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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 sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 2 artiklassa vahvistetuista Euroopan unionin perusarvoista; ottaa huomioon, 
että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklassa todetaan, että unioni 
pyrkii kaikissa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta ja edistämään miesten ja naisten 
tasa-arvoa ja edistämään siten tasa-arvoa unionin perusperiaatteena ja luomaan 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista ja sukupuolitietoista budjetointia koskevat 
periaatteet;

B. ottaa huomioon, että parlamentti on toistuvasti kehottanut komissiota edistämään 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen, sukupuolitietoisen budjetoinnin ja 
sukupuolivaikutusten arviointien käyttöä ja panemaan ne täytäntöön kaikilla unionin 
politiikan aloilla;

C. ottaa huomioon, että EU on sitoutunut panemaan täytäntöön kestävän kehityksen 
tavoitteet, mukaan lukien sukupuolten tasa-arvoa koskeva tavoite 5; ottaa huomioon, 
että sukupuolten välisen kuilun kaventaminen EU:ssa voisi johtaa 10 miljoonan 
lisätyöpaikan syntymiseen ja jopa 3,15 biljoonan euron kasvuun bruttokansantuotteessa 
vuoteen 2050 mennessä1; katsoo, että on tärkeää keskittyä naisten potentiaalin 
parantamiseen kaikilla talouden aloilla; ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on 
vaikuttanut suhteettomasti naisiin, erityisesti epävarmoissa työsuhteissa, naisvaltaisilla 
aloilla ja epävirallisessa taloudessa työskenteleviin, joihin kohdistuvat sukupuolistuneen 
väkivallan tapaukset ja häirintä ovat lisääntyneet, ja naisiin, joilla on palkattomia ja 
epätasa-arvoisia hoiva- ja kotitalousvelvoitteita ja joiden mahdollisuudet saada 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia ovat rajoitetut; ottaa huomioon, että 
parlamentti on kehottanut pidättymään unionin varojen myöntämisestä jäsenvaltioille 
ennen kuin viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamisen varmistamiseksi2; ottaa huomioon, että oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamatta jättäminen Puolassa on vaikuttanut kielteisesti naisiin ja hlbtiq+-ihmisiin;

1. korostaa, että sukupuolinäkökulma olisi varmistettava kaikilla politiikanaloilla ja 
kaikissa talousarviomenettelyn vaiheissa täysimääräisesti ja sisällytettävä niihin 
erityisesti, kun otetaan huomioon erilaisten ilmasto- ja energiakriisien sekä 
yhteiskunnallisten kriisien moninaiset sukupuolisidonnaiset vaikutukset, mukaan lukien 
sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien, erityisesti seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien, heikentäminen useissa jäsenvaltioissa ja sodan ja 
konfliktin vaikutukset maailmanlaajuisesti; pitää valitettavana, että kuten Euroopan 

1 Euroopan tasa-arvoinstituutti, ”Advancing work-life balance with EU Funds”. A Model for integrated gender-
responsive interventions”, Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg, 2020. 
2 Euroopan parlamentin 10. maaliskuuta 2022 annettu päätöslauselma oikeusvaltioperiaatteesta ja unionin 
tuomioistuimen antaman tuomion seurauksista (EUVL C 347, 9.9.2022, s. 168) ja 8. heinäkuuta 2021 annettu 
päätöslauselma suuntaviivojen laatimisesta unionin talousarvion suojaamista koskevan yleisen 
ehdollisuusjärjestelmän soveltamiseksi (EUVL C 99, 1.3.2022, s. 146).

https://eige.europa.eu/sites/default/files/20195931_mh0119873enn_pdf.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/20195931_mh0119873enn_pdf.pdf
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tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa EU:n talousarvion tuloksellisuudesta 
todetaan, sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on heikoimmin toteutettu kattava 
poliittinen painopiste3 ja että tällä hetkellä EU:n toimielimiltä puuttuu johdonmukainen 
lähestymistapa ja jäsennelty yhteistyö tämän painopisteen osalta; korostaa, että 
sukupuolivaikutusten arviointia, sukupuolisidonnaisia tavoitteita ja 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista olisi harjoitetta kaikilla politiikanaloilla sen 
varmistamiseksi, että EU:n talousarviomenoista tulee tehokas väline sukupuolten tasa-
arvon edistämiseksi; kehottaa komissiota varmistamaan, että sen uusi 
luokitusjärjestelmä, jolla mitataan unionin menojen sukupuolivaikutuksia, vastaa 
tarkasti ja kattavasti ohjelmien vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon; kehottaa 
sisällyttämään EU:n rahoitusohjelmia koskeviin tuleviin lainsäädäntöehdotuksiin ja 
osaksi talousarvion vuotuisia tuloksellisuuskertomuksia vaatimuksia, jotka koskevat 
tarkkojen ja vertailukelpoisten tietojen järjestelmällistä keräämistä ja raportointia;

2. korostaa, että kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma tarvitsee 
erillisiä sukupuolisidonnaisia budjettikohtia, tavoitteita ja raportointia koskevia 
vaatimuksia, myös sukupuolistuneen väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi; 
palauttaa mieliin vaatimuksen, että tasa-arvon, perusoikeuksien ja sukupuolten tasa-
arvon lohkolle ja Daphne-lohkolle tarkoitetuista varoista vähintään 40 prosenttia 
osoitetaan toimiin, joilla ehkäistään ja torjutaan kaikenlaista sukupuolistunutta 
väkivaltaa kaikilla tasoilla, ja vähintään 15 prosenttia toimiin, joilla edistetään naisten 
oikeuksien täysimääräistä toteutumista; muistuttaa myös, että ohjelman määrärahoja on 
ehdottomasti lisättävä, jotta voidaan paremmin torjua eriarvoisuutta, jota meneillään 
olevat kriisit ovat pahentaneet; toistaa pyyntönsä lisätä Daphne-ohjelman resursseja 
kaikenlaisen sukupuolistuneen väkivallan torjumiseksi, mukaan lukien seksuaalinen 
häirintä, henkinen ja fyysinen väkivalta, vainoaminen, seksuaalinen väkivalta, 
raiskaukset, pakkoavioliitot ja naisten sukuelinten silpominen, kiinnittäen erityistä 
huomiota Ukrainan sotaa pakeneviin naisiin, joihin kohdistuu merkittävä väkivallan 
riski ja joita olisi suojeltava; kehottaa osoittamaan määrärahoja naisten sukuelinten 
silpomisen torjumiseen kaikissa EU:n ulkoisen toiminnan ohjelmissa, myös naapuruus-, 
kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen – Globaali Eurooppa kautta;

3. kehottaa komissiota lisäämään määrärahoja kansalaisjärjestöille, jotka edistävät naisten 
oikeuksia Euroopassa ja sen ulkopuolella, erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja 
-oikeuksia käsitteleville järjestöille, mukaan lukien turvallisten ja laillisten aborttien 
tarjoaminen rajojen yli, mikä takaa naisille päätösvallan omasta kehostaan; korostaa, 
että on tärkeää tavoittaa pienemmät ruohonjuuritason järjestöt, jotta voidaan taata paras 
mahdollinen vaikutus naisten oikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvoon, ja suhtautuu siksi 
myönteisesti uusiin kehotuksiin, joiden mukaan järjestöt voivat jakaa varoja uudelleen; 
muistuttaa EU4Health-ohjelmalle osoitettujen resurssien merkityksestä ja kehottaa 
kiinnittämään erityistä huomiota naisiin, jotka asuvat maaseudulla, harvaan asutuilla ja 
syrjäisillä alueilla, tarjoamalla tarvittaessa mahdollisuuden saada terveydenhuollon 
mobiilipalveluja; korostaa, että EU4Health-ohjelman on saavutettava yleinen 
sairausvakuutusturva kaikkialla unionissa, mukaan lukien seksuaali- ja 

3 Euroopan tilintarkastustuomioistuin, ”Kertomus EU:n talousarvion tuloksellisuudesta – tilanne vuoden 2021 
lopussa”, Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg, 2022.

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=61258
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=61258
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lisääntymisterveyspalvelujen saatavuus, ja vähennettävä terveyteen liittyvää 
eriarvoisuutta;

4. korostaa tärkeää merkitystä, joka investoinneilla laadukkaisiin julkisiin palveluihin, 
myös terveydenhoitoinfrastruktuuriin ja sosiaaliseen infrastruktuuriin, on sosiaali- ja 
terveyskriiseistä selviytymisen kannalta sekä sosiaalisen kestokyvyn parantamisen ja 
eriarvoisuuden torjumisen kannalta; korostaa, että on tärkeää luoda korkealaatuisia 
työpaikkoja näille aloille ja pyrkiä oikeudenmukaiseen siirtymään kohti vähemmän 
hiili-intensiivistä yhteiskuntaa: toteaa, että investointeja sukupuolten tasa-arvoon 
pidetään laajalti talouskasvun merkittävänä liikkeellepanevana voimana;

5. toistaa huolensa oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuvien hyökkäysten sekä sukupuolten 
tasa-arvon ja naisten oikeuksien heikentämispyrkimysten välisestä yhteydestä EU:ssa; 
kehottaa komissiota vahvistamaan oikeusvaltioperiaatetta unionissa ja siten suojelemaan 
perusoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa käyttäen oikeusvaltioperiaatetta koskevaa 
ehdollisuusmekanismia, kun on kyse EU:n varojen saannista; kehottaa komissiota 
olemaan myöntämättä varoja Puolalle ennen kuin Puolan viranomaiset ovat täysin 
saavuttaneet elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetyt välitavoitteet ja tavoitteet; 
muistuttaa oikeusvaltioperiaatteen merkityksestä naisille ja hlbtiq+-ihmisille; kehottaa 
komissiota arvioimaan EU:n varoja saavien järjestöjen ydintehtävää ja epäämään 
rahoituksen ryhmiltä, jotka pyrkivät käyttämään EU:n varoja ihmisoikeuksien, 
erityisesti naisten oikeuksien, sukupuolten tasa-arvon ja hlbtiq+-ihmisten oikeuksien, 
heikentämisen edistämiseen;

6. muistuttaa, että naiset ovat yliedustettuina matalapalkka-aloilla, myös epävarmoissa 
työsuhteissa, naisvaltaisilla aloilla ja epävirallisessa taloudessa, ja että he tekevät 
suurimman osan palkattomasta hoiva- ja kotityöstä; kehottaa koordinoimaan paremmin 
käytettävissä olevia välineitä ja lisäämään EU:n talousarviosta osoitettavaa osuutta 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, työ- ja yksityiselämän tasapainon parantamiseen 
iästä ja sukupuolesta riippumatta sekä naisten työmarkkinoille pääsyn tukemiseen muun 
muassa varmistamalla investoinnit laadukkaaseen hoitoinfrastruktuuriin ja -palveluihin 
sosiaali- ja terveyskriiseistä selviämiseksi; pitää myönteisenä, että Euroopan 
sosiaalirahasto plussaan, Euroopan aluekehitysrahastoon ja koheesiorahastoon on 
sisällytetty sukupuolten tasa-arvoon liittyvä menojen seurantajärjestelmä, joka 
mahdollistaa sukupuolten tasa-arvoon liittyvien investointien paremman seurannan; 
korostaa koheesiopolitiikan merkitystä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä ja pitää 
tässä yhteydessä valitettavana päätöstä, jonka mukaan sukupuolijakauma ei useimmissa 
tapauksissa ole merkityksellinen Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston 
kannalta; korostaa, että on tärkeää lieventää kasvavaa eriarvoisuutta erityisesti elpymis- 
ja palautumissuunnitelmien ja koheesiopolitiikan avulla ja varmistaa sukupuolten tasa-
arvo digitalisaatiossa;

7. muistuttaa Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) ratkaisevan tärkeästä työstä erityisesti 
tilanteessa, jossa naisten oikeuksia pyritään heikentämään kaikkialla unionissa ja sen 
ulkopuolella; korostaa, että EIGEllä on tärkeä rooli, sillä se jakaa sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamista koskevaa tietämystä ja asiantuntemusta sekä 
sukupuolisensitiivisiä analyyseja ja suosituksia, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, 
terveyteen, muuttoliikkeeseen ja sotaan liittyviin kriiseihin; korostaa, että EIGE on 
osoittautunut keskeiseksi ja tehokkaaksi organisaatioksi; korostaa, että EIGEn 
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määrärahoja on kiireellisesti lisättävä, jotta se voi palkata enemmän henkilöstöä, 
mukaan lukien kahdeksan välittömästi tarvitsemaansa sopimussuhteista toimihenkilöä, 
jotta voidaan selviytyä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen liittyvää teknistä 
apua koskevien pyyntöjen jyrkästä kasvusta; korostaa, että ilman riittävää rahoitusta 
EIGE ei pysty hoitamaan tehtäviään täysimääräisesti, mikä haittaa jäsenvaltioiden 
päätöksentekoa;

8. toistaa, että EU:n talousarvio olisi varustettava välineillä, joilla kannustetaan naisten 
osallistumiseen ja kiinnostukseen digitaalikoulutusta ja -taloutta sekä luonnontieteiden, 
teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan sekä tieto- ja viestintätekniikan aloja ja 
uria kohtaan; korostaa myös tarvetta lisätä rahoitusta yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen, myös elinikäisen oppimisen, parantamiseksi, jotta voidaan auttaa 
kuromaan umpeen sukupuolten välistä digitaalista kuilua ja tukea naispuolisia yrittäjiä, 
insinöörejä ja teknikoita digitaali- ja tekoälyaloilla; kehottaa varmistamaan, että 
Horisontti Eurooppa -ohjelman ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelman toimissa pannaan 
täytäntöön sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen, ja toimittamaan sukupuolen 
mukaan eriteltyjä tietoja. kehottaa osoittamaan budjettivaroja naisten yrittäjyyden ja 
taloudellisen riippumattomuuden sekä naisten johtamien pienten ja keskisuurten 
yritysten tukemiseen.
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