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Tarkistus 1
Elżbieta Rafalska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

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;

Poistetaan.

_________________
1 https://rm.coe.int/1680596143

Or. pl

Tarkistus 2
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

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;

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 
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valtavirtaistamisen periaate kaikissa 
unionin talousarvio- ja 
lainsäädäntöprosesseissa;

_________________ _________________
1 https://rm.coe.int/1680596143 1 https://rm.coe.int/1680596143

Or. en

Tarkistus 3
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 4
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että Euroopan 
tasa-arvoinstituutin tavoitteena on 
myötävaikuttaa sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen ja vahvistaa sitä unionissa, 

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

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;

Or. en

Tarkistus 5
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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 ja 
sukupuolinäkökulman huomioon ottavan 
parlamentin välineen kehittämiseen;

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 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;

Or. en

Tarkistus 6
Elżbieta Rafalska
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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 ja 
sukupuolinäkökulman huomioon ottavan 
parlamentin välineen kehittämiseen;

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 sekä 
sukupuolten palkka- ja eläke-eroihin;

Or. pl

Tarkistus 7
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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 ja 
sukupuolinäkökulman huomioon ottavan 
parlamentin välineen kehittämiseen;

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, naisten oikeuksiin ja 
sukupuolinäkökulman huomioon ottavan 
parlamentin välineen kehittämiseen;
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Or. en

Tarkistus 8
Isabella Tovaglieri

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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 ja 
sukupuolinäkökulman huomioon ottavan 
parlamentin välineen kehittämiseen;

2. panee merkille Euroopan tasa-
arvoinstituutin ja naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
jatkuvan yhteistyön ja sen, että instituutti 
on edistänyt valiokunnan meneillään olevia 
toimia, jotka liittyvät muun muassa 
sukupuolten väliseen digitaaliseen kuiluun, 
työ- ja yksityiselämän tasapainoon, naisten 
ja miesten palkka- ja eläke-eroihin, naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjuntaan ja 
naisten oikeudet huomioon ottavan 
parlamentin välineen kehittämiseen;

Or. it

Tarkistus 9
Isabella Tovaglieri

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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 
häirinnän2torjuntaa koskevien toimien 
edistämisestä;

3. panee merkille tulokset, 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;

_________________ _________________
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2 https://eige.europa.eu/news/joint-
statement-jha-agencies-sexual-harassment

2 https://eige.europa.eu/news/joint-
statement-jha-agencies-sexual-harassment

Or. it

Tarkistus 10
Isabella Tovaglieri

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää valitettavana, että 
tilintarkastustuomioistuimen Euroopan 
tasa-arvoinstituutin ja muiden 
erillisvirastojen yhteydessä havaitsemat 
sopimusten laillisuuteen ja 
sääntöjenmukaisuuteen liittyvät puutteet 
ovat edelleen olemassa, erityisesti kun on 
kyse sopimusten tekemisestä ilman 
todisteita, jotka liittyvät tarjoajien 
poissulkemisperusteisiin;

Or. it

Tarkistus 11
Isabella Tovaglieri

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa virastoa ratkaisemaan 
tällaiset sääntöjenvastaisuudet, joista 
tilintarkastustuomioistuin on jo 
raportoinut viime vuosina tekemissään 
tarkastuksissa, myös siksi, että tehtyjen 
sopimusten täytäntöönpanosta aiheutuvat 
oikeudelliset lisäkustannukset ovat 
kasvaneet;

Or. it
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Tarkistus 12
Isabella Tovaglieri

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää valitettavana, että myös kuusi 
muuta virastoa on käyttänyt 
rekisteröidyiltä työvoiman 
vuokrausyrityksiltä hankittuja 
vuokratyöntekijöitä ilman että ne olisivat 
noudattaneet kaikkia direktiivin ja 
kansallisten lakien säännöksiä 
esimerkiksi vuokratyöntekijöiden 
työehtojen osalta; 

Or. it

Tarkistus 13
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. 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;

Or. en

Tarkistus 14
Isabella Tovaglieri
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Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa virastoa arvioimaan 
yhdessä budjettivallan käyttäjien kanssa, 
onko ulkopuolisen henkilöstön käyttö 
kustannustehokasta suhteessa 
henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön 
käyttöön, ja noudattamaan EU:n ja 
kansallista lainsäädäntökehystä;

Or. it

Tarkistus 15
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

6. antaa tukensa tasa-arvoinstituutin 
työlle, sillä sen tutkimukset ja selvitykset 
mahdollistavat sen, että naisten oikeuksien 
ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta saa 
käyttöönsä virallisia ja laadukkaita tietoja, 
joita se välttämättä tarvitsee voidakseen 
tehdä työnsä asianmukaisesti; huomauttaa, 
että Euroopan tasa-arvoinstituutin on 
tehtävä tiivistä yhteistyötä naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan lisäksi myös muiden 
parlamentin valiokuntien kanssa, jotta 
sukupuolten tasa-arvo voidaan ottaa 
paremmin huomioon toimintapolitiikoissa 
ja toimissa (esimerkiksi tarjoamalla 
muille valiokunnille koulutusta ja tietoa);

Or. en

Tarkistus 16
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

6. 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;

Or. en

Tarkistus 17
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 18
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 19
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. 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;

Or. en

Tarkistus 20
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. kehottaa myöntämään Euroopan 
tasa-arvoinstituutille lisärahoitusta 
lakisääteisten työntekijöiden määrän ja 
laadun lisäämiseksi (määräaikaisten 
sopimusten korvaaminen lakisääteisillä 
sopimuksilla); pitää valitettavina 
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olosuhteita, joissa on jatkuva 
talousarvioleikkausten riski ja 
henkilöresurssien puute, joiden 
perusteella tasa-arvoinstituutin on 
työskenneltävä1;
_____________
1 Perustuu edelliseen huomautukseen 
(vuokratyöntekijöiden epätasa-arvoinen 
kohtelu erityisesti palkkojen ja 
työntekijöiden oikeuksien osalta).

Or. en


