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Puheenjohtaja Van Overtveldt

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa on pyydetty antamaan edellä 
mainitussa menettelyssä lausunto valiokunnallenne. Valiokunta päätti koordinaattoreiden 
kirjallisella menettelyllä 31. maaliskuuta 2020 antaa kyseisen lausunnon kirjeen muodossa.

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

Kunnioittavasti

Evelyn Regner
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EHDOTUKSET

A. 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 vahvistetaan näin sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen periaate, jonka mukaan sukupuolten tasa-arvo on sisällytettävä 
kaikkeen unionin politiikkaan ja otettava huomioon talousarvioprosessin kaikissa 
vaiheissa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen ja sukupuolitietoisen budjetoinnin 
kautta;

B. ottaa huomioon, että syrjintä on saatava loppumaan ja jäsenvaltioiden ja EU:n on 
puututtava siihen vaikuttavalla tavalla ja että yhä suurempi osuus EU:n talousarviosta, 
mukaan lukien EU:n rakennerahastot ja investoinnit korkealuokkaisiin julkisiin 
hoitopalveluihin, on suunniteltava siten, että EU:n työmarkkinoilla luodaan uusia 
mahdollisuuksia, edistetään sosiaalisia oikeuksia ja parannetaan työ- ja elinoloja, jotta 
voidaan helpottaa molempien sukupuolten työ- ja yksityiselämän tasapainon 
parantamista keskittyen erityisesti naisten, tyttöjen ja hlbti+-henkilöiden tasa-arvon 
edistämiseen;

C. ottaa huomioon, että naiset ovat yhä aliedustettuina johtotehtävissä ja päätöksenteossa 
mutta yliedustettuina matalapalkkaisilla aloilla, kuten hoivatyö ja palveluala, ja että he 
käyttävät miehiä enemmän aikaa palkattomaan kotityöhön ja hoivavastuisiin; ottaa 
huomioon, että naisten tukemiseksi tarvitaan erityistoimenpiteitä, etenkin kun on kyse 
pitkän tauon jälkeen työmarkkinoille palaavista naisista, jotta parannetaan heidän 
mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla;

D. ottaa huomioon, että naiset ovat edelleen aliedustettuina digitaalitalouden, tekoälyn, 
tieto- ja viestintätekniikan ja STEM-alojen koulutuksessa ja työllisyydessä, myös 
johtotehtävissä; ottaa huomion, että resursseilla, joilla tuetaan naisten 
toimintamahdollisuuksien parantamista digitaalisen osallisuuden avulla, voitaisiin 
edistää tasa-arvoa digitaalisella aikakaudella; katsoo, että ”Euroopan digitaaliseen 
valmiuteen” olisi sisällytettävä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen;

E. katsoo, että komission olisi varmistettava riittävä, vähintään nykyisellä tasolla oleva 
rahoitus naisten oikeuksia tukeville ohjelmille, kuten nykyiselle perusoikeus-, tasa-arvo- 
ja kansalaisuusohjelmalle ja tulevalle perusoikeuksien ja arvojen ohjelmalle, keskittyen 
erityisesti syrjimättömyyttä, sukupuolten tasa-arvoa ja tasa-arvon valtavirtaistamista 
edistäviin välineisiin sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemiseen; korostaa 
Euroopan parlamentin kantaa, jonka mukaan perusoikeuksien ja arvojen ohjelmassa 
olisi varattava erityinen määräraha kaikenlaisen sukupuoleen perustuvan väkivallan 
ehkäisemiseen ja torjumiseen ja Istanbulin yleissopimuksen täysimääräisen 
täytäntöönpanon edistämiseen;

Tasa-arvon asettaminen EU:n politiikan keskiöön

1. painottaa, että sukupuolitietoinen budjetointi on otettava talousarviomenettelyn 
olennaiseksi osaksi kaikissa sen vaiheissa ja kaikissa budjettikohdissa, jotta talousarvion 
menoilla edistettäisiin tehokkaasti sukupuolten tasa-arvoa; kehottaa panemaan 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen johdonmukaisesti täytäntöön kaikissa EU:n 
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ohjelmissa, rahoitusvälineissä ja Euroopan strategisten investointien rahastossa (ESIR);

2. toistaa pyyntönsä lisätä investointeja naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseen; 
kehottaa osoittamaan määrärahoja naisten taloudellisen riippumattomuuden tukemiseen 
EU:n ohjelmien ja rahastojen, kuten COSME-ohjelman, Horisontti 2020 -ohjelman ja 
ESIR-rahaston kautta;

3. kehottaa lisäämään sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja työ- ja yksityiselämän 
tasapainon parantamiseen käytettävissä olevien välineiden välistä synergiaa; toistaa, että 
on tehostettava toimia muita haavoittuvammassa tilanteessa olevien naisten 
tukemiseksi, mukaan lukien vammaiset naiset, värilliset naiset, yksinhuoltajaäidit ja 
maahanmuuttajanaiset, syrjäisillä maaseutualueilla elävät naiset ja etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvat naiset sekä lbti+-naiset;

4. pyytää, että sukupuolten tasa-arvoon liittyviä menoja valvottaisiin ottamalla käyttöön 
erillisiä budjettikohtia, jotka liittyvät kohdennettuihin toimiin, ja kehottaa vahvistamaan 
asianmukaisia indikaattoreita, vaikutustenarviointeja ja tähän tarkoitukseen käytettäviä 
menetelmistä, erityisesti kun on kyse sukupuoleen perustuvan syrjinnän, psykologisen, 
seksuaalisen ja fyysisen väkivallan ja seksuaalisen häirinnän torjunnasta sekä naisten 
mahdollisuuksista käyttää seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja ja -oikeuksia; 
kehottaa kehittämään ja soveltamaan asiaankuuluvia vastuuvelvollisuus- ja 
avoimuusmekanismeja sekä säännöllistä, sukupuolisensitiivistä tulosten raportointia, 
jotta voidaan parantaa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisprosessia ja toteutettujen 
ohjelmien tehokkuutta;

5. kehottaa EU:ta lisäämään määrärahoja kansalaisjärjestöille, jotka edistävät naisten 
oikeuksia Euroopassa ja maapallon eteläisessä osassa;

6. korostaa sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien huolestuttavaa ja lisääntyvää 
vastustusta ja NDICI:n kaltaisten unionin välineiden merkitystä tämän tilanteen 
torjumisessa; pitää valitettavana, että komissio ei sisällyttänyt ehdotukseensa 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaa erityisohjelmaa, ja kehottaa osoittamaan 
kunnianhimoisia ja erityisesti tähän tarkoitukseen varattuja määrärahoja naisten 
ihmisoikeuksien puolustajien tukemiseen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -
oikeuksien suojeluun ja edistämiseen; korostaa siksi tarvetta lisätä 
talousarviomäärärahoja, joilla edistetään seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -
oikeuksien yleismaailmallista kunnioitusta ja saatavuutta;

7. muistuttaa Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) tärkeästä asemasta EU:ssa vallitsevan 
miesten ja naisten eriarvoisuuden syiden ja mittakaavan ymmärtämisessä ja muistuttaa, 
että tarvitaan konsolidoitu talousarvio sukupuolen mukaan luokiteltujen tietojen 
keräämiseksi ja asiantuntemuksen hankkimiseksi sukupuolten tasa-arvon alalla; pyytää, 
että EIGEn talousarvion ja henkilöstötaulukon resursseja ja riippumattomuutta lisätään 
tai että ne pidetään vähintään nykyisellä tasolla.


