opettajille, jotta nämä voivat selittää selvästi sukupuolten tasa-arvon ja monimuotoisen 

yhteiskunnan edut; 

62. kehottaa jäsenvaltioita ja etenkin media-alan sääntelyviranomaisia tarkastelemaan sekä 

naisille laadullisesti että määrällisesti annettua asemaa ja edistämään tasapainoista 

mielikuvaa, joka ei ole stereotyyppinen, siten, että kunnioitetaan naisten ihmisarvoa, 

heidän erilaisia roolejaan ja heidän identiteettiään, ja varmistamaan, että kaupallinen 

audiovisuaalinen media ei sisällä sukupuoleen perustuvaa syrjintää tai halventavia 

kuvauksia naisista, etenkin internetpohjainen media, jossa naiset ja tytöt ovat usein 

kohteena; korostaa, että jäsenvaltioiden olisi lisäksi parannettava naisten pääsyä median 

työpaikkoihin ja erityisesti niiden päätöksentekotehtäviin; kehottaa komissiota 

valistamaan jäsenvaltioita siitä, että julkisen palvelun median on toimittava roolimallina 

moninaisuuden esittämisessä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sitoutumaan 

voimakkaammin median välittämien sukupuolistereotypioiden lopettamiseen ja 

kehottaa kiinnittämään huomiota tärkeisiin toimiin, jotka sisältyvät vuonna 2013 

hyväksyttyyn parlamentin mietintöön sukupuolistereotypioiden poistamisesta; 

63. painottaa koulutuksen ja naisten vaikutusvallan lisäämisen ratkaisevaa merkitystä 

sukupuolistereotypioiden torjunnassa ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän 

lopettamisessa ja niiden myönteistä vaikutusta naisiin sekä yhteiskuntaan ja talouteen 

yleisesti; korostaa, että on äärimmäisen tärkeää tähdentää näitä arvoja varhaisesta iästä 

lähtien ja toteuttaa valistuskampanjoita työpaikoilla ja mediassa korostamalla miesten 

roolia tasa-arvon edistämisessä, perheeseen liittyvien vastuiden tasapuolista jakamista 

sekä työ- ja yksityiselämän tasapainon saavuttamista; 

64. korostaa, että sukupuolten tasa-arvon huomioon ottamisen olisi oltava kaikkien EU:n 

rahoittamien kulttuuria, koulutusta ja tutkimusta koskevien ohjelmien yhtenä kriteerinä, 

ja pyytää komissiota sisällyttämään Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 

sukupuolentutkimuksen erityisalan; 

65. kehottaa komissiota suorittamaan tutkimuksen siitä, miten sukupuolen kuvaus 

julkisuudessa, mediassa ja oppilaitoksissa vaikuttaa arkielämään, ja keskittymään 

erityisesti koulukiusaamiseen, vihapuheeseen ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan; 

66. kehottaa komissiota tukemaan kampanjoita ja aloitteita, joilla edistetään kansalaisten, 

erityisesti naisten ja maahanmuuttajanaisten, aktiivista osallistumista yhteiskuntaan; 

Muu maailma 

67. pyytää komissiota varmistamaan, että EU:n kehitysyhteistyössä noudatetaan 

toimintatapaa, joka perustuu ihmisoikeuksiin ja jossa korostetaan erityisesti sukupuolten 

tasa-arvoa, naisten koulutusta, kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa ja 

lapsityövoiman poistamista; painottaa, että kaikkien saatavilla olevat terveyspalvelut, 

erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut ja niihin liittyvät oikeudet, ovat 

perusihmisoikeuksia, ja korostaa oikeutta vapaaehtoisiin perhesuunnittelupalveluihin, 

myös turvalliseen ja lailliseen aborttiin liittyvään hoitoon, ja oikeutta saada tietoja ja 

koulutusta äiti- ja lapsikuolleisuuden vähentämiseksi ja kaikenlaisen sukupuoleen 

perustuvan väkivallan lopettamiseksi, mukaan lukien naisten sukuelinten silpominen, 

lapsiavioliitot, nuorena solmitut avioliitot ja pakkoavioliitot, sukupuoleen perustuvat 

murhat, pakkosterilointi ja avioliitossa tapahtuva raiskaus; 



