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EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo on yksi unionin perustana olevista arvoista 
ja että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklan mukaan tämän 
tasa-arvon edistäminen on unionin perusperiaate, joka on otettava huomioon kaikissa 
unionin politiikoissa ja toimissa ja talousarvioprosessin kaikissa vaiheissa sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen ja sukupuolitietoisen budjetoinnin kautta;

B. toteaa, että epätasa-arvo on unionissa kasvava ongelma, joka näkyy tällä hetkellä 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon taantumisena, ja että unionin talousarvio 
on laadittava enenevässä määrin siten, että edistetään voimakkaasti sosiaalisten 
oikeuksien turvaamista ja kehittämistä ja sukupuolten tasa-arvoa ja parannetaan naisten 
tilannetta;

C. ottaa huomioon, että sukupuolitietoisella budjetoinnilla tarkoitetaan sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamista talousarvioprosessissa ja talousarvioiden sukupuolilähtöistä 
arviointia, sukupuolinäkökulman sisällyttämistä kaikkiin talousarvioprosessin vaiheisiin 
ja tulojen ja menojen järjestämistä uudelleen sukupuolten tasa-arvon1 edistämiseksi;

D. ottaa huomioon, että naiset käyttävät miehiä enemmän aikaa palkattomaan hoivatyöhön, 
mikä on yksi suurimmista syistä naisten aliedustukseen työmarkkinoilla; ottaa 
huomioon, että laadukkaiden, helposti saavutettavien ja kohtuuhintaisten lastenhoidon 
ja pitkäaikaishoidon palveluiden kysyntä ylittää nykyisen tarjonnan ja että joillain 
heikossa asemassa olevilla perheillä ei välttämättä ole varaa yksityisiin 
hoitopalveluihin;

E. toteaa, että Euroopan parlamentti on vaatinut toistuvasti riittävää rahoitusta ja 
mahdollisimman korkeaa profiilia perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmaan 
kuuluvan Daphne-aloitteen erityistavoitteelle naisten ja tyttöjen suojelemiseksi 
väkivallalta;

F. ottaa huomioon, että sukupuolitietoinen budjetointi ja siihen liittyvät sukupuolten 
tasa-arvoa edistävät toimintapolitiikat johtavat kestävämpään ja osallistavampaan 
kasvuun ja työllisyyteen ja lisäävät julkisten menojen avoimuutta ja 
vastuuvelvollisuutta;

G. ottaa huomioon, että Euroopan unionin vuoden 2019 talousarvioesityksen päätavoitteita 
ovat strategiset investoinnit ja kestävä kasvu, joilla tuetaan taloudellista 
yhteenkuuluvuutta ja luodaan työpaikkoja erityisesti nuorille; toteaa, että tässä 
yhteydessä on myös tärkeää lisätä naisten mahdollisuuksia kaikilla talouden aloilla, 
myös digitaalitaloudessa, tieto- ja viestintätekniikoiden alalla ja luonnontieteiden, 
teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-tieteet) aloilla; katsoo, että 
näillä aloilla on kiinnitettävä erityistä huomiota sukupuolikysymyksiin ja on puututtava 
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suureen sukupuolten väliseen kuiluun ja unionin laajuiseen osaamisvajeeseen tieto- ja 
viestintätekniikan ja STEM-tieteiden aloilla;

H. ottaa huomioon, että Kansainvälisen valuuttarahaston kaltaiset kansainväliset 
organisaatiot edistävät määrätietoisesti sukupuolitietoista budjetointia hyvänä julkisen 
varainhoidon hallinnoinnin perustyökaluna ja pitävät sitä hyvänä budjetointina; ottaa 
huomioon, että OECD pitää sukupuolitietoista budjetointia keskeisenä välineenä 
sukupuolten tasa-arvon täytäntöönpanossa julkisen varainhoidon yhteydessä; ottaa 
huomioon, että vuosien 2014–2020 monivuotiseen rahoituskehykseen liitetty 
parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma velvoittaa nämä kolme 
toimielintä sisällyttämään sukupuolinäkökulmaan perustuvia tekijöitä tarvittaessa 
unionin talousarviomenettelyihin, mutta komission strategisessa toimintaohjelmassa 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 2016–2020 todetaan, että sukupuolitietoista 
budjetointia ei sovelleta järjestelmällisesti unionin yleiseen talousarvioon;

