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EUROOPAN PARLAMENTIN MIETINTÖLUONNOS

Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelma 2006–2010
(2006/2132(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Naisten ja miesten tasa-arvon 
etenemissuunnitelma 2006–2010” (KOM(2006) 92)1,

– ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvää yhteisön strategiaa koskevan 
toimintaohjelman (2001–2005) perustamisesta 20. joulukuuta 2000 tehdyn neuvoston 
päätöksen 2001/51/EY2 ja siitä antamansa päätöslauselman3,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja erityisesti naisten oikeuksia koskevat Yhdistyneiden 
Kansakuntien oikeudelliset välineet, erityisesti kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevan yleissopimuksen, sekä muut naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevat YK:n 
asiakirjat, mm. ihmisoikeuksien maailmankonferenssissa hyväksytyn Wienin julistuksen 
ja toimintaohjelman sekä seuraavat YK:n yleiskokouksen päätöslauselmat: 20. joulukuuta 
1993 hyväksytty naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskeva päätöslauselma 
48/104, 19. helmikuuta 2004 hyväksytty naisiin kohdistuvan perheväkivallan poistamista 
koskeva päätöslauselma 58/147, 30. tammikuuta 2003 hyväksytty naisiin kohdistuvien 
kunniarikosten lopettamista koskeva päätöslauselma 57/179 ja 2. helmikuuta 1998 
hyväksytty rikosten ehkäisemistä ja rikosoikeudellisia toimia naisiin kohdistuvan 
väkivallan poistamiseksi koskeva päätöslauselma 52/86,

– ottaa huomioon Pekingissä 15. syyskuuta 1995 järjestetyn neljännen naisten 
maailmankonferenssin hyväksymän toimintaohjelman sekä 18. toukokuuta 2000 
antamansa päätöslauselman Pekingin toimintaohjelman seurannasta4,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 
49. istunnon maaliskuussa 2005 hyväksymän loppuraportin,

– ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvoa käsittelevän komission neuvoa-antavan 
komitean toukokuussa 2003 antaman lausunnon tasa-arvonäkökohtien huomioimisesta 
julkisyhteisöjen talousarvioiden laatimisessa (gender budgeting),

– ottaa huomioon Lissabonissa 23. ja 24. maaliskuuta 2000, Tukholmassa 23. ja 
24. maaliskuuta 2001, Barcelonassa 15. ja 16. maaliskuuta 2002 sekä Brysselissä 20. ja 
21. maaliskuuta 2003 ja 25. ja 26. maaliskuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmät, 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EYVL L 17, 19.1.2001, s. 22. 
3 EYVL C 223, 8.8.2001, s. 153. 
4 EYVL C 59, 23.2.2001, s. 258.
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– ottaa huomioon jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista 12. heinäkuuta 2005 
tehdyn neuvoston päätöksen 2005/600/EY1,

– ottaa huomioon Lissabonin strategian tulevaisuudesta tasa-arvonäkökohdista tarkasteltuna 
19. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman2,

– ottaa huomioon työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittamisesta 9. maaliskuuta 2004 
antamansa päätöslauselman3,

– ottaa huomioon työajan järjestämisestä 11. helmikuuta 2004 antamansa päätöslauselman4,

– ottaa huomioon Kansainyhteisön hyväksymän sukupuolten tasa-arvoa koskevan 
toimintaohjelman vuosiksi 2005–2015,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnan lausunnot (A6-0000/2006),

A. ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeuksien maailmankonferenssissa 25. kesäkuuta 1993 
hyväksytyn Wienin julistuksen mukaan ”naisten ja tyttölasten ihmisoikeudet sisältyvät 
kiinteästi ja erottamattomasti yleisiin ihmisoikeuksiin” ja että naisten ja miesten välinen 
tasa-arvo on Euroopan unionin perusarvo, joka tunnustetaan Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa,

B. katsoo, että naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeuksien loukkauksista laaja-alaisin 
eikä tunne maantieteellisiä, taloudellisia eikä sosiaalisia rajoja ja että hälyttävän suuri 
joukko naisia joutuu edelleen kohtaamaan väkivaltaa, vaikka toimenpiteitä on toteutettu 
sekä kansallisella että yhteisön ja kansainvälisellä tasolla5,