68. korostaa, että on ehdottoman välttämätöntä sisällyttää sukupuolinäkökulma kaikkiin 

elintarviketurvaa koskeviin ohjelmiin, koska naiset vastaavat 80 prosentista kaikesta 

maataloustoiminnasta Afrikassa; 

69. kehottaa komissiota pyrkimään laajentumisen ja naapuruuspolitiikan sekä 

kehitysyhteistyön, kaupan ja diplomaattisuhteiden alalla ottamaan käyttöön normin, 

jossa määritellään naisen oikeudet ihmisoikeudeksi ja velvoitetaan noudattamaan tätä 

oikeutta sekä sisällytetään se jäsenneltyyn vuoropuheluun kaikissa EU:n 

kumppanuuksissa ja kahdenvälisissä neuvotteluissa; korostaa kaikkien sidosryhmien, 

etenkin naisten oikeuksia ajavien järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen sekä 

paikallis- ja alueviranomaisten järjestöjen, kanssa tehtävän osallistavan yhteistyön 

merkitystä kehitysyhteistyössä; kehottaa komissiota panemaan merkille, että tyttöjen 

asettamisella globaalin kehityksen eturintamaan saadaan aikaan kehys, jolla 

varmistetaan, että tyttöjen ihmisoikeuksia kunnioitetaan, edistetään ja noudatetaan, ja 

vaatii sisällyttämään tyttöjen päivän julistuksen ja sen tavoitteet vuoden 2015 jälkeisen 

sukupuolten tasa-arvostrategian keskiöön; painottaa, että on tärkeää toteuttaa tiedotus- 

ja valistuskampanjoita niissä yhteisöissä, joissa tehdään sukupuoleen perustuvia 

ihmisoikeusrikkomuksia; 

70. kehottaa komissiota edistämään YK:n turvallisuusneuvoston naisia, rauhaa ja 

turvallisuutta koskevia päätöslauselmia 1325 ja 1820 koskevan toimintasuunnitelman 

laatimista jäsenvaltioissa; muistuttaa kansainvälistä yhteisöä siitä, että tarvitaan toimia 

naisten ja tyttöjen suojelemiseksi erityisesti raiskauksilta sodankäyntiaseena ja 

prostituutioon pakottamiselta; tuomitsee jyrkästi naisiin kohdistuvan seksuaalisen 

väkivallan jatkuvan käytön sodankäyntiaseena; korostaa, että on tehtävä enemmän, jotta 

voidaan varmistaa kansainvälisen oikeuden noudattaminen, uhrien suojelu ja 

konflikteissa hyväksikäytettyjen naisten ja tyttöjen terveydenhoidon ja psykologisen 

tuen saatavuus; 

71. vaatii, että EU:n ja jäsenvaltioiden humanitaarisen avun antamiseen ei saisi kohdistua 

muiden kumppaneina toimivien avunantajien asettamia välttämätöntä sairaanhoitoa 

koskevia rajoituksia, mukaan lukien aseellisissa konflikteissa raiskauksen uhreiksi 

joutuneiden naisten ja tyttöjen oikeus turvalliseen aborttiin; 

72. korostaa, että on tärkeää noudattaa sukupuolinäkökohdat huomioon ottavaa 

turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikkaa, hyväksyä turvapaikan perusteeksi sukuelinten 

silpomista koskeva uhka ja laatia asianmukaisia suuntaviivoja sekä koordinoida 

parhaiden käytäntöjen esimerkkejä; korostaa tässä yhteydessä henkilökohtaisen 

oleskeluoikeuden välttämättömyyttä, sillä muuten vallitsee voimasuhteiden 

epätasapaino etenkin tapauksissa, joissa maahanmuuttajanainen on perheväkivallan 

kohteena; kehottaa komissiota arvioimaan ja määrittämään erityistoimia, joilla voidaan 

varmistaa, että naispuolisten turvapaikanhakijoiden oikeuksia vahvistetaan ja 

kunnioitetaan täysimääräisesti koko turvapaikkamenettelyn ajan; 

