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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 Euroopan 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 parlamentti on pyytänyt toistuvasti, että komissio edistäisi ja 
toteuttaisi sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista, sukupuolitietoista budjetointia ja 
sukupuolivaikutusten arviointia asiaan liittyvillä unionin politiikanaloilla ja että 
tilintarkastustuomioistuin ottaisi sukupuolinäkökohdat, mukaan lukien sukupuolen 
mukaan luokitellut tiedot, huomioon unionin talousarvion toteuttamista käsittelevissä 
kertomuksissaan;

1. korostaa, että naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo olisi varmistettava ja 
sisällytettävä kaikkiin politiikan aloihin; kehottaa siksi uudelleen toteuttamaan 
sukupuolitietoista budjetointia talousarvioprosessin kaikissa vaiheissa, myös 
talousarvion toteutuksessa ja toteutuksen arvioinnissa;

2. pyytää uudelleen, että unionin talousarvion toteuttamista koskeviin yhteisiin 
tulosindikaattoreihin sisällytetään myös sukupuolisidonnaisia indikaattoreita 
moitteettoman varainhoidon periaatteen eli taloudellisuuden, tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti;

3. toistaa vaatimuksensa, jonka mukaan kauden 2014–2020 perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelmaa koskevissa budjettikohdissa olisi täsmennettävä, minkä verran 
resursseja on osoitettu kutakin sukupuolten tasa-arvoon liittyvää ohjelmatavoitetta 
varten, jotta voitaisiin varmistaa tavoitetta varten osoitettuja varoja koskeva 
vastuuvelvollisuus;

4. kehottaa jälleen varaamaan Daphne-erityistavoitetta varten erillisen budjettikohdan, 
jotta voidaan osoittaa, että unioni on sitoutunut torjumaan naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvaa väkivaltaa; kehottaa lisäämään tämän budjettikohdan määrärahoja ja 
kääntämään kaudella 2014–2020 vallitsevan suuntauksen, jossa Daphne-ohjelman 
määrärahoja vähennetään; kehottaa panostamaan tietoisuuden lisäämiseen Daphne-
erityistavoitetta koskevista avustuksista ja tekemään siihen liittyvistä hallinnollisista 
menettelyistä aiempaa käyttäjäystävällisempiä;

5. kehottaa mainitsemaan otsakkeessa 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus” nimenomaisesti, 
että sukupuolten tasa-arvo on kansalaisten perusoikeus;

6. kehottaa jälleen komissiota ottamaan sukupuolitietoisen budjetoinnin huomioon 
talousarvioprosessin kaikissa vaiheissa, myös talousarvion toteuttamisessa ja sen 
toteuttamisen arvioinnissa, ESIR-rahasto, Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan 
aluekehitysrahasto sekä Horisontti 2020 mukaan luettuina, jotta voidaan torjua 
jäsenvaltioissa ilmenevää syrjintää; korostaa, että talousarvion suunnitteluun, 
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toteutukseen ja arviointiin olisi sisällytettävä yhteiset, määrälliset tulos- ja 
vaikutusindikaattorit, joiden avulla talousarvion toteutusta olisi helpompi arvioida 
sukupuolinäkökulmasta, ja kehottaa ottamaan tässä huomioon tuloksiin keskittyvää 
EU:n talousarviota koskevan aloitteen ja tulossuuntautuneisuuden tavoitteen;

7. kehottaa lisäämään avoimuutta ja määrittämään kohdennettuja toimia, jotta voidaan 
saavuttaa sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia, mukaan lukien seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia, koskevat tavoitteet EU:n ulkoisessa toiminnassa;

8. korostaa, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on myös yksi turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) perusperiaatteista, ja kehottaa ottamaan 
käyttöön naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa koskevia kohdennettuja toimia ja 
budjettikohtia, jotta sukupuolinäkökohta voidaan ottaa huomioon maahanmuutto- ja 
turvapaikkapolitiikoissa.

9. pitää valitettavana, ettei Euroopan strategisten investointien rahastoon (ESIR) sisälly 
sukupuolinäkökulmaa; painottaa, että ESIR-rahastoon olisi sisällytettävä 
sukupuolinäkökulma, sillä unioni ei koskaan toivu täysin ja tyydyttävällä tavalla 
viimeaikaisista talouskriiseistä, jos ei käsitellä niiden vaikutuksia naisiin, joihin 
vaikutukset ovat useimmiten kohdistuneet eniten;

10. pyytää tekemään sukupuolivaikutusten arvioinnista osan yleistä unionin varojen 
saamisen ennakkoehtoa ja keräämään edunsaajista ja osallistujista sukupuolen 
mukaisesti eriteltyjä tietoja;

11. korostaa tarvetta sisällyttää sukupuolinäkökulma Euroopan oikeusjärjestelmiin ja pitää 
valitettavana, että uhreille suotuisten ja sukupuolitietoisten menettelyjen tukemista 
oikeusjärjestelmissä ei katsota oikeusalan ohjelmassa erityiseksi tavoitteeksi;

12. pitää yrittäjyystoimiin osallistuneiden naisten pientä prosenttiosuutta valitettavana ja 
kehottaa toteuttamaan talousarvion toteutuksessa huomattavia toimia naisten 
yrittäjyyden ja työllisyyden tukemiseksi.
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