C. katsoo, että köyhyysriski koskee ensisijaisesti naisia, myös työssä käyviä6, koska edelleen 
ilmenee syrjintää ja epätasa-arvoisuutta niin koulutuksen, palvelujen saamisen, 
työhönpääsyn ja perhe-elämään liittyvän vastuun ja eläkeoikeuksien osalta kuin 
erotilanteeseen liittyvän oikeusturvan osalta erityisesti silloin, kun naiselta puuttuu 
taloudellinen itsenäisyys, 

D. katsoo, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kulttuuriset ja yhteiskunnalliset arvot 
kuten ihmisarvo, vapaus, tasa-arvo, vuoropuhelu ja osallistuminen ovat kaikkien EU:n 
kansalaisten ja EU:n alueella asuvien yhteistä omaisuutta ja että niiden omaksumisen 

  
1 EUVL L 205, 6.8.2005, s. 21.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0029.
3 EUVL C 59, 28.4.2004, s. 492.
4 EUVL C 97E, 22.4.2004, s. 566.
5 UNIFEMin tietojen mukaan ainakin joka kolmas nainen joutuu elämänsä aikana jonkinlaisen väkivallan 
uhriksi.
6 Tässä yhteydessä on otettava huomioon myös se, että yksinhuoltajaperheen ainoa vanhempi on 85 prosentissa 
tapauksista nainen. 
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tukeminen on unionin painopistealue ja emansipaation ja yhteiskuntaan integroitumisen 
motiivi erityisesti niille naisille, jotka ovat joutuneet eristyneeseen asemaan kielellisten, 
kulttuuristen tai uskonnollisten esteiden vuoksi,

E. katsoo, että tasa-arvonäkökohtien huomioiminen julkisyhteisöjen talousarvioiden 
laatimisessa on tasa-arvopolitiikan hallinnoinnissa välttämätön väline, jota voidaan niin 
EU:n kuin jäsenvaltioiden ja alueidenkin tasolla kerättyjen tietojen ja kokemusten 
ansiosta viipymättä soveltaa sekä yhteisön talousarvion että yhteisön ohjelmien 
laatimisessa, täytäntöönpanossa ja arvioinnissa1,

F. ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdassa sekä 13 ja 152 
artiklassa määritellään sukupuolten tasa-arvon toteuttamiseen liittyvät yhteisön tehtävät 
ihmisten terveyden suojelua koskevan politiikan yhteydessä,

G. katsoo, että naisten työllisyyteen liittyvien Lissabonin tavoitteiden toteuttaminen vaatii 
lisätoimia avoimen koordinointimenetelmän nojalla siten, että noudatetaan kansallisella ja 
alueellisella tasolla yksilöityjä parhaita käytäntöjä, joissa otetaan huomioon erityisesti 
koulutuspolitiikan ja työhönpääsyn keskinäinen riippuvuus, perhe- ja työelämän 
yhteensovittamista koskevat politiikat, palvelut ja naisten päätöksentekoprosesseihin 
osallistumisen lisääminen,

H. katsoo, että perhe- ja työelämän yhteensovittamista koskevat politiikat on suunnattava 
sekä naisille että miehille ja että ne edellyttävät tämän vuoksi kattavaa lähestymistapaa, 
jossa otetaan huomioon naisiin kohdistuva syrjintä ja katsotaan uusien sukupolvien 
olevan eduksi koko yhteiskunnalle,

I. katsoo, että johtaviin asemiin pääsyssä tai päätöksentekoon osallistumisessa ei näy, että 
52 prosenttia Euroopan väestöstä on naisia; katsoo, että hallinto vahvistuisi, jos se 
edustaisi koko yhteiskuntaa, ja politiikat vastaisivat paremmin kansalaisten odotuksia; 
katsoo lisäksi, että naisten edustus päätöksentekoelimissä voidaan varmistaa kansallisella 
tasolla monin erilaisin ratkaisuin (lainsäädäntö, sopimukset tai poliittiset aloitteet),

