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Tarkistus 1
Elżbieta Rafalska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että parlamentti 
on pyytänyt toistuvasti, että komissio 
edistäisi ja toteuttaisi sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamista, 
sukupuolitietoista budjetointia ja 
sukupuolivaikutusten arviointia asiaan 
liittyvillä unionin politiikanaloilla ja että 
tilintarkastustuomioistuin ottaisi 
sukupuolinäkökohdat, mukaan lukien 
sukupuolen mukaan luokitellut tiedot, 
huomioon unionin talousarvion 
toteuttamista käsittelevissä 
kertomuksissaan;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 2
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että parlamentti on 
pyytänyt toistuvasti, että komissio edistäisi 
ja toteuttaisi sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista, sukupuolitietoista 
budjetointia ja sukupuolivaikutusten 
arviointia asiaan liittyvillä unionin 
politiikanaloilla ja että 
tilintarkastustuomioistuin ottaisi 
sukupuolinäkökohdat, mukaan lukien 
sukupuolen mukaan luokitellut tiedot, 
huomioon unionin talousarvion 
toteuttamista käsittelevissä 
kertomuksissaan;

B. ottaa huomioon, että parlamentti on 
pyytänyt toistuvasti, että komissio edistäisi 
ja toteuttaisi sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista, sukupuolitietoista 
budjetointia ja sukupuolivaikutusten 
arviointia kaikilla unionin politiikanaloilla 
ja että tilintarkastustuomioistuin ottaisi 
sukupuolinäkökohdat, mukaan lukien 
sukupuolen mukaan luokitellut tiedot, 
huomioon unionin talousarvion 
toteuttamista käsittelevissä 
kertomuksissaan;
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Or. en

Tarkistus 3
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että parlamentti on 
pyytänyt toistuvasti, että komissio edistäisi 
ja toteuttaisi sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista, sukupuolitietoista 
budjetointia ja sukupuolivaikutusten 
arviointia asiaan liittyvillä unionin 
politiikanaloilla ja että 
tilintarkastustuomioistuin ottaisi 
sukupuolinäkökohdat, mukaan lukien 
sukupuolen mukaan luokitellut tiedot, 
huomioon unionin talousarvion 
toteuttamista käsittelevissä 
kertomuksissaan;

B. ottaa huomioon, että parlamentti on 
pyytänyt toistuvasti, että komissio edistäisi 
ja toteuttaisi sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista, sukupuolitietoista 
budjetointia ja sukupuolivaikutusten 
arviointia kaikilla unionin politiikanaloilla 
ja että tilintarkastustuomioistuin ottaisi 
sukupuolinäkökohdat, mukaan lukien 
sukupuolen mukaan luokitellut tiedot, 
huomioon unionin talousarvion 
toteuttamista käsittelevissä 
kertomuksissaan;

Or. en

Tarkistus 4
Frances Fitzgerald, Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. toteaa, että tasa-arvo ja 
oikeusvaltioperiaate ovat EU:n 
perusarvoja, ja että unionin toimielinten 
on pyrittävä edistämään niitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 13 
artiklan mukaisesti; katsoo, että myös 
jäsenvaltioiden olisi jaettava tämä vastuu 
SEU:n 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun 
vilpittömän yhteistyön periaatteen 
mukaisesti; 

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

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa sisällyttämään naisten 
oikeudet ja sukupuolten tasa-arvon 
kaikille politiikan aloille; kehottaa siksi 
jälleen toteuttamaan sukupuolitietoista 
budjetointia talousarviomenettelyssä, 
myös talousarvion toteutuksessa ja 
toteutuksen arvioinnissa;

1. kehottaa sisällyttämään naisten 
oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan näkökulman kaikille politiikan 
aloille; kehottaa siksi jälleen toteuttamaan 
sukupuolitietoista budjetointia 
talousarviomenettelyn kaikissa vaiheissa, 
myös talousarvion toteutuksessa ja 
toteutuksen arvioinnissa; pyytää jälleen 
sisällyttämään myös sukupuolisidonnaisia 
indikaattoreita EU:n talousarvion 
toteuttamista koskeviin yhteisiin 
tulosindikaattoreihin;

Or. en

Tarkistus 6
Elżbieta Rafalska

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa sisällyttämään naisten 
oikeudet ja sukupuolten tasa-arvon kaikille 
politiikan aloille; kehottaa siksi jälleen 
toteuttamaan sukupuolitietoista 
budjetointia talousarviomenettelyssä, 
myös talousarvion toteutