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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 unionin perustana oleviin arvoihin kuuluu muun muassa miesten ja 
naisten tasa-arvo ja että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklan 
mukaan unioni pyrkii kaikissa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten 
välillä sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, mikä näin ollen edellyttää, 
että sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon kaikessa toimintapolitiikassa ja kaikissa 
talousarviomenettelyn vaiheissa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen ja 
sukupuolitietoisen budjetoinnin avulla; katsoo, että parlamentin ja muiden unionin 
toimielinten uskottavuuden kannalta on välttämätöntä varmistaa johdonmukaisuus 
niiden sisäisten talousarvio- ja vastuuvapausmenettelyjen sekä sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevien ulkoisten toimien välillä;

B. ottaa huomioon, että talousarviot eivät ole sukupuolineutraaleja, ja toteaa, että ne on 
siksi laadittava siten, että selkeänä tavoitteena on torjua syrjintää ja hyödyttää molempia 
sukupuolia tasapuolisesti;

C. ottaa huomioon, että unioni on sitoutunut panemaan täytäntöön kestävän kehityksen 
tavoitteet, mukaan lukien sukupuolten tasa-arvoa koskeva tavoite 5;

D. toteaa parlamentin toistuvasti vaatineen, että perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelmaan osoitetaan riittävästi rahoitusvaroja ja siihen sisältyvän Daphne-
erityistavoitteen profiili säilytetään mahdollisimman korkeana; ottaa huomioon, että 
parlamentti on kehottanut jatkamaan kaikkia naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen 
liittyviä toimia osoittamalla tähän tavoitteeseen omat määrärahat myös vuosien 2021–
2027 monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyvässä perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelmassa;

E. ottaa huomioon, että naiset ovat yhä aliedustettuina työmarkkinoilla ja julkisessa ja 
poliittisessa elämässä ja että he käyttävät suhteettoman paljon enemmän ajastaan 
palkattomaan koti- ja hoivatyöhön kuin miehet;

F. ottaa huomioon, että ehdotuksessa unionin vuoden 2020 talousarvioesitykseksi pyritään 
jatkamaan strategisten investointien ja kestävän kasvun tukemista, jotta edistetään 
taloudellista yhteenkuuluvuutta ja luodaan työpaikkoja erityisesti nuorille, ikääntyneille 
ja vammaisille henkilöille; toteaa, että tässä suhteessa on myös tärkeää keskittyä 
lisäämään naisten, myös hlbti-naisten, osallistumista työmarkkinoille muun muassa 
investoimalla infrastruktuuriin ja julkisiin palveluihin työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamisen tukemiseksi sekä lisäämään heidän mahdollisuuksiaan kaikilla 
talouden aloilla, myös digitaalitaloudessa, tieto- ja viestintätekniikan alalla ja 
luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-tieteet) aloilla 
sekä johtotehtävissä, ja kaventamaan sukupuolten työllisyys- ja palkkaeroa;

G. huomauttaa, että digitalisaatio vaikuttaa merkittävästi työmarkkinoihin, sillä se muun 
muassa luo uusia työllistymismahdollisuuksia ja joustavampia työoloja, kuten 
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etätyömahdollisuuksia, joiden avulla voitaisiin parantaa sekä naisten että miesten 
mahdollisuuksia sovittaa yhteen työ- ja yksityiselämän velvollisuuksia;

H. ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo on unionin keskeinen tavoite, johon 
kuitenkin osoitetaan aivan liian vähän rahoitusta; toteaa, että Euroopan tasa-
arvoinstituutti havaitsi vuonna 2019, että unionin vuoden 2020 talousarviossa vain yksi 
prosentti unionin rakenne- ja investointirahastojen varoista oli varattu sukupuolten tasa-
arvon edistämiseen; toteaa, että sukupuolten eriarvoisuus ja syrjintä aiheuttavat 
kuitenkin valtavat taloudelliset kustannukset sekä naisille että yhteiskunnalle; ottaa 
huomioon, että Maailmanpankin arvioiden mukaan sukupuolten eriarvoisen 
palkkauksen vuoksi menetetään noin 145 biljoonaa euroa henkilöpääomana ja että YK 
naiset -järjestön vuoden 2016 arvion mukaan perheväkivalta aiheuttaa pelkästään 
Englannissa ja Walesissa noin 33 miljardin dollarin kustannukset vuosittain;

