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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseensä:

A. ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston julkilausuman, jonka mukaan se arvioi kansallisia 
keskusteluja yleisesti ja sopii toimintatavoista vuoden 2006 ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla,

B. ottaa huomioon, että yli puolet EU:n äänioikeutetuista on naisia, vaikka he osallistuvatkin 
niukasti poliittiseen elämään, ja katsoo, että heidän äänensä saattavat olla ratkaisevia,

C. katsoo, että komission ”K-suunnitelman” (kansanvalta, kuunteleminen ja keskustelu) 
tarkoituksena on aloittaa uusi Euroopan unionin tason keskustelu, johon osallistuvat niin 
Euroopan unionin kuin jäsenvaltioidenkin elimet sekä koko kansalaisyhteiskunta, josta 
naisten osuus on suuri,

D. katsoo, että jäsenvaltioissa käynnissä olevat ratifiointiprosessit ja keskustelut ovat 
osoittaneet, että erityisesti nuoret eivät ole päättäneet kantaansa ja suhtautuvat kielteisesti 
perustuslaista tehtyyn sopimukseen,

1. katsoo, että tietyistä jäsenvaltioista koostuvien ydinryhmien muodostamisesta on 
luovuttava perustuslaillisen kriisin seurauksena tai ratkaisuna siihen;

2. sitoutuu välittömillä vaaleilla valittuna Euroopan unionin kansalaisia edustavana 
toimielimenä kantamaan vastuuta eurooppalaisesta keskustelusta varsinkin sen vuoksi, 
että Eurooppa-neuvosto ei ole määritellyt keskustelun menettelyjä eikä tavoitteita;

3. suosittaa, että kansalliset ja alueelliset parlamentit ja muut kansalliset elimet, poliittiset 
puolueet, akateemisen maailman ja kansalaisyhteiskunnan edustajat,
työmarkkinaosapuolet ja kaikki kansalaiset, erityisesti naiset ja nuoret, ovat aktiivisia 
harkintavaiheen ajan ja katsoo, että kaikkia asianosaisia tulisi rohkaista osallistumaan 
keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta;

4. kannattaa parempaa sukupuolten välistä tasapainoa instituutioissa, kun on kyse Euroopan 
tulevaisuutta ja perustuslakisopimusta koskevasta päätöksenteosta, ei ainoastaan 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi vaan myös edustuksellisen ja osallistuvan 
demokratian hyväksi;

5. ehdottaa Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten konferenssien –
"parlamentaariset foorumit" – järjestämistä keskustelun vauhdittamiseksi; tähdentää, että 
naisten olisi oltava edustettuina tasa-arvoisesti kaikissa tällaisissa foorumeissa;

6. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan ratkaisevasti Euroopan tulevaisuutta ja 
perustuslakisopimusta koskevan Euroopan laajuisen, interaktiivisen, jäsennellyn ja 
koordinoidun keskustelun johtajina kansallisella tasolla ja vauhdittamaan myös alue- ja 
paikallistasolla käytävää keskustelua; 

7. katsoo, että harkinta-aikaa olisi käytettävä yhtäältä varmistamaan, että kansalaiset saavat 
tietoa paitsi perustuslakisopimuksesta myös voimassa olevista perussopimuksista, ja 
toisaalta selventämään, laajentamaan ja demokratisoimaan perustuslakisopimukseen 
liittyvää konsensusta hakemalla ratkaisua tämänhetkisiin ongelmiin, kuten 
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maahanmuuttoon, väestöjakaumaan ja työttömyyteen, sekä hankkimaan edustava otos 
kansalaisten mielipiteistä Eurobarometri-tutkimusten avulla;

8. suosittaa, että keskusteluun osallistuisivat kaikki unionin kansalaiset ja että sitä 
laajennettaisiin sisällyttämällä siihen Euroopan tulevaisuutta koskevia kysymyksiä ja 
kansanäänestyskampanjoissa vahvasti esillä olleita asioita, kuten Euroopan yhdentymisen 
päämäärä, Euroopan rooli maailmassa ja eurooppalaisen sosiaali- ja talousmallin 
tulevaisuus;

9. suosittaa naisasioita ajavien kansalaisjärjestöjen ja naisten foorumien tukemista 
perustuslakisopimuksesta käytävän vuoropuhelun tehostamiseksi ja sen varmistamiseksi, 
että naiset saavat selkeää tietoa perustuslakisopimuksen vaikutuksista ja siitä saatavista 
hyödyistä Euroopan unionin kansalaisten päivittäisen elämän kannalta;

10. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että Euroopan yhdentymistä koskevan vuoropuhelun on 
tapahduttava siltä pohjalta, että naisten ja miesten tasa-arvo tunnustetaan perusarvona, 
koska tasa-arvon tiedetään edistävän rauhaa, vapautta, oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista 
kehitystä;

11. muistuttaa, että haavetta suuresta yhdistyneestä Euroopasta ei saa toteuttaa pelkästään 
taloudellisten pyrkimysten ja etujen, vaan myös Euroopan unionin kansalaisten yhteisten 
arvojen pohjalta, koska aitojen arvojen myötä Euroopalle muodostuu oma identiteetti ja 
se voi kantaa vastuuta maailmanlaajuisissa yhteyksissä;

12. vaatii, että Euroopan tulevaisuutta koskevan pohdinnan on perustuttava periaatteen 
"erilaisina yhdessä" ja sukupuolten tasa-arvon kunnioittamiseen ja kaikissa muodoissa 
tapahtuvan syrjinnän torjumiseen.
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