
PA\909224FI.doc PE492.932v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

2011/0177(APP)

12.7.2012

LAUSUNTOLUONNOS
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

budjettivaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta
(COM(2011)0398 – C7-0000/2012 – 2011/0177(APP))

Valmistelija: Inês Cristina Zuber



PE492.932v01-00 2/5 PA\909224FI.doc

FI

PA_NonLeg_InterimMod



PA\909224FI.doc 3/5 PE492.932v01-00

FI

EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
budjettivaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat ehdotukset:

Johdanto-osan viitteet ja/tai kappaleet

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) 2 artiklan ja 
3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT-sopimus) 8 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan,

A. ottaa huomioon, että komission lähestymistavassa seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen sukupuolten tasa-arvoa koskeviin näkökohtiin pyritään lisäämään 
joustavuutta vastattaessa naisten tulevaisuudessa kohtaamiin haasteisiin, mutta siinä ei 
varata konkreettisia varoja, mikä voi johtaa rahoituksen vähenemiseen nykyiseen 
monivuotiseen rahoituskehykseen verrattuna; 

B. ottaa huomioon, että ehdotuksessa vuosia 2014–2020 koskevaksi monivuotiseksi 
rahoituskehykseksi ei oteta huomioon sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin 
tehtävien investointien lisäämisen merkitystä muun muassa tarpeellisena vastauksena 
nykyiseen talous- ja rahoituskriisiin;

Suositukset

i) korostaa, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen ja erityisresurssien 
kohdentamisen on kuuluttava erottamattomasti yhteen ja että siksi erityisresurssien 
kohdentamista ei voida korvata monialaisilla tavoitteilla; vaatii kaksitahoista
lähestymistapaa, jolla varmistetaan tehokkuus ja ennustettavuus ja joka on sääntö kaikissa 
keskeisissä rahoitusvälineissä;

ii) kehottaa komissiota ja neuvostoa soveltamaan sukupuolinäkökulmaan perustuvaa 
budjetointia vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä; 
korostaa, että monivuotista rahoituskehystä koskevassa asetuksessa olisi myös annettava 
komissiolle ohjeet soveltaa sukupuolinäkökulmaan perustuvaa budjetointia EU:n 
talousarviomenettelyssä ja eri rahoitusvälineiden käytössä; 

iii) korostaa, että sukupuolten tasa-arvoa edistävien toimien rahoitusta on lisättävä kasvun ja 
työllisyyden sekä oikeuksien ja demokratian aloilla; kehottaa komissiota ja neuvostoa 
vahvistamaan sukupuolten tasa-arvon perusoikeuksia ja kansalaisuutta koskevan 
ohjelman erityistavoitteeksi sekä turvaamaan Daphne-ohjelman kyseisen ohjelman 
itsenäisenä alaotsakkeena;  

iv) kehottaa komissiota ja neuvostoa sisällyttämään sukupuolten tasa-arvoa koskevat 
tavoitteet rakennerahastoja koskeviin asetuksiin sekä EU:n tärkeisiin rahoitusohjelmiin 
(muun muassa terveys ja ympäristö, koulutus, nuoriso ja talous) ja varmistamaan, että 
niille varataan määrärahoja;  
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v) kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että Euroopan tasa-arvoinstituutille 
varataan jatkuvasti rahoitusta ja että sitä ei vähennetä; 

vi) korostaa, että komission naisten ja miesten tasa-arvostrategian vuosiksi 2010–2015 ja 
strategian vuotta 2015 seuraaviksi viideksi vuodeksi sekä sukupuolten tasa-arvoa 
käsittelevien vuosiraporttien olisi toimittava tärkeänä viitteenä alueista, joille varat on 
kohdistettava, ja siitä, miten ne on kohdistettava; 

vii) panee merkille, että laajamittaisten rahoitusohjelmien perustaminen estää pienempiä 
kansalaisjärjestöjä, myös naisjärjestöjä, hyötymästä EU:n hankerahoituksesta;  vaatii, että 
suurempien tukien rinnalla on edelleenkin oltava tarjolla myös pienempiä tukia, jotta 
pienemmät kansalaisjärjestöt saisivat EU:n rahoitusta myös tulevaisuudessa;

viii) huomauttaa, että sukupuolten tasa-arvo on myös asetettava paljon selkeämmin 
keskeiseksi tavoitteeksi ja kytkettävä yhteen varatun rahoituksen kanssa kaikissa EU:n 
ulkoisissa toimissa ja ohjelmissa. 

Muutokset

Muutos 1

Muutettu ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Muutos

(14 a) Vuosia 2014–2020 koskevaan 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
sovellettaviin vuotuisiin 
talousarviomenettelyihin sisällytetään 
sukupuolinäkökulmaan perustuvia 
tekijöitä ottaen huomioon, miten unionin 
kokonaisrahoituskehys myötävaikuttaa 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen (ja 
varmistaa sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen),   

Or. en
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Muutos 2

Muutettu ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Muutos

Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio, jäljempänä 'toimielimet', 
helpottavat vuotuista talousarviomenettelyä 
kaikin tavoin. 

Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio, jäljempänä 'toimielimet', 
helpottavat vuotuista talousarviomenettelyä 
kaikin tavoin ja varmistavat 
sukupuolinäkökulmaan perustuvan 
budjetoinnin talousarviomenettelyn 
kaikissa vaiheissa.

Or. en