1. kehottaa jälleen painokkaasti edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa tukemalla 
talousarviomenettelyssä ja myös seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevien 
neuvottelujen loppuvaiheessa kaikilla tasoilla sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 
ja sukupuolitietoista budjetointia ja käyttämään talousarviovaroja tehokkaasti olemassa 
olevan eriarvoisuuden torjuntaan sekä naisten ja miesten, hlbti-henkilöt mukaan lukien, 
tasa-arvon edistämiseen; muistuttaa, että sukupuolitietoista budjetointia on sovellettava 
kaikkiin unionin talousarvion budjettikohtiin; muistuttaa, että on tärkeää lisätä 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen kohdennettavia varoja, jotta voidaan saavuttaa 
merkittävää edistystä, ja että on tarpeen parantaa unionin rahoituksen kanavointia ja 
seurantaa tältä osin erityisesti, kun on kyse jäsenvaltioista, jotka rikkovat 
oikeusvaltioperiaatetta ja joissa naisten oikeudet ovat heikentyneet;

2. painottaa, että sukupuolitietoinen budjetointi on otettava talousarviomenettelyn 
olennaiseksi osaksi kaikkia budjettikohtia käsiteltäessä eikä vain silloin, kun on kyse 
ohjelmista, joissa sukupuolivaikutus on ilmeisin, jotta talousarvion menoilla 
edistettäisiin tehokkaasti sukupuolten tasa-arvoa;

3. muistuttaa, että sukupuolitietoinen budjetointi on sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevan laajemman strategian yksi ulottuvuus, ja huomauttaa, että 
on tärkeää huolehtia sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta kaikissa 
toimintapoliittisen syklin vaiheissa;

4. muistuttaa, että yksi sukupuolitietoisen budjetoinnin toteuttamisen edellytyksistä on se, 
että sukupuolten tasa-arvoa koskeviin tavoitteisiin liittyviä kohdennettuja toimia varten 
osoitetaan erilliset budjettikohdat; kehottaa siksi jälleen osoittamaan erillisen 
budjettikohdan myös perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman tavoitteelle, jolla 
pyritään edistämään ja valtavirtaistamaan sukupuolten tasa-arvoa;

5. pitää valitettavana viime vuosien suuntausta leikata unionin varoja, joilla torjutaan 
kaikenlaista naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa, ja pyytää jälleen lisäämään 
nykyisen perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman Daphne-erityistavoitteeseen 
kohdennettavia resursseja ja säilyttämään tämän lisäyksen perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelmassa; kehottaa varmistamaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen tehokkaan 
täytäntöönpanon yhteydessä, että saatavilla on riittävästi rahoitusta toimiin, joilla 
torjutaan sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa, kuten naisten sukuelinten 
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silpomista, että ihmiskauppaa ja varsinkin seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävää 
ihmiskauppaa; kehottaa komissiota tukemaan ohjelmia ja toimenpiteitä, joilla torjutaan 
erityisesti seksuaalista ja muuta häirintää;

6. kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan viipymättä naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Istanbulin yleissopimuksen sekä 
ottamaan erityisesti huomioon yleissopimuksen roolin naisten ja tyttöjen suojelemisessa 
väkivallalta sekä väkivallasta aiheutuvan taloudellisen vaikutuksen uhreihin ja 
yhteiskuntiin; kehottaa käyttämään asiaa koskevia unionin varoja siten, että niillä 
tuetaan Istanbulin yleissopimuksen täytäntöönpanon valmisteluja tai siihen tähtäävien 
toimien jatkamista jäsenvaltioissa;

7. korostaa, että ohjelmassa, joka korvaa seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä 
perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman, on jatkettava kaikkia toimia, joilla 
pyritään ehkäisemään ja torjumaan kaikenlaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, ja että 
naisiin kohdistuvan sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuntaan on osoitettava omat 
talousarviomäärärahat ja erityistä huomiota on kiinnitettävä ihmiskaupan ja 
seksuaalisen hyväksikäytön sekä kunniakulttuurin ja kunniaväkivallan torjuntaan;

8. korostaa, että tarvitaan erityisrahoitusta, jolla tuetaan yhteiskuntamme kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa olevia naisia ja tyttöjä, erityisesti vammaisia naisia, 
pakolaisnaisia sekä ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhreja; kannattaa tässä yhteydessä 
perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman molempien osioiden maksusitoumus- 
ja maksumäärärahojen lisäämistä;

9. korostaa tarvetta lisätä talousarviomäärärahoja, joilla edistetään naisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhoidon saatavuutta ja siihen liittyviä oikeuksia sekä unionissa että 
sen ulkopuolella, koska saatavuus on heikentymässä;