J. katsoo, että eurooppalaista tietoyhteiskuntaa koskevassa komission tiedonannossa 
(KOM(2005) 229) ehdotettu ”i2010”-puitestrategia tähtää muun muassa elämänlaadun 
parantamiseen edistämällä kaikkien osallistumista tietoyhteiskuntaan,

1. panee merkille, että komissio haluaa jatkaa tasa-arvostrategian toteuttamista monen 
vuoden tähtäimellä;

2. pyytää komissiota laatimaan kattavan kehyksen sukupuolten tasa-arvon 
edistämisohjelmien ja -politiikkojen arviointia varten; pyytää erityisesti, että sukupuolten 
tasa-arvoa koskeva yhteisön puitestrategia vuosiksi 2001–2005 (tiedonanto KOM(2000) 
335) arvioidaan perusteellisesti ja että analysoidaan tasa-arvodirektiivien 
täytäntöönpanoa, erityisesti direktiivejä 86/378/ETY2, 86/613/ETY1, 89/391/ETY2, 

  
1 Ks. mm. OECD:n, UNIFEMin, Maailmanpankin ja Kansainyhteisön tasa-arvoasiain sihteeristön julkaisut sekä 
Euroopan neuvoston, Pohjoismaiden ministerineuvoston tai Alankomaiden työllisyys- ja sosiaaliasioiden 
ministeriön toteuttamat selvitykset ja hankkeet.
2 Neuvoston direktiivi 86/378/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1986, miesten ja naisten tasa-arvoisen 
kohtelun periaatteen toteuttamisesta ammatillisissa sosiaaliturvajärjestelmissä.
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92/85/ETY3, 2002/73/EY4 ja 2003/41/EY5, jotta voidaan määrittää naisten ja miesten 
tasa-arvon etenemissuunnitelman johdonmukainen ohjelmasuunnittelu, täytäntöönpano, 
seuranta ja arviointi; on sitä mieltä, että tämän vuoksi on välttämätöntä perustaa nopeasti 
Euroopan tasa-arvoinstituutti valvomaan etenemissuunnitelman toteuttamista;

3. kehottaa komissiota pitämään sukupuolten tasa-arvoon tähtäävää politiikkaa paitsi EU:n 
painopistealueena myös ja ennen muuta ihmisoikeuksiin erottamattomasti liittyvänä 
vaatimuksena; tämän lähestymistavan tulisi näkyä pyrkimyksenä koordinoida ja 
vahvistaa kansallisia toimenpiteitä, joiden avulla pyritään lujittamaan naisten ja lasten 
oikeusturvaa erityisesti seuraavilla tavoilla: 

− poistamalla orjuus, väkivalta, naisten sukupuolielinten silpominen, pakkoavioliitot, 
moniavioisuus sekä identiteetin riistäminen (esimerkiksi pakottamalla käyttämään 
koko kehon tai kasvot peittäviä huiveja tai naamioita), tavoitteena nollatoleranssi;

− huolehtimalla esimerkiksi siitä, että tuomioistuimessa avioeron yhteydessä määrätyt 
elatusvelvoitteet vähennetään suoraan elatusvelvollisen palkasta; 

4. kehottaa komissiota kiirehtimään sellaisen naisten oikeuksien eurooppalaisen peruskirjan 
hyväksymistä, johon koottaisiin jäsenvaltioiden kansainvälisiin velvoitteisiin sekä 
yhteisön ja yksittäisten jäsenvaltioiden lainsäädäntöön perustuvat sukupuolten oikeuksia 
ja tasa-arvoa koskevat periaatteet sekä tiedot niistä kansallisen, yhteisön ja kansainvälisen 
tason instituutioista ja elimistä, joiden puoleen naiset (sekä EU:n kansalaiset että EU:n 
alueella asuvat) voivat kääntyä, jos heidän oikeuksiaan loukataan;

5. kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan viipymättä kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaiseen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen liitetyn 
ihmiskaupan vastaisen lisäpöytäkirjan (ns. Palermon pöytäkirja), elleivät ne ole sitä vielä 
tehneet;

6. katsoo, että naisten oikeuksien samoin kuin muidenkin ihmisoikeuksien kunnioittaminen 
on perusvaatimus, kun ehdokasmaiden kanssa neuvotellaan niiden liittymisestä unioniin; 
kehottaa tämän vuoksi komissiota seuraamaan tietoja naisiin näissä maissa kohdistuvasta 
syrjinnästä ja väkivallasta ja ilmoittamaan tilanteesta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle sekä edistämään aktiivisesti unioniin liittyvien maiden osallistumista yhteisön 
rahoittamiin Progress- ja Daphne-ohjelmiin; 

    
1 Neuvoston direktiivi 86/613/ETY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1986, miesten ja naisten tasa-arvoisen 
kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin, maatalousalalla toimivat ammatinharjoittajat 
mukaan lukien, ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien naisten suojeluun raskauden ja synnytyksen 
perusteella.
2 Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä.
3 Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja 
äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi 
työssä.
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/73/EY, annettu 23 päivänä syyskuuta 2002, miesten ja 
naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen 
ja uralla etenemiseen sekä työoloissa annetun neuvoston direktiivin 76/207/ETY muuttamisesta.
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/41/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta.
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7. kehottaa komissiota tekemään maahanmuuttajanaisten emansipaatiota ja kotoutumista 
tukevia konkreettisia aloitteita erityisesti kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista 
koskevan puiteohjelman yhteydessä ja toteuttamaan tukitoimia, jotka edistävät 
vastaanottavan maan kielen sekä maan voimassa olevaan lainsäädäntöön ja muihin siellä 
noudatettaviin periaatteisiin perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien (mm. 
moniavioisuuden kieltäminen perheenyhdistämisen yhteydessä) sekä unionin 
perusarvojen tuntemusta, sillä näiden vaatimusten tulisi olla pakollinen edellytys 
jäsenvaltion kansalaisuuden saamiseksi;

8. kehottaa komissiota aloittamaan ensimmäiset pilottihankkeet, joiden tavoitteena on 
sukupuolten tasa-arvonäkökohtien huomioon ottaminen Euroopan unionin yleisen 
talousarvion ja yhteisön ohjelmien laatimisessa, erityisesti rakennerahastojen sekä 
tutkimusta, teknologian kehittämistä ja esittelyä koskevan seitsemännen puiteohjelman 
(2007–2013), terveyden ja kuluttajansuojelun alalla toteutettavan yhteisön 
toimintaohjelman (2007–2013) ja kansanterveyttä koskevan yhteisön toimintaohjelman 
(2003–2008) yhteydessä; katsoo, että näiden pilottihankkeiden yhteydessä olisi 
tarkasteltava Euroopan unionin talousarvion vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon (laaja-
alainen lähestymistapa) ja naisia tai naisten esittämiä hankkeita varten määriteltyjen 
kiintiöiden tai erityisvarausten vaikuttavuutta sekä analysoitava vaikeuksia, joita naiset 
ovat kohdanneet pyrkiessään osallistumaan kyseisiin ohjelmiin (alakohtainen 
lähestymistapa);

9. kehottaa jäsenvaltioita yhdistämään työllisyyttä ja sosiaalista integroitumista edistäviin 
kansallisiin toimintasuunnitelmiin toimenpiteitä, joiden avulla edistetään naisten pääsyä 
työmarkkinoille tasavertaisin edellytyksin ja tuetaan naisten yrittäjyyttä, tai vahvistamaan 
tällaisia toimenpiteitä, sekä yksilöimään ja edistämään uusia työllistymismahdollisuuksia 
erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla sekä yksilöille ja perheille tarjottavien 
palveluiden alalla, missä työvoima koostuu ensisijaisesti naisista, korostamalla näiden 
töiden yhteiskunnallista merkitystä ja laatimalla säännöstö, jonka avulla voidaan turvata 
palveluiden laatu ja niiden tarjoajien ihmisoikeudet;

