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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 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklassa 
vahvistetaan, että unioni pyrkii kaikissa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta ja 
edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa, ja määrätään sukupuolten välisen tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta; ottaa huomioon, että vuoden 2021 talousarviomenettely, joka on 
vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäinen, tarjoaa 
mahdollisuuden ottaa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen paremmin huomioon 
koko talousarviomenettelyssä sukupuolitietoisen budjetoinnin avulla; pitää tätä 
tärkeänä, erityisesti kun otetaan huomioon covid-19-kriisin moninaiset 
sukupuolisidonnaiset vaikutukset naisten oikeuksiin, kuten sukupuoleen perustuvan 
väkivallan lisääntyminen sulkutoimien aikana, suurempi riski jäädä pois 
työmarkkinoilta suuremman hoivatyötaakan vuoksi sekä se, että naistyöntekijöiden 
osuus on suurempi aloilla, joihin sulkutoimet vaikuttavat, myös epävirallisessa 
taloudessa ja aloilla, joilla työolot ovat epävarmemmat;

1. korostaa, että kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma on ainoa 
unionin ohjelma, jossa toteutetaan kohdennettuja toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi, myös sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi; 
vaatii jälleen painokkaasti etenkin lisäämään resursseja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjuntaan ja perustamaan sitä varten oman budjettikohdan, erityisesti naisiin 
kohdistuvan väkivallan lisäännyttyä covid-19-kriisin aikana, ja vaatii myös lisäämään 
rahoitusta sukupuolten tasa-arvoa ja sen valtavirtaistamista koskevalle alatavoitteelle 
sekä asiaankuuluville järjestöille kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelman Daphne-lohkosta; toistaa kehotuksensa sisällyttää kaikkiin sukupuolten tasa-
arvoa koskeviin kohdennettuihin toimiin erityisiä budjettikohtia sukupuolitietoista 
budjetointia koskevana hyvänä käytäntönä, jotta voidaan helpottaa sukupuolten tasa-
arvoon kohdennettujen menojen seuraamista;

2. korostaa, että ESR+:n määrärahoja on lisättävä merkittävästi työmarkkinoille pääsyn ja 
mukautetun koulutuksen mahdollistamiseksi, sillä covid-19-kriisi vaikutti 
suhteettomasti naisten työllisyyteen, erityisesti epävirallisessa taloudessa 
työskenteleviin naisiin, joista monet eivät ehkä pysty tekemään virallista työtä 
lastenhoitovelvollisuuksien vuoksi, epävarmoissa työsuhteissa oleviin naisiin, osa-
aikaisissa työsuhteisissa ja tietyillä erittäin naisvaltaisilla aloilla, joihin kriisi on 
vaikuttanut raskaasti, kuten terveydenhuollossa, vähittäiskaupassa, hoitolaitoksissa, 
palvelualalla, lastenhoidossa, vanhustenhoidossa sekä pitkäaikaishoidossa ja 
sosiaalihuollossa, työskenteleviin naisiin, jotta voidaan helpottaa naisten osallistumista 
työmarkkinoille;

3. korostaa, että on harkittava naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen yrittäjyyden 
avulla tarkoitettujen resurssien lisäämistä ja tuettava naisten johtamia pk-yrityksiä 
varmistamalla asiaa koskevien ohjelmien avulla naisten mahdollisuudet saada lainoja ja 
rahoitusta;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita puuttumaan naisten aliedustukseen 
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digitaalitaloudessa, tieto- ja viestintätekniikassa sekä luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan alojen (STEM-alojen) koulutuksessa ja 
työllisyydessä, erityisesti toimilla, joilla tiedotetaan tytöille STEM-aineista ja 
kannustetaan heitä löytämään ne, jotta motivoitaisiin heitä opiskelemaan kyseisiä aloja 
ja työskentelemään niillä, ja kehottaa osoittamaan kohdennettuja määrärahoja 
sukupuolten välisen digitaalisen kuilun kaventamiseen esittämällä ehdotuksia, joilla 
pyritään parantamaan naisten digitaalisia taitoja ja digitaalista lukutaitoa ja 
kohentamaan heidän mahdollisuuksiaan saavuttaa tasapuoliset toimintaedellytykset sekä 
autetaan naisia mukautumaan uusiin työoloihin covid-kriisin jälkeen ja edistetään 
heidän osallistumistaan taloudelliseen toimintaan;

5. kehottaa lisäämään ”Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta edistävä yhteiskunta” -klusterin 
määrärahoja, jotta sukupuolinäkökulma voidaan ottaa paremmin huomioon kaikissa 
ohjelmissa ja jotta voidaan tukea ja edistää tasa-arvoa koskevia selvityksiä ja tutkimusta 
unionissa;

6. korostaa tarvetta lisätä talousarviomäärärahoja, joilla edistetään seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhoidon saatavuutta ja siihen liittyviä oikeuksia; kehottaa 
jäsenvaltioita turvaamaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeudet erityisesti 
varmistamalla lisääntymisterveyttä koskevien ohjelmien ja palvelujen olemassaolon, 
mukaan lukien välttämätön vapaaehtoinen perhesuunnitteluhoito ja lääkkeet sekä äitien 
ja vastasyntyneiden terveys; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita osoittamaan 
EU4Health-ohjelmaan lisäresursseja erityisesti varmistaakseen seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvien helposti saatavilla olevien ja turvallisten 
palvelujen jatkuvan ja oikea-aikaisen saatavuuden sekä tukemaan toimia, joilla pyritään 
puuttumaan sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan liittyviin terveyskysymyksiin ja 
tukemaan sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreja; kiinnittää erityistä huomiota 
maaseudulla, harvaan asutuilla ja vaikeapääsyisillä alueilla eläviin naisiin, joiden 
mahdollisuudet käyttää tällaisia palveluja ovat usein rajallisemmat;

7. toistaa, että unionin talousarviolla on oltava aktiivisempi rooli YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävissä toimissa; kehottaa siksi käyttämään 
talousarviota siten, että tuetaan toimenpiteitä ja hankkeita, joilla pyritään poistamaan 
naisten ja lasten köyhyys, lisäämään ja parantamaan pääsyä työmarkkinoille, 
poistamaan miesten ja naisten eriarvoisuutta työelämässä ja miesten ja naisten välisiä 
palkkaeroja, parantamaan terveydenhuollon saatavuutta ja tarjontaa sekä torjumaan 
naisiin, lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa;

8. kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että naisten oikeuksia ajaville 
järjestöille ja erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien ja hlbti+-
henkilöiden oikeuksien puolesta toimiville järjestöille myönnetään lisää määrärahoja; 
pyytää jälleen mekanismia, jonka tarkoituksena on suojata unionin talousarviota 
tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita; korostaa, että ehtona sille, että parlamentti antaa hyväksyntänsä 
vuosien 2021–2027 monivuotiselle rahoituskehykselle, olisi oltava unionin arvojen 
noudattaminen, ja on valmis olemaan antamatta hyväksyntäänsä monivuotiselle 
rahoituskehykselle, jos tällaisesta mekanismista ei päästä poliittiseen sopimukseen;

9. panee jälleen merkille Euroopan tasa-arvoinstituutin ja Euroopan unionin 
perusoikeusviraston merkityksen ja kehottaa lisäämään niiden määrärahoja niiden 
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palvelukseenotto-ja tutkimusvalmiuksien parantamiseksi; muistuttaa Euroopan tasa-
arvoinstituutin tärkeästä roolista sukupuolten eriarvoisuuden määrää ja syitä koskevan 
ymmärryksen lisäämisessä unionissa; kehottaa siksi lisäämään momentin ”Syrjinnän 
torjunnan ja tasa-arvon edistäminen” määrärahoja.
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