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EHDOTUKSET 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo on yksi unionin perustana olevista arvoista 

ja unioni on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista kaikissa 

toimissaan, kuten SEUT-sopimuksen 8 artiklassa on vahvistettu; 

B. ottaa huomioon, että sukupuolitietoinen budjetointi on osa sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisstrategiaa; 

1. palauttaa mieliin, että Euroopan tasa-arvoinstituutin tavoitteena on myötävaikuttaa 

sukupuolten tasa-arvon edistämiseen unionissa ja vahvistaa sitä, mihin sisältyy tasa-

arvon valtavirtaistaminen kaikissa asiaankuuluvissa unionin politiikoissa ja niihin 

perustuvissa kansallisissa politiikoissa, sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjuminen ja 

unionin kansalaisten tietoisuuden lisääminen sukupuolten tasa-arvosta, ja panee 

tyytyväisenä merkille, että työtä on priorisoitu useilla aloilla ja tämä on tuottanut 

korkealaatuisia ja näkyviä tuloksia tinkimättä kuitenkaan siitä, että painopiste on 

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisessa; 

2. panee tyytyväisenä merkille instituutin ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 

valiokunnan jatkuvan yhteistyön sekä instituutin panoksen naisten oikeuksien ja 

sukupuolten tasa-arvon valiokunnan meneillään oleviin toimiin; kehottaa lisäämään 

vuorovaikutusta naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 

lainsäädäntöä ja muuta kuin lainsäädäntöä koskevien prioriteettien ja instituutin 

tutkimustyön välillä siten, että otetaan huomioon myös instituutin kehittämä tasa-

arvoindeksi; 

3. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan instituutin taloudellinen 

asema 31. päivänä joulukuuta 2016 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna 

päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty tilinpäätöksessä kaikilta 

olennaisilta osiltaan oikein instituutin varainhoitoa koskevien säännösten ja komission 

tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti; 

4. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan instituutin 31. päivänä 

joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta annetun tilinpäätöksen perustana 

olevat tulot ja maksut ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset; 

5. panee merkille, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen 

osuus oli osastossa 3 (toimintamenot) edelleen suuri eli 51 prosenttia, mikä johtuu 

pääasiassa meneillään olevista tutkimuksista, jotka oli tarkoitus saada valmiiksi 

vuonna 2016; panee kuitenkin merkille, että tilanne on parantunut vuodesta 2015, 

jolloin osuus oli 61 prosenttia; kehottaa instituuttia harkitsemaan jaksotettujen 

määrärahojen käyttöönottoa, sillä tällä tavoin otettaisiin paremmin huomioon toimien 

monivuotinen luonne ja sopimusten tekemisen, toimitusten ja maksujen väliset 

väistämättömät viipeet; 
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6. katsoo tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan tasa-

arvoinstituutin johtajalle voidaan myöntää vastuuvapaus instituutin talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016. 
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