10. kehottaa jäsenvaltioita nimeämään kansallisen vastuuhenkilön valvomaan sukupuolten 
tasa-arvonäkökohtien toteutumista Lissabonin strategian tavoitteiden yhteydessä; 
vastuuhenkilön tehtävänä olisi osallistua tätä koskevien kansallisten suunnitelmien 
laatimiseen ja tarkistamiseen sekä valvoa niiden toteuttamista, jotta voitaisiin edistää 
sukupuolten tasa-arvonäkökohtien integroimista suunnitelmissa määriteltyihin 
politiikkoihin ja tavoitteisiin;

11. kehottaa komissiota pikimmiten tarkistamaan miesten ja naisten samapalkkaisuuden 
periaatteen soveltamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 10. 
päivänä helmikuuta 1975 annettua neuvoston direktiiviä 75/117/EEY1 ja erityisesti 
säännöksiä, jotka koskevat työsuojeluviranomaisia sekä niitä tahoja, joihin 
syrjintätapauksen yhteydessä voi ottaa yhteyttä; 

12. kehottaa komissiota käynnistämään yhdessä jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten 
kanssa perhe- ja työelämän yhteensovittamista koskevien politiikkojen tarkistamisen;

  
1 EYVL L 45, 19.2.1975, s. 19.
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− huolehtimalla siitä, että äitiydestä aiheutuvat kustannukset eivät jää pelkästään äidin 
työnantajan maksettaviksi, vaan että ne jaetaan koko yhteisön kesken, jotta voidaan 
poistaa syrjivä kohtelu yrityksissä ja edistää väestönkasvua; 

− parantamalla muiden avusta riippuvaisille henkilöille (lapsille, vammaisille ja 
vanhuksille) tarkoitettujen hoito- ja tukipalveluiden saatavuutta ja joustavuutta 
määrittelemällä myös yöllä avoinna olevien hoitopaikkojen vähimmäistarve, niin että 
voidaan vastata työ- ja perhe-elämän vaatimuksiin; 

− säätämällä alustavasti 30 päivän pakollisesta isyyslomasta ottaen huomioon 
UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemästä vanhempainlomaa koskevasta 
puitesopimuksesta 3. kesäkuuta 1996 tehdyn neuvoston direktiivin 96/34/EY1

tarkistamisen; 

13. kehottaa komissiota määrittämään Euroopan tasa-arvoinstituutin selvitysten ja 
päätöksentekoa koskevan tietopankin2 avulla seurattavan edistymisen pohjalta 
kansainvälisellä, kansallisella tai alueellisella tasolla noudatettuja hyviä käytänteitä, 
joiden avulla naiset voivat osallistua päätöksentekomenettelyihin, ja edistämään tällaisten 
käytäntöjen leviämistä ja omaksumista;

14. toteaa, että levittämällä tiedotusvälineissä myönteisiä esimerkkejä naisten roolista 
yhteiskunnassa ja miesten osallistumisesta sukupuolten tasa-arvon toteuttamiseen sekä 
perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen voidaan tehokkaasti taistella sukupuoleen 
liittyviä stereotypioita vastaan; kehottaa tämän vuoksi komissiota tekemään esimerkiksi 
Media 2007 -ohjelman yhteydessä aloitteita, joiden tarkoituksena on kiinnittää 
tiedotusvälineiden huomio niissä ilmeneviin stereotypioihin sekä edistää tasavertaisia 
mahdollisuuksia; 

15. kehottaa komissiota ilmoittamaan säännöllisesti Euroopan parlamentin toimivaltaisille 
valiokunnille etenemissuunnitelman edistymisen valvonnasta;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sekä tasa-arvokysymysten 
alalla toimivaltaisille täytäntöönpanoviranomaisille ja vaaleilla valituille elimille 
paikallis-, alue- ja kansallisella tasolla.