10. kehottaa unionia tukemaan naisten oikeuksia ajavia järjestöjä ja aktivisteja ja näiden 
työtä sekä lisäämään näiden edustusta unionin päätöksentekoprosesseissa;

11. toistaa pyyntönsä osoittaa unionin rakennerahastoista enemmän varoja naisten 
taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien edistämiseen, erityisesti toimenpiteillä, joilla 
lisätään naisten osallistumista työmarkkinoille, ja investoimalla korkealuokkaisiin 
julkisiin hoitopalveluihin;

12. pitää tärkeänä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen eli Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) käyttöä naisten 
työllisyyden edistämiseen, myös rahoittamalla korkealuokkaisia ja kohtuuhintaisia 
hoivapalveluja;

13. kehottaa tukemaan talousarviovaroin naisten yrittäjyyttä ja taloudellista 
riippumattomuutta ja varmistamaan naisten mahdollisuudet saada 
erikoisammattikoulutusta, kohtuuhintaisia lainoja ja oman pääoman ehtoista rahoitusta 
unionin ohjelmista ja rahastoista, kuten COSME, Horisontti 2020 ja Euroopan 
sosiaalirahasto, sekä rohkaisemaan naisia hyödyntämään näitä mahdollisuuksia, jotta 
voidaan maksimoida naisten osallistuminen työmarkkinoille, etenkin kun on kyse 
yksinhuoltajaäideistä, omaishoitajista ja pitkän tauon jälkeen työmarkkinoille palaavista 
naisista, ja parantaa naisten työllistettävyyttä; toteaa, että näille rahastoille olisi 
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myönnettävä riittävästi resursseja, ja kehottaa tukemaan niistä sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koulutuksen ja terveydenhuollon avulla sekä ottamalla sukupuolinäkökulma 
paremmin huomioon ja pitämällä tavoitteena sukupuolten tasa-arvon saavuttamista 
kaikkien ohjelmien avulla;

14. panee huolestuneena merkille tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä aineita opiskelevien 
naisten pienen lukumäärän ja toteaa jälleen, että komission ehdottama talousarvio on 
palautettava tältä osin; toteaa lisäksi, että sukupuolten välisen digitaalisen kuilun 
kaventamiseksi tarvitaan riittävästi rahoitusta, jolla voidaan parantaa koulutusta, tukea 
naisyrittäjiä digitaalialalla ja lisätä tiedotuskampanjoita;

15. korostaa, että naisten ja miesten välinen digitaalinen kuilu, joka johtaa suuriin eroihin 
työmarkkinoilla, olisi poistettava osoittamalla resursseja koulutukseen sekä itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimivien naisten tukemiseen;

16. korostaa tarvetta osoittaa varoja siihen, että lisätään naisten kiinnostusta 
digitaalitalouteen sekä tieto- ja viestintätekniikan ja STEM-tieteiden kaltaisiin aloihin ja 
tuetaan heitä tässä yhteydessä;

17. korostaa, että on tärkeää kohdentaa riittävästi rahoitusta nuorisotyöllisyysaloitteeseen, 
jotta voidaan torjua erityisen korkeaksi kohonnutta nuorisotyöttömyyttä; kehottaa 
varmistamaan, että tytöt ja nuoret naiset osallistuvat yhdenvertaisesti tämän aloitteen 
toimiin, ja kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että heille tarjotaan 
laadukasta koulutusta ja työtä, varsinkin digitaalitalouden, tieto- ja viestintätekniikan ja 
STEM-tieteiden aloilla, joilla naiset ovat huomattavan aliedustettuina sekä 
koulutuksessa että työelämässä, mikä johtaa digitaaliseen kuiluun naisten ja miesten 
välillä; katsoo, että nuorisotyöllisyysaloitteen kaltaisilla toimenpiteillä, joilla autetaan 
nuoria pääsemään työelämään, olisi myös edistettävä laadukkaita työpaikkoja; toteaa, 
että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sellaisen laadukkaan koulutuksen 
rahoittamiseen, jossa käsitellään muun muassa seksismiä, seksuaalista häirintää, 
työpaikkakiusaamista ja vihapuhetta ja johon tyttöjä, nuoria naisia, poikia ja nuoria 
miehiä kannustetaan osallistumaan yhtäläisesti;

18. muistuttaa, että erittäin merkittävä osuus unioniin tulevista pakolaisista ja 
turvapaikanhakijoista on naisia ja lapsia; korostaa, että sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen on myös yksi turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 
(AMIF) perusperiaatteista, ja pyytää jälleen, että sukupuoliulottuvuus otettaisiin 
huomioon myös maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikoissa osoittamalla erityistä 
rahoitusta sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseen ja varmistamalla 
terveydenhuollon ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskevien palvelujen saatavuus;

