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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; 
katsoo, että komission ja tilintarkastustuomioistuimen olisi varmistettava sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen periaate kaikissa unionin talousarvio- ja 
lainsäädäntöprosesseissa;

1. palauttaa mieliin, että Euroopan tasa-arvoinstituutin tavoitteena on myötävaikuttaa 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja vahvistaa sitä unionissa, mihin sisältyy tasa-
arvon valtavirtaistaminen kaikissa unionin politiikoissa ja niihin perustuvissa 
kansallisissa politiikoissa, sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjuminen ja unionin 
kansalaisten tietoisuuden lisääminen sukupuolten tasa-arvosta;

2. suhtautuu myönteisesti Euroopan tasa-arvoinstituutin ja naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan jatkuvaan yhteistyöhön ja pitää myönteisenä, että 
instituutti on edistänyt valiokunnan meneillään olevia toimia, jotka liittyvät muun 
muassa sukupuolten väliseen digitaaliseen kuiluun, työ- ja yksityiselämän tasapainoon, 
sukupuolten palkka- ja eläke-eroihin, sukupuolitietoiseen budjetointiin, naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjuntaan, naisten terveyteen mukaan luettuna seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja -oikeudet, naisten oikeuksiin ja sukupuolinäkökulman huomioon 
ottavan parlamentin välineen kehittämiseen; panee merkille arvokkaan panoksen, jonka 
Euroopan tasa-arvoinstituutti voi antaa kaikille Euroopan parlamentin valiokunnille, 
jotta sukupuolinäkökulma voidaan sisällyttää paremmin horisontaalisesti EU:n 
politiikkaan ja jotta sukupuolten tasa-arvo voidaan ottaa paremmin huomioon 
toimintapolitiikoissa ja toimissa (esimerkiksi tarjoamalla muille valiokunnille 
koulutusta ja tietoa);

3. suhtautuu myönteisesti tuloksiin, joita on saatu Euroopan tasa-arvoinstituutin 
osallistumisesta oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen eurooppalaisen verkostoon ja 
verkoston äskettäisestä puheenjohtajuudesta ja erityisesti työpaikoilla tapahtuvan 
sukupuolisen häirinnän2 torjuntaa koskevien toimien edistämisestä;

4. panee merkille, että Euroopan tasa-arvoinstituutti on saavuttanut talousarvion korkean 
toteutusasteen, sillä maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 99,38 prosenttia vuonna 
2018 (98,92 prosenttia vuonna 2017) ja maksumäärärahojen käyttöaste 81,15 prosenttia 

1 https://rm.coe.int/1680596143
2 https://eige.europa.eu/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment 
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vuonna 2018 (80,95 prosenttia vuonna 2017); kannustaa lisäksi tasa-arvoinstituuttia 
säilyttämään seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen määrärahojen osuuden 
jatkossakin kolmen edellisen vuoden mukaisella kohtuullisella tasolla (36,67 prosenttia 
vuonna 2018, 34,25 prosenttia vuonna 2017 ja 51,29 prosenttia vuonna 2016);

5. panee merkille uuden vuosien 2019–2021 tietämyksenhallinta- ja viestintästrategian, 
jonka tavoitteena on ottaa sukupuolten tasa-arvoa käsittelevät sidosryhmät mukaan 
toimintaan ja valvoa Euroopan tasa-arvoinstituutin tiedotuskanavia;

6. panee merkille, että Euroopan tasa-arvoinstituutti on edistynyt joidenkin ulkoisen 
arvioinnin (2015) suositusten suhteen, ja suhtautuu myönteisesti pyrkimyksiin panna 
täytäntöön suosituksia koskeva toimintasuunnitelma ja kehottaa instituuttia jatkamaan 
tätä prosessia hallinnon ja tehokkuuden parantamiseksi;

7. antaa vahvan tukensa tasa-arvoinstituutin työlle, sillä sen tutkimukset ja selvitykset 
mahdollistavat sen, että naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta saa 
käyttöönsä virallisia, laadukkaita ja objektiivisia tietoja, joita se välttämättä tarvitsee 
voidakseen tehdä työnsä asianmukaisesti;

8. panee tyytyväisenä merkille Euroopan tasa-arvoinstituutin saavutukset vuonna 2018 ja 
pyytää saattamaan vuosittain ajan tasalle vuodesta 2019 alkaen tasa-arvoindeksin 2017; 
pyytää kehittämään järjestelmällisempiä välineitä, jotta sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistaminen voidaan paremmin varmistaa kaikissa toimintapolitiikoissa ja 
toimissa;

9. korostaa Euroopan tasa-arvoinstituutin roolia sukupuolten tasa-arvoa koskevana unionin 
asiantuntijakeskuksena Istanbulin yleissopimuksen täytäntöönpanon seurannassa;

10. on huolissaan entisten vuokratyöntekijöiden vaatimuksista sekä Vilnan kaupungin 
käräjäoikeuden ja Vilnan alueellisen tuomioistuimen päätöksestä; vaatii selkeää 
palvelukseenottomenettelyä ja pyytää Euroopan tasa-arvoinstituuttia hyväksymään 
toimenpiteitä tilanteen ratkaisemiseksi;

11. kehottaa myöntämään Euroopan tasa-arvoinstituutille lisärahoitusta henkilöstösääntöjen 
alaisten työntekijöiden määrän ja laadun lisäämiseksi (määräaikaisten sopimusten 
korvaaminen henkilöstösääntöjen mukaisilla sopimuksilla); pitää valitettavina 
olosuhteita, joissa on jatkuva talousarvioleikkausten riski ja henkilöresurssien puute, 
joiden vallitessa tasa-arvoinstituutin on työskenneltävä (vuokratyöntekijöiden epätasa-
arvoinen kohtelu erityisesti palkkojen ja työntekijöiden oikeuksien osalta);

12. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan tasa-arvoinstituutin tilinpäätös 
antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot tasa-arvoinstituutin 
taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2018 sekä toimien tuloksista, 
rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä 
varainhoitovuodelta tasa-arvoinstituutin varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän 
vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

13. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan tasa-arvoinstituutin 
31. päivänä joulukuuta 2018 päättyneeltä varainhoitovuodelta annetun tilinpäätöksen 
perustana olevat tulot ja maksut olivat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja 
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sääntöjenmukaiset;

14. katsoo tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan tasa-
arvoinstituutin johtajalle voidaan myöntää vastuuvapaus tasa-arvoinstituutin 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018.
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