  
1 EYVL L 145, 19.6.1996, s. 4.
2 Komission työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosaston hanke, jonka tarkoituksena on koota ja analysoida tietoja 
naisten osallistumisesta päätöksentekomenettelyihin (poliittiset instituutiot, julkishallinto, työmarkkinaosapuolet 
ja tärkeimmät valtiosta riippumattomat järjestöt). 
Internet-sivusto: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm
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PERUSTELUT

A. ETENEMISSUUNNITELMA

Komission laatimassa sukupuolten tasa-arvon etenemissuunnitelmassa vuosiksi 2006–20101

yksilöidään kuusi keskeistä toiminta-aluetta, jotka on jaettu edelleen avaintoimiksi. 
Suunnitelmaan kuuluu myös kaksi liitettä, joissa käsitellään suunnitelman seurantaa varten 
kehitettäviä indikaattoreita sekä luetellaan sukupuolten tasa-arvokysymyksiä käsittelevät 
komission yksiköt ja komiteat.

Komissio on laatinut etenemissuunnitelman vaikutustenarvioinnin2, jossa luodaan 
yleiskatsaus sukupuolten tasa-arvoa koskevaan tilanteeseen Euroopassa suhteessa 
etenemissuunnitelmassa mainittuihin keskeisiin toiminta-alueisiin.

Komission asiakirjassa vaaditaan, että tasa-arvoasioiden hallintotapaa olisi kehitettävä 
vahvistamalla komission sisäisiä rakenteita ja perustamalla Euroopan tasa-arvoinstituutti, 
jonka tehtävänä olisi edistää sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista kaikissa yhteisön 
politiikoissa.

1. Keskeiset toiminta-alueet: 

1. Naisten ja miesten yhdenvertaisen taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen;

a) Lissabonin tavoitteiden täyttäminen
b) Naisten yrittäjyyden kannustaminen
c) Sukupuolten tasa-arvo sosiaaliturvan alalla ja köyhyyden torjuminen
d) Sukupuoliulottuvuuden tiedostaminen terveydenhoitoalalla
e) Etenkin maahanmuuttajiin ja etnisiin vähemmistöihin kuuluviin naisiin 

kohdistuvan moniperusteisen syrjinnän torjuminen.

2. Työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukeminen;

a) Joustavat työaikajärjestelyt sekä naisille että miehille
b) Lastenhoitopalvelujen lisääminen
c) Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen tähtäävien politiikkojen parantaminen 

sekä naisten että miesten kannalta.

3. Naisten ja miesten yhdenvertainen osallistuminen päätöksentekoon ja sen edistäminen;

a) Naisten osallistuminen politiikkaan
b) Naisten osallistuminen taloudelliseen päätöksentekoon
c) Naiset tieteessä ja teknologiassa.

  
1 KOM(2006) 92.
2 SEC(2006) 275.
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4. Sukupuoleen perustuvan väkivallan ja ihmiskaupan kitkeminen;

a) Sukupuoleen perustuvan väkivallan kitkeminen
b) Ihmiskaupan poistaminen.

5. Sukupuolistereotypioiden poistaminen yhteiskunnasta;

a) Sukupuolistereotypioiden poistaminen kasvatuksesta, koulutuksesta ja 
kulttuurista

b) Sukupuolistereotypioiden poistaminen työmarkkinoilta
c) Sukupuolistereotypioiden poistaminen tiedotusvälineistä.

6. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen EU:n ulkopuolella;

a) EU:n lainsäädännön lujittaminen EU:hun liittyvissä sekä nykyisissä ja tulevissa 
ehdokasmaissa1

b) Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Euroopan naapuruus-, ulko- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikassa.

2. Vaikutustenarviointi

Komission laatimassa vaikutustenarvioinnissa todetaan nimenomaisesti, että ehdotettujen 
toimien vaikutuksia on mahdotonta arvioida etukäteen, minkä vuoksi asiakirjaan on vain 
koottu luettelo etenemissuunnitelman laatimisessa käytetystä tausta-aineistosta.

B. AIEMPI PUITESTRATEGIA

Naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvässä yhteisön strategiassa vuosiksi 2001–2005 
määriteltiin niin ikään keskeisiä toiminta-alueita ja avaintoimintoja. Neuvosto hyväksyi 
strategian tukemiseksi rahoitusohjelman Euroopan parlamenttia kuultuaan. 

1. Ensisijaiset tavoitteet: 

- Edistää sukupuolten tasa-arvoa talouselämässä

- Edistää tasa-arvoista osallistumista ja edustusta

- Edistää naisten ja miesten tasavertaisia sosiaalisia oikeuksia ja näiden oikeuksien 
täysimääräistä käyttöä

- Edistää sukupuolten tasa-arvoa yksityiselämässä

- Edistää sukupuoliroolien muuttamista ja stereotypioiden voittamista.

  
1Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia ja Montenegro (Kosovo mukaan luettuna). Ks. myös KOM(2005) 561.
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2. Arviointi:

Komissio on laatinut puitestrategian tukiohjelmasta puoliväliarvioinnin1, jota käytettiin myös 
etenemissuunnitelman vaikutustenarvioinnissa. Kyseisessä arvioinnissa kuitenkin vain 
luetellaan vuoden 2004 loppuun mennessä toteutetut toimet. 

Vaikutustenarvioinnin pohjana olleessa analyysissa (jonka ovat laatineet komission 
ulkopuoliset asiantuntijat2) esitetään lisäksi seuraavat suositukset: puitestrategian 
tukiohjelmaa on selkeytettävä, eri painopisteiden keskinäistä synergiaa parannettava ja 
positiivisten tulosten ja parhaiden käytänteiden levittämistä edistettävä.

Suosituksissa todetaan selkeästi, että ohjelman suunnittelua, täytäntöönpanoa ja arviointia 
komissiossa on parannettava. Esittelijän käsityksen mukaan tällaiset parannukset ovat 
olennaisen tärkeitä.

C. MIETINNÖN KESKEISET AIHEET

Lähestymistapa: lähtökohdaksi oikeudet!

Esittelijä ehdottaa, että etenemissuunnitelmassa keskityttäisiin naisen perusoikeuksiin, jotta 
EU:n kansalaisia voitaisiin auttaa omaksumaan sukupuolten tasa-arvon käsite. Yhteisön tasa-
arvopolitiikka ei perustu yksinomaan perustamissopimuksissa määriteltyyn toimivaltaan, vaan 
ennen kaikkea vaatimukseen kunnioittaa naisten ihmisoikeuksia. Tällaisen lähestymistavan 
tarkoituksena on antaa lisäpontta EU:n ja jäsenvaltioiden politiikoille ja määritellä 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen selkeästi menetelmäksi, jonka tarkoituksena on 
perusoikeuksien turvaaminen.

Etenemissuunnitelmaa on näin ollen pidettävä dynaamisena välineenä, jonka tarkoituksena on 
saavuttaa todellinen tasa-arvo naisten ja miesten välillä ja joka itsessään perustuu 
perusoikeuksien kunnioittamiseen.

Ensimmäinen askel tähän suuntaan on ehdotuksessa mainittujen direktiivien täytäntöönpanon 
arviointi. Se on tarpeen, jotta voidaan määritellä syrjinnän todelliset mittasuhteet ja sitä 
koskevat tiedot: mistä organisaatiosta ja olosuhteista on kyse, millaisia ratkaisuja eri 
jäsenvaltioissa on löydetty jne. 

Huomion keskipisteenä ovat maahanmuuttajanaiset, jotka usein joutuvat kohtaamaan syrjintää 
sen ankarimmissa muodoissa, minkä vuoksi heidän on erityisen vaikea kotoutua uuteen 
asuinympäristöönsä. Usein syrjintää ilmenee keskeisten palvelujen kuten terveydenhuollon ja 
koulutuksen piiriin pääsyssä. Esittelijä ehdottaa, että voimavarat keskitettäisiin käyttämällä 
emansipaation apuvälineenä tietoa. Toiveena on, että kun tiettyjen asioiden tuntemuksesta 
tehdään pakollinen vaatimus, näiden naisten keskuudessa leviää ainakin tietoisuus omista 
erottamattomista oikeuksista ja kielitaidon merkityksestä.