19. korostaa, että on olennaisen tärkeää varmistaa riittävästi varoja inhimillisen kehityksen 
tukemiseen, jotta saavutetaan Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteet, mukaan 
lukien tavoite 5; muistuttaa, että unioni on sitoutunut investoimaan 20 prosenttia 
virallisesta kehitysavustaan inhimilliseen kehitykseen, ja kehottaa osoittamaan 
asianmukaiset määrärahat inhimilliseen kehitykseen ja tukemaan niillä toimenpiteitä ja 
hankkeita, joilla pyritään poistamaan naisten ja lasten köyhyys, parantamaan pääsyä 
työmarkkinoille, poistamaan miesten ja naisten välisiä palkkaeroja, torjumaan naisiin, 
lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa sekä parantamaan terveydenhuoltoon sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin, koulutukseen, sukupuolten tasa-
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arvoon ja sosiaaliseen suojeluun liittyvien palvelujen saatavuutta ja tarjontaa globaaleja 
julkishyödykkeitä ja haasteita koskevan ohjelman mukaisesti;

20. kehottaa osoittamaan edelleen määrärahoja naisten sukuelinten silpomisen torjuntaan 
ulkoisen toiminnan ohjelmien, myös kehitysyhteistyövälineen, avulla;

21. korostaa, että viime vuosikymmenellä puhjenneen talous- ja finanssikriisin myötä 
taloudellinen, sosiaalinen, työmarkkinoihin liittyvä ja sukupuolten välinen eriarvoisuus 
jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä on pahentunut; muistuttaa Euroopan tasa-
arvoinstituutin tärkeästä roolista sukupuolten eriarvoisuuden määrää ja syitä koskevan 
tietoisuuden lisäämisessä unionissa ja kehottaa osoittamaan riittävästi resursseja 
instituutin talousarviota, henkilöstötaulukkoa ja instituutin riippumattomuudesta 
huolehtimista varten, minkä avulla varmistetaan instituutin moitteeton toiminta; 
kehottaa lisäksi osoittamaan lisää resursseja syrjimättömyyttä ja tasa-arvon edistämistä 
koskevaan budjettikohtaan;

22. toteaa Euroopan tasa-arvoinstituutin havainneen vuonna 2019, että sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamista käsitellään teemana, jolla on vain vähän vaikutusta 
rahoitusohjelmien tosiasialliseen sisältöön; kehottaa siksi toteuttamaan vankkoja ja 
kattavia toimenpiteitä, joilla parannetaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 
koskevia toimia, muun muassa keskittymään jälleen vastuuvelvollisuuden ja 
avoimuuden edistämiseen finanssipolitiikan suunnittelussa sekä lisäämään 
sukupuolitietoisuutta talousarviomenettelyssä;

23. suosittaa erityisesti lisäämään rahoitusta, jolla edistetään äitiyden, vanhemmuuden ja 
varhaislapsuuden suojelua asianmukaisten ohjelmien avulla; kehottaa siksi 
kiinnittämään erityistä huomiota äitien ja lasten terveyteen unionin vuoden 2020 
talousarviossa; suosittaa lisäksi, että taataan varoja imetyksen puolustamiseen, 
edistämiseen ja tukemiseen, jotta voidaan auttaa saavuttamaan Maailman 
terveysjärjestön tavoite, jonka mukaan 50 prosenttia maailman vauvoista saisi 
pelkästään rintamaitoa elämänsä kuuden ensimmäisen kuukauden aikana vuoteen 2025 
mennessä, mikä edellyttää muun muassa sen varmistamista, että äitiys- ja isyysloma on 
riittävän pitkä ja sen ajalta maksetaan riittävän hyvä korvaus;

24. kehottaa kohdentamaan talousarviomäärärahoja sellaisten eri naisryhmien 
erityistarpeisiin, jotka joutuvat kohtaamaan erilaisia taloudellisia haasteita, joista 
voidaan mainita esimerkiksi nuorten tyttöjen kuukautisköyhyys, yksin elävien 
naispuolisten eläkkeensaajien taloudellinen ahdinko, sukupuolten välinen eläke-ero, 
palkaton hoivatyö, äitien ja hoivatyötä tekevien naisten aikaköyhyys sekä mustiin, 
aasialaisiin tai etniseen vähemmistöön kuuluvien naisten sosioekonominen 
syrjäytyminen ja työsyrjintä.
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