I. ottaa huomioon, että unioni on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja 
yhtäläisiä mahdollisuuksia ja että naisten ja miesten olisi siksi hyödyttävä tasapuolisesti 
julkisista varoista ja palveluista; ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvoa ja 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevista unionin korkean tason poliittisista 
sitoumuksista huolimatta menopäätöksissä ei oteta huomioon sukupuolten tasa-arvoa 
kaikilla politiikan aloilla;

J. toteaa, että unioni ja sen jäsenvaltiot yhdessä ovat maailman johtavia 
kehitysavunantajia: ne antavat yli 50 prosenttia kaikesta avunantajien myöntämästä 
avusta; toteaa, että muiden avunantajien vähennettyä apuaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuden ja naisten lisääntymisterveyden alalla unionin on 
lisättävä rahoitustaan nykyisestä näille aloille, erityisesti aloille, joilla on erityinen 
sukupuoliulottuvuus;

K. ottaa huomioon, että unioni on sitoutunut kauppaa ja naisten taloudellista 
voimaannuttamista koskevaan yhteiseen julistukseen, jotta sukupuolinäkökohdat 
otettaisiin paremmin huomioon sen kauppa- ja kehityspolitiikassa, ja se aikoo raportoida 
aiheesta vuonna 2019; ottaa huomioon, että parlamentti on hyväksynyt sukupuolten 
tasa-arvoa EU:n kauppasopimuksissa koskevan päätöslauselman, jossa kehotetaan 
toteuttamaan sukupuolen ja kaupan alalla useita uusia toimenpiteitä, jotka edellyttävät 
vahvoja talousarvio- ja poliittisia sitoumuksia;

L. ottaa huomioon, että ihmiskauppa on järkyttävä rikos, joka uhkaa yhteiskunnan 
vähäosaisimpia jäseniä, varsinkin naisia ja tyttöjä, joita käytetään hyväksi 
prostituutiossa;

1. kehottaa komissiota ja neuvostoa soveltamaan järjestelmällisesti sukupuolitietoista 
budjetointia kaikissa julkisissa menoissaan, myös neuvotellessaan seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä ja pannessaan sitä täytäntöön, ja ottamaan 
sukupuolinäkökohdat huomioon ja pyrkimään saavuttamaan kestävän kehityksen 
tavoitteet edistämällä sukupuolten tasa-arvoa koskevaa kestävän kehityksen tavoitetta 
nro 5 ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista kaikissa kestävän kehityksen 
tavoitteissa ja panemalla ne täytäntöön;



AD\1164093FI.docx 5/9 PE623.661v02-00

FI

2. on sitoutunut turvaamaan sukupuolten tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen oikeuksien 
edistämisen ja suojelun vuoden 2019 talousarviomenettelyssä; kehottaa jäsenvaltioita ja 
komissiota ottamaan sukupuolitietoisen budjetoinnin osaksi talousarviomenettelyn 
kaikkia budjettikohtia eikä vain ohjelmia, joissa sukupuolinäkökulma on ilmeisin, jotta 
talousarvion tuloilla ja menoilla edistettäisiin tehokkaasti sukupuolten tasa-arvoa ja 
naisten oikeuksia;

3. on huolissaan siitä, että vahvoista toimielinten yhteisistä ja poliittisista lausunnoista 
huolimatta sukupuolten tasa-arvoa koskevia tavoitteita ei ole ilmaistu selkeästi unionin 
talousarvioasiakirjoissa eikä otettu huomioon talousarvioprosessin kaikissa vaiheissa ja 
että sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevien talousarviositoumusten seuranta on 
viime vuosien aikana käynyt mahdottomaksi sukupuolten tasa-arvoa koskevien 
erityisten budjettikohtien poistamisen takia; korostaa, että sukupuolten tasa-arvoa 
koskeviin tavoitteisiin on osoitettava vastaavat talousarviomäärärahat; lisää, että näiden 
määrärahojen on palveltava valtavirtaistamista ja kohdennettuja toimia, koska 
kaksitahoisella lähestymistavalla on tärkeä myönteinen vaikutus sukupuolten tasa-
arvoon;

4. muistuttaa, että sukupuolitietoinen budjetointi on laajemman sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevan strategian yksi ulottuvuus, ja huomauttaa, että on tärkeää 
toteuttaa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista kaikissa politiikkasyklin vaiheissa; 
korostaa, että uusien politiikkojen ja elinten suunnittelun yhteydessä on hyvä tilaisuus 
panna sukupuolten valtavirtaistaminen asianmukaisesti täytäntöön;