  
1 SEC(2004) 147.
2 http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm
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Sukupuolten tasa-arvonäkökohtien huomioiminen julkisyhteisöjen talousarvioiden 
laatimisessa

Sukupuolten tasa-arvonäkökohtien huomioiminen julkisyhteisöjen talousarvioiden 
laatimisessa (gender budgeting) on hyödyllisin mutta vähiten käytetty keino soveltaa 
tasavertaisia mahdollisuuksia julkisessa päätöksenteossa. Se on myös avain tasavertaisten 
mahdollisuuksien toteuttamiseksi Euroopan unionin tasolla. Tätä silmällä pitäen 
etenemissuunnitelmassa ei pidä rajoittua ainoastaan laatimaan toteutettavuustutkimuksia, joita 
naisten ja miesten tasa-arvoa käsittelevä neuvoa-antava komitea onkin jo laatinut, vaan 
toteuttaa konkreettisia pilottihankkeita ja perustaa gender budgeting -aloitteita varten yhteinen 
ohjauskeskus, jotta voidaan varmistaa, että parhaita käytäntöjä levitetään yhdenmukaisesti.

Lissabonin strategia ja perhe- ja työelämän yhteensovittaminen

Naisten työssäkäyntiä on lisättävä, jotta Lissabonin tavoitteet voidaan saavuttaa. Jotta voidaan 
tukea naisten pääsyä työmarkkinoille ja pysyvien työsuhteiden syntymistä, on samalla 
kuitenkin puututtava vielä jäljellä oleviin syrjinnän muotoihin eli palkkaeroihin, 
etuusjärjestelmien syrjivään soveltamiseen ja siihen, että miehet eivät osallistu riittävästi 
perheestä aiheutuvien velvollisuuksien täyttämiseen.

Esittelijä ehdottaakin, että hyväksytään kattava lähestymistapa, jossa otetaan Lissabonin 
strategian pohjalta huomioon kaikki näkökohdat, joiden suhteen syrjintää saattaa esiintyä, 
koulutuksesta eläkeoikeuksiin. Lisäksi on toteutettava tiettyjä toimenpiteitä, kuten 
samapalkkaisuutta ja vanhempainlomaa koskevien direktiivien tarkistukset, ja laadittava uudet 
tavoitteet lapsille, vanhuksille ja vammaisille tarkoitettuja hoito- ja tukipalveluja varten. Näin 
voidaan perhe- ja työelämän yhteensovittamisen avulla yhtäältä edistää työllistymistä ja 
toisaalta turvata työvoiman saanti.

Tätä tarkoitusta varten esittelijä ehdottaa lisäksi, että kukin jäsenvaltio nimeää tasa-
arvokysymyksistä vastaavan kansallisen vastuuhenkilön, jonka tehtävänä olisi varmistaa tasa-
arvostrategian täytäntöönpanon ja tarkistuksen yhteydessä, että sukupuolten tasa-arvoon 
liittyvät näkökohdat otetaan huomioon eri politiikkojen täytäntöönpanossa, ja tuoda 
sukupuolten tasa-arvoa koskevia kysymyksiä esiin politiikassa.

Osallistuminen päätöksentekomenettelyihin ja stereotypiat

Komission työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosaston aloite perustaa tietopankki, johon 
kerätään tietoja naisten osallistumisesta päätöksentekomenettelyihin, on ensimmäinen 
konkreettinen askel kohti osallistumista edistäviä yhteisön ja kansallisia hankkeita.

Käytettävissä olevien tietojen perusteella näyttää siltä, että tilanne on eri jäsenvaltioissa ja eri 
aloilla hyvin erilainen. Tämän vuoksi esittelijä kehottaa komissiota hyväksymään 
toimenpiteitä, joiden avulla voidaan kehittää paitsi parhaiden käytänteiden vaihtoa 
jäsenvaltioiden välillä myös vuoropuhelua EU:n ulkopuolisten tahojen kanssa, jotka ovat 
kenties löytäneet tehokkaita keinoja lisätä naisten osallistumista päätöksentekomenettelyihin. 
Komission tulisi suorittaa arvioita ja levittää tietoja ja yhteenvetoja sen varmistamiseksi, että 
kaikki EU:n kansalaiset ovat edustettuina kaikilla päätöksentekotasoilla (sekä yrityksissä että 
vaaleilla valituissa ja täytäntöönpanoelimissä) kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja EU:n 
toimielimissä.