73. kehottaa komissiota keräämään sukupuolikohtaisia tietoja, jotta voidaan arvioida 

ilmasto-, ympäristö- ja energiapolitiikan vaikutuksia naisiin; 

74. huomauttaa, että vaikka EU:n sotilaallisen kriisinhallinnan ja siviilikriisinhallinnan 

tehtävissä on mukana tasa-arvoneuvonantajia, naisten osallistumista operaatioihin ja 

tehtäviin on edelleen lisättävä kaikilla päätöksenteon tasoilla ja rauhanneuvotteluissa 

sekä jälleenrakennusprosesseissa; vaatii, että jokaiseen tehtävään olisi sisällytettävä 

tyttöjen ja naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa koskeva strategia; katsoo lisäksi, 



että Euroopan ulkosuhdehallinnon seuraavaan ihmisoikeuksia koskevaan 

toimintasuunnitelmaan sisällytetään erityinen sukupuolten tasa-arvoa koskeva luku; 

korostaa tässä yhteydessä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan ja 

Euroopan ulkosuhdehallinnon välisen jatkuvan ja intensiivisen yhteistyön tärkeyttä; 

Institutionaaliset mekanismit ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen 

75. kehottaa komissiota edistämään sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista, sukupuolten 

tasa-arvon huomioon ottavaa budjetointia ja sukupuolivaikutusten arviointia kaikilla 

aloilla ja kaikissa lainsäädäntöehdotuksissa kaikilla hallinnon tasoilla ja siten 

turvaamaan sukupuolten tasa-arvoa koskevat erityistavoitteet; kehottaa myös 

tilintarkastustuomioistuinta sisällyttämään sukupuolinäkökulman osaksi unionin 

talousarvion täytäntöönpanon arviointia; kehottaa niin ikään jäsenvaltioita ottamaan 

sukupuolten tasa-arvon huomioon talousarvioissaan, jotta voidaan arvioida 

hallitusohjelmia ja hallitusten toimia, niiden vaikutusta resurssien jakamiseen ja niiden 

panosta naisten ja miesten tasa-arvoon; 

76. kehottaa komissiota lisäksi edistämään yhteistyötä jäsenvaltioiden, naisten oikeuksia 

ajavien järjestöjen ja työmarkkinaosapuolten kesken; 

77. korostaa sukupuolten tasa-arvoa ja syrjintää käsittelevien kansallisten elinten 

asianmukaisen rahoittamisen merkitystä; kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 

kansallisten valituselinten ja -menettelyjen tehokkuutta sukupuolten tasa-arvoa 

koskevien direktiivien täytäntöönpanossa; kehottaa lisäksi tässä yhteydessä komissiota 

tukemaan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa paikallishallinnossa koskevan 

eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpanoa ja kansalaisjärjestöjen, erityisesti naisten 

oikeuksia ajavien järjestöjen ja sukupuolten tasa-arvoa koskevia kysymyksiä 

käsittelevien muiden järjestöjen, jatkuvuutta riittävällä ja ennakoitavalla taloudellisella 

tuella; kehottaa tässä yhteydessä lisäksi tukemaan edelleen taloudellisesti Daphne-

ohjelmaa ja säilyttämään sen sisällön, jotta etenkin paikan päällä jäsenvaltioissa 

toimivat naisten oikeuksia ajavat järjestöt voivat jatkaa työtään naisiin kohdistuvan 

väkivallan torjumiseksi; 

78. korostaa komission ja parlamentin kumppanuuden merkitystä ja ehdottaa siksi, että 

oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komission jäsen esittää naisten 

oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalle suullisesti ja kirjallisesti – sekä 

komission että jäsenvaltioiden näkökulmasta – vuotuisen edistymiskertomuksen 

strategiassa asetetuista tavoitteista ja omaksuu raportoinnissa maakohtaisen 

lähestymistavan ja esittää kustakin jäsenvaltiosta yksityiskohtaisia tietoja; 

79. kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä parlamentin ja neuvoston kanssa sekä 

kutsumaan koolle vuotuisen sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia käsittelevän 

EU:n huippukokouksen, määrittämään saavutettua edistymistä ja antamaan uusia 

sitoumuksia; 

o 

o     o 

80. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 

jäsenvaltioiden hallituksille. 

 


