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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että perussopimuksen säännösten mukaisesti miesten ja naisten tasa-arvo on yksi 
Euroopan unionin perusperiaatteista; 

2. toistaa kehotuksensa ottaa tasa-arvonäkökohdat huomioon talousarvion laadinnassa 
kaikkien EU-toimien yhteydessä;

3. korostaa, että on tarpeen myöntää riittävästi varoja komission naisten ja miesten tasa-
arvostrategiassa vuosiksi 2010–2015 esittämille toimille;

4. korostaa tarvetta osoittaa enemmän varoja kaikenlaisen naisiin kohdistuvan syrjinnän 
torjumiseksi; kehottaa komissiota kohdistamaan varoja sukupuolten palkkaerojen 
pienentämiseen;

5. kehottaa komissiota laatimaan johtokuntien naisjäsenten lukumäärän lisäämiseen tähtääviä 
lainsäädäntöehdotuksia koskevat asianmukaiset budjettikohdat ja toteuttamaan ne;

6. toteaa uudelleen, että on tärkeää varmistaa Euroopan tasa-arvoinstituutin asianmukainen 
rahoitus;

7. pitää valitettavana, että lukuisat naiset elävät edelleen köyhyydessä tai ovat vaarassa 
luisua köyhyyteen; kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota tähän 
ongelmaan, kun se laatii ja toteuttaa asiaan liittyviä budjettikohtia;

8. pyytää komissiota käynnistämään pilottihankkeita seuraavilla aloilla: 

– toimet, joilla pyritään yksilöimään Euroopassa yksinhuoltajatalouksille tarjottujen 
taloudellisten tukien muodot;

– toimet, joilla pyritään kasvattamaan naisten lukumäärää ylemmän johdon kaikilla tasoilla;

– toimet, joilla pyritään tarkastelemaan yhtäältä naisiin kohdistuvan väkivallan ja toisaalta 
tiedotusvälineiden ja mainonnan naiskuvien välisiä yhteyksiä;

– toimet, joilla pyritään muuttamaan raiskauksen tai seksuaalista väkivaltaa kokeneisiin 
naisiin liitettyjä stereotypioita;

9. pyytää komissiota sisällyttämään Euroopan unionin kansalaisuuden teemavuoden 2013 
budjettiin nimenomaisesti sukupuolinäkökulman huomioon ottaviin toimiin tarkoitettuja 
varoja; 

10. korostaa Daphne-ohjelman merkitystä sekä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen 
tähtäävien, riittävästi rahoitettujen toimien jatkuvuuden tärkeyttä;
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11. korostaa Progress-ohjelmaan sisältyvien tasa-arvoa ja syrjinnän torjumista koskevien 
osioiden merkitystä; 

12. painottaa, että sukupuolten tasa-arvon edistämiseen kolmansissa maissa on osoitettava 
riittävästi varoja; 

13. toteaa, että tätä talousarviota laaditaan säästötoimien aikakaudella; korostaa EU-
rahoituksen vaikuttavuuden merkitystä.


