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Taustaa

Euroopan parlamentti hyväksyi 18. tammikuuta 2007 päätöslauselman sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta valiokuntatyöskentelyssä (P6_TA(2007)0010). Siinä parlamentti 
ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että "parlamentin valiokunnat ovat toteuttaneet 
työskentelyssään sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista, ja kehottaa muita valiokuntia 
tekemään samoin" (10 kohta).

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalla ei tähän asti ole ollut 
toimintaohjelmaa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen toteuttamiseksi. Sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisesta vastaavana varapuheenjohtajana, johon toimeen valiokunta on 
minut valinnut, olen pyrkinyt paikkaamaan tämän puutteen. 

Ehdotan, että valiokunta keskustelisi seuraavasta periaatejulistuksesta ja hyväksyisi sen
hyvissä ajoin ennen seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja.
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Ehdotus periaatejulistukseksi sukupuolten tasa-arvon edistämisestä valiokunnan työssä

Euroopan parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta sitoutuu 
edistämään sukupuolten tasa-arvoa

A. asioissa, jotka kuuluvat sen toimivaltaan työjärjestyksen liitteen VI mukaisesti:

1. Euroopan yhdentymisen toimielimiä koskevat näkökohdat, erityisesti valmistelukuntien ja 
hallitustenvälisten konferenssien valmistelussa ja toteuttamisessa;

– Valiokunta pyrkii varmistamaan sukupuolten tasa-arvoisen edustuksen tulevissa 
valmistelukunnissa ja niiden hallintoelimissä. Sukupuolinäkökulma on otettava huomioon 
valittaessa parlamentin edustajia hallitusten välisiin konferensseihin.

2. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen täytäntöönpano ja sen toiminnan arviointi; 

– Valiokunta kiinnittää arvioinnissa huomiota Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevan artiklan toteutumiseen: "Unioni pyrkii 
kaikissa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa." (Lissabonin sopimuksen II osasto, 2 f artikla, EY:n 
perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohta)

3. Euroopan unionin laajentumisneuvottelujen seuraukset toimielinten kannalta;

–

4. toimielinten väliset suhteet, mukaan lukien työjärjestyksen 120 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen toimielinten välisten sopimusten käsittely;

–

5. yhdenmukainen vaalimenettely;

– Valiokunta tarkastelee mahdollisuuksia lisätä naisten määrää Euroopan parlamentin jäsenten 
keskuudessa. Erityistä huomiota kiinnitetään esimerkkeihin kiintiöiden käyttämisestä 
ehdokasasettelussa.

6. Euroopan tason poliittiset puolueet, tämän kuitenkaan rajoittamatta puhemiehistön 
toimivaltaa;

– Valiokunta kehottaa poliittisia puolueita varmistamaan sukupuolten tasapainoisen 
edustuksen puoluejohtoa valittaessa ja toteuttamaan sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista poliittisissa ohjelmissaan.

7. sen toteaminen, että jokin jäsenvaltio on rikkonut vakavasti ja jatkuvasti jäsenvaltioille 
yhteisiä periaatteita;

–
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8. työjärjestyksen tulkinta ja soveltaminen sekä siihen esitettävät tarkistukset.

Valiokunta kiinnittää erityistä huomiota sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen 
laatiessaan mietintöä työjärjestyksen yleisestä tarkistamisesta.

B. pyytämällä poliittisia ryhmiä varmistamaan, siinä määrin kuin se on käytännössä 
toteutettavissa,

– että seuraavalla vaalikaudella naisten osuus valiokunnassa vastaa naisten osuutta koko 
parlamentissa (tällä hetkellä valiokunnan jäsenistä 17,9 % on naisia, kun koko parlamentin 
jäsenistä noin kolmasosa on naisia);

– että kyseinen osuus huomioidaan myös puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaita 
asetettaessa ja koordinaattoreita nimitettäessä;

– että sukupuolten tasa-arvo varmistetaan päätettäessä mietintöjen ja lausuntojen laatijoista.
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