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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 sukupuolitietoisella budjetoinnilla tarkoitetaan sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamista talousarvioprosessissa ja talousarvioiden sukupuolilähtöistä 
arviointia, sukupuolinäkökulman sisällyttämistä kaikkiin talousarvioprosessin vaiheisiin 
sekä tulojen ja menojen järjestämistä uudelleen sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi1;

1. palauttaa mieliin, että Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) 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. pitää myönteisenä, että tasa-arvoinstituutin viestintätoimet saavuttivat huomattavasti 
suuremman yleisön vuonna 2017 ja että sen julkaisut ovat saaneet myönteistä palautetta 
käyttäjiltä, mikä on edesauttanut sukupuolten tasa-arvoa koskevan viestin levittämistä ja 
lisännyt kansalaisten tietoisuutta asiasta unionissa;

3. pitää myönteisenä tasa-arvoinstituutin osallistumista oikeus- ja sisäasioiden alan 
virastojen eurooppalaiseen verkostoon ja sen siihen tuomaa arvokasta 
sukupuolinäkökulmaa;

4. panee merkille, että tasa-arvoinstituutti on saavuttanut edistystä joidenkin ulkoisen 
arvioinnin (2015) suositusten suhteen; pitää myönteisenä tasa-arvoinstituutin 
pyrkimystä muuttua hankevetoiseksi organisaatioksi, mikä lisää sisäistä synergiaa ja
edistää tietämyksen vaihtoa yksiköiden kesken; pitää arvossa sitä, että tasa-
arvoinstituutti on alkanut panna täytäntöön toimintasuunnitelmaa suositusten 
panemiseksi täytäntöön ja kehottaa sitä jatkamaan tätä prosessia hallinnon ja 
tehokkuuden parantamiseksi;

5. panee tyytyväisenä merkille tasa-arvoinstituutin ja naisten oikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon valiokunnan jatkuvan yhteistyön sekä instituutin panoksen valiokunnan 
meneillään oleviin toimiin, mukaan lukien sukupuolitietoisen budjetoinnin tarkastelu ja 
edistäminen sekä ihmiskaupan sukupuolinäkökohdat; pitää tähän liittyen erityisen 
myönteisenä tasa-arvoinstituutin osuutta sukupuolinäkökulman sisällyttämisessä 
ihmiskaupan vastaiseen direktiiviin ja uhrien oikeuksia koskevaan direktiiviin;

                                               
1 https://rm.coe.int/1680596143
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6. huomauttaa, että tasa-arvoinstituutin on tehtävä tiivistä yhteistyötä naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lisäksi myös muiden parlamentin valiokuntien 
kanssa, jotta sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen toteutuu paremmin 
toimintapolitiikoissa ja toimissa; vaatii tasa-arvoinstituutille lisää rahoitusta 
henkilöstömäärän kasvattamiseksi, jotta tasa-arvoinstituutti voi auttaa keskeisiä 
sidosryhmiään muun muassa sukupuolitietoisen budjetoinnin ja muiden 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen välineiden täytäntöönpanossa;

7. antaa tukensa työlle, jota tasa-arvoinstituutti tekee tarjotessaan kaikesta ideologiasta 
vapaita, virallisia ja laadukkaita tietoja ja joka tutkimusten ja selvitysten avulla 
mahdollistaa sen, että naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta saa 
tietoja, jotka ovat välttämättömiä, jotta se voi toimia asianmukaisesti;

8. on tyytyväinen tasa-arvoinstituutin saavutuksiin vuonna 2017, erityisesti tasa-
arvoindeksin 2017 julkaisemiseen, sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevien 
yhdenmukaistettujen määritelmien ja indikaattoreiden laatimiseen ja sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamista käsittelevän verkkofoorumin ja välineiden laajentamiseen; 
pitää myönteisenä indeksin uutta ominaisuutta, jossa keskitytään eri nais- ja
miesryhmien välisiin eroihin, ja sitä, että vuodesta 2019 alkaen indeksiä päivitetään 
vuosittain; pyytää kehittämään järjestelmällisempiä välineitä, jotta 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen voidaan paremmin varmistaa kaikissa 
toimintapolitiikoissa ja toimissa; 

9. panee merkille, että tasa-arvoinstituutti on toteuttanut jatkotoimia instituutissa 
työskentelevien naisten ja harjoittelijoiden seksuaalista häirintää koskevien ilmoitusten 
takia; korostaa, että tasa-arvoinstituutin on toimittava esikuvana seksuaalisen häirinnän 
torjumisessa ja sen koko henkilökunnan turvallisuuden ja ihmisarvon varmistamisessa; 
tukee tasa-arvoinstituuttia sen seksuaalista häirintää koskevan nollatoleranssipolitiikan 
täytäntöönpanossa;

10. suosittaa vahvasti, että tasa-arvoinstituutin tehtäväksi annetaan unionin 
asiantuntijakeskuksena sukupuolten tasa-arvon alalla seurata Istanbulin 
yleissopimuksen täytäntöönpanoa;

11. pitää valitettavana määrärahoihin kohdistuvien leikkausten ja inhimillisten resurssien 
puutteen jatkuvaa uhkaa, jonka alaisena tasa-arvoinstituutin on toimittava;

12. pitää arvossa tasa-arvoinstituutin työtä digitalisaation alalla ja kannattaa sen hanketta, 
jossa käsitellään työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista, sukupuolten palkka- ja 
eläke-eroja sekä sukupuolisensitiivisen parlamentaarisen välineen kehittämistä;

13. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan tasa-arvoinstituutin tilinpäätös 
31. joulukuuta 2017 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta osiltaan 
oikeat ja riittävät tiedot tasa-arvoinstituutin taloudellisesta asemasta 31. päivältä 
joulukuuta 2017 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista 
mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta tasa-arvoinstituutin 
varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen 
mukaisesti;
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14. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan tasa-arvoinstituutin 
31. päivänä joulukuuta 2017 päättyneeltä varainhoitovuodelta annetun tilinpäätöksen 
perustana olevat tulot ja maksut ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja 
sääntöjenmukaiset;

15. panee tyytyväisenä merkille, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen 
määrärahojen määrää osastossa 3 (toimintamenot) koskevan, 
tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2016 antaman huomautuksen käsittely on saatettu 
päätökseen; kehottaa tasa-arvoinstituuttia ottamaan huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen sen työpaikkailmoitusten julkistamisesta 
EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivuilla, jotta voidaan lisätä avoimuutta ja 
julkisuutta ja antaa kansalaisille mahdollisuus tutustua keskitetysti kaikkiin EU:n 
toimielimissä ja virastoissa avoimina oleviin toimiin;

16. katsoo tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan tasa-
arvoinstituutin johtajalle voidaan myöntää vastuuvapaus tasa-arvoinstituutin 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017.
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