5. korostaa, että unionin nykyaikaisen, kohdennetun talousarvion tavoitetta ei saavuteta 
ellei sukupuolikysymyksiä käsitellä selkeästi ja kokonaisvaltaisesti, mikä auttaisi 
puolestaan varmistamaan julkisten varojen tehokkaan käytön ja unionin tason lisäarvon 
saavuttamisen kaikissa unionin toimissa;

6. toivoo, että uutta Euroopan työviranomaista (ELA) suunniteltaessa noudatetaan 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja edellytetään, että ELA-asetukseen sisällytetään 
sukupuolitietoisen budjetoinnin vaatimus ja että vuoden 2019 talousarvioon 
sisällytetään erillinen budjettikohta, jotta sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen 
toteutuisi Euroopan työviranomaisen toimenkuvassa;

7. muistuttaa pyytäneensä lisäämään muun muassa Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan 
aluekehitysrahaston, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja 
koheesiorahaston kautta resursseja, joilla edistetään naisten taloudellisia ja sosiaalisia 
oikeuksia ja erityisesti naisten työllistämistä ja investoimista korkealaatuisiin julkisiin 
hoitopalveluihin ja joilla vähennetään sukupuolten epätasa-arvoa myös unionin ja 
jäsenvaltioiden käytössä jo nykyisin olevien välineiden avulla ja ottamalla käyttöön 
erillinen budjettikohta tätä tarkoitusta varten;

8. kehottaa osoittamaan määrärahoja ohjelmiin, joilla tuetaan naisyrittäjyyttä, ja 
varmistamaan naisten mahdollisuudet saada lainoja ja pääoman ehtoista rahoitusta 
unionin ohjelmista ja rahastoista, kuten COSME, Horisontti 2020 ja Euroopan 
sosiaalirahasto, ja rohkaisemaan naisia tähän;

9. kehottaa varmistamaan, että tytöt ja nuoret naiset osallistuvat yhdenvertaisesti 
nuorisotyöllisyysaloitteen toimiin, ja kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että heille 
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tarjotaan laadukasta koulutusta ja työtä, myös digitaalitalouden, tieto- ja 
viestintätekniikan ja STEM-tieteiden aloilla;

10. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan hyvin jäsennellyt sukupuolitietoista budjetointia 
koskevat aloitteet, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa koulutuksen ja 
terveydenhuoltopalvelujen kautta ja joihin kuuluvat erityisesti kattava seksuaalivalistus 
ja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvät palvelut;

11. muistuttaa, että yksi sukupuolitietoisen budjetoinnin toteuttamisen edellytyksistä on 
ohjelmassa määriteltyjä sukupuolten tasa-arvoa koskevia tavoitteita varten osoitettavat 
erilliset budjettikohdat; pitää tarpeellisena lisätä resursseja kaikenlaisen naisiin ja 
tyttöihin kohdistuvan väkivallan sekä hlbtiq-ihmisiin kohdistuvan sukupuoliperusteisen 
väkivallan torjumiseksi myös siten, että talousarvioon otetaan erillinen budjettikohta 
Daphne-ohjelmalle ja sukupuolten tasa-arvon ja sen valtavirtaistamisen edistämiselle 
perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta siten, että kauden 2014–2020 
rahoitus säilyisi vähintään vuoden 2011 tasolla; pitää tarpeellisena varmistaa myös, että 
tätä erityistavoitetta varten luodaan erillinen budjettikohta seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen valmistelun yhteydessä; pyytää, että varmistetaan kestävä ja riittävä 
rahoitus toimiin, joilla edistetään Istanbulin yleissopimuksen tehokasta 
täytäntöönpanoa, kiinnittäen erityistä huomiota seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja 
sukupuoliperusteiseen väkivaltaan liittyviä valituksia käsittelevän oikeuslaitoksen 
henkilöstön ja muun henkilöstön meneillään olevaan koulutukseen ja antamalla siihen 
rahoitustukea;

12. kehottaa unionia ja jäsenvaltioita toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä ja 
osoittamaan riittävästi varoja naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi 
sekä varmistamaan, että maahanmuuttaja- ja pakolaisnaisia sekä laittomasti maassa 
oleskelevia naisia suojellaan väkivallalta; vaatii, että naisten oikeudet ja turvallisuus 
varmistetaan koko turvapaikkamenettelyn ajan kohdennettujen investointien avulla;

