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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. panee tyytyväisenä merkille miesten ja naisten välisen tasa-arvon sisällyttämisen 
Euroopan unionin arvoihin (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla) ja 
tavoitteisiin (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan toinen alakohta);

2. pitää myönteisenä, että miesten ja naisten välistä tasa-arvoa koskevaa yhtenäisen 
lähestymistavan periaatetta laajennetaan ja että sitä sovelletaan tulevaisuudessa kaikkiin 
EU:n toimiin ja että tämä periaate vahvistetaan erityisessä artiklassa yleisesti 
sovellettavien määräysten joukossa (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
8 artikla) siten, että siitä tulee todellinen horisontaalinen lauseke, jota sovelletaan 
Euroopan unionin kaikkiin toiminta-aloihin;

3. panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8, 9 ja 
10 artiklassa määrätään selkeästi, että kaikessa EU:n politiikassa on edistettävä aktiivisesti 
sosiaalista osallisuutta, sosiaalista suojelua, naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja 
syrjimättömyyttä;

4. vaatii näin ollen kaksiosaista lähestymistapaa, joka täydentää käytännössä sukupuolten 
välisten tasa-arvonäkökohtien valtavirtaistamista, ja vaatii näin ollen myönteisiä toimia 
sekä selkeitä ja sitovia tavoitteita ja toimenpiteitä;

5. on tyytyväinen uuteen menettelyyn, joka määitetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 19 artiklassa, jossa määrätään, että Euroopan parlamentin on annettava 
hyväksyntänsä ennen kuin neuvosto (jonka on valitettavasti tehtävä edelleen päätöksensä 
yksimielisesti) päättää toimista kaikenlaisen sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskontoon tai erilaisiin vakaumuksiin, vammaan, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautuneisuuteen perustuvan syrjinnän torjumiseksi;

6. on tyytyväinen, että tavanomaista lainsäädäntömenettelyä sovelletaan toimiin, joilla 
pyritään torjumaan ihmiskauppaa, etenkin lasten ja naisten kauppaa, ja seksuaalista 
hyväksikäyttöä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 79 artiklan 2 kohdan 
d alakohta ja 83 artiklan 1 kohdan toinen alakohta);

7. panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan unionin perusoikeuskirjalle on annettu sama 
oikeudellinen asema kuin perussopimuksille (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
6 artikla), mikä ei estä ylläpitämästä tai hyväksymästä toimia, jotka koskevat erityisten 
etujen myöntämistä aliedustetulle sukupuolelle, ja mihin sisältyy äitiyden tehokkaampi 
suojelu etenkin työelämässä (perusoikeuskirjan 23, 33 ja 34 artikla);

8. katsoo, että nämä uudet määräykset antavat komissiolle mahdollisuuden ehdottaa 
viipymättä neuvostolle ja Euroopan parlamentille lainsäädäntötoimia, joilla selkiytetään ja 
tehostetaan yhteisön politiikan aloja, jotka koskevat naisten ja lasten kauppaa 
seksuaaliseen hyväksikäyttötarkoitukseen;
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9. pyytää komissiota toimittamaan kolmen vuoden kuluessa Lissabonin sopimuksen 
voimaantulosta alustavan arvion tämän sopimuksen vaikutuksista Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa seksuaalista hyväksikäyttöä varten tapahtuvan ihmiskaupan, etenkin lasten 
ja naisten kaupan, torjumiseen;

10. panee tyytyväisenä merkille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklaa 
koskevan julistuksen N:o 19, jossa jäsenvaltioita kehotetaan ryhtymään tarvittaviin 
toimenpiteisiin kaikenlaisen väkivallan estämiseksi ja torjumiseksi sekä uhrien 
tukemiseksi ja suojelemiseksi väkivallalta.
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