13. toteaa, että erittäin merkittävä osuus unioniin tulevista pakolaisista ja 
turvapaikanhakijoista on naisia ja lapsia; korostaa, että sukupuolen tasa-arvon 
valtavirtaistaminen on myös yksi turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 
(AMIF) perusperiaatteista, ja pyytää toistamiseen, että sukupuolinäkökohta otettaisiin 
huomioon myös maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikoissa osoittamalla erityistä 
rahoitusta sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiselle ja varmistamalla 
terveydenhuollon ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskevien palveluiden saatavuus;

14. kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön tähtäävän nais- ja tyttökaupan kitkemiseksi riittävillä 
talousarviositoumuksilla koko unionin alueella ja lisäämään rahoitusta toimiin, joilla 
edistetään uhrien oikeuksia ja suojelua sekä ihmiskaupan uhreiksi joutuneiden naisten ja 
tyttöjen kysynnän vähentämistä;

15. kehottaa unionia ja jäsenvaltioita tukemaan naisjärjestöjä ja tyttöjen ja naisten 
vaikutusvallan ja edustuksen lisäämistä päätöksenteossa unionin kehitysavun avulla; 
muistuttaa kiireellisestä tarpeesta lisätä unionin rahoitusta seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseen, jotta voidaan torjua sen 
rahoitusvajeen vaikutuksia, joka aiheutui Yhdysvaltojen palautettua global gag 
-sääntönsä ja laajennettua sitä;
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16. painottaa tarvetta torjua kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten kapenemista ja 
kehottaa unionia ja jäsenvaltioita asettamaan etusijalle ihmisoikeuksien puolustajia ja 
erityisesti naispuolisia ihmisoikeuksien puolustajia tukevat ja suojaavat investoinnit, 
sillä he kohtaavat työssään sukupuoleen perustuvia ominaisia esteitä ja uhkia, ja 
antamaan heille näkyvää poliittista tukea ja tunnustusta, erityisesti myöntämällä heille 
kiireellisiä avustuksia ihmisoikeuksien puolustajille tarkoitetusta EIDHR:n 
hätärahastosta;

17. toteaa, että täyttääkseen kestävän kehityksen tavoitteen nro 5 saavuttamiseen liittyvät 
sitoumuksensa ja erityisesti tavoitteensa varmistaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja 
-oikeuksien (SRHR) yleinen toteutuminen komission on osoitettava SRHR-toimiin, 
perhesuunnittelu mukaan luettuna, rahoitusta nimenomaisesta budjettikohdasta tai 
sisällyttämällä nämä toimet eri budjettikohtien, kuten terveyttä, koulutusta, nuorten
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä, ihmisoikeuksia tai sukupuolta koskevien 
budjettikohtien, tavoitteisiin;

18. kehottaa unionia ja jäsenvaltioita lisäämään tukea tyttöjen ja naisten sosiaalisille, 
taloudellisille ja sivistyksellisille oikeuksille kumppanimaissa; kehottaa tässä 
yhteydessä kaikkia osapuolia varmistamaan, että GAP II -toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa parannetaan vuosikertomusten tulosten pohjalta;

19. muistuttaa Euroopan tasa-arvoinstituutin tärkeästä roolista ja kehottaa säilyttämään 
instituutin talousarvion, henkilöstötaulukon ja riippumattomuuden;

20. kehottaa unionia tukemaan sellaisten uusien toimenpiteiden kehittämistä, joilla 
edistetään ja tuetaan sukupuolten tasa-arvoa, naisten oikeuksia ja heidän taloudellista 
voimaannuttamistaan unionin kauppapolitiikassa, sekä osoittamaan riittävästi varoja 
näitä sitoumuksia varten.



PE623.661v02-00 8/9 AD\1164093FI.docx

FI

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä) 27.9.2018

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

18
3
1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija 
Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, André Elissen, Iratxe García 
Pérez, Mary Honeyball, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, 
Pina Picierno, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Stefan Eck, José Inácio Faria, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, 
Jordi Solé

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (200 art. 2 kohta)

Marek Plura, Damiano Zoffoli



AD\1164093FI.docx 9/9 PE623.661v02-00

FI

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

18 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD Daniela Aiuto

GUE/NGL Malin Björk, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva

PPE Anna Maria Corazza Bildt, José Inácio Faria, Jérôme Lavrilleux, Marek Plura

S&D Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, 
Damiano Zoffoli

VERTS/ALE Jordi Solé, Ernest Urtasun

3 -

ECR Jadwiga Wiśniewska

ENF André Elissen

PPE Marijana Petir

1 0

PPE Michaela Šojdrová

Symbolien selitys:
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää


	1164093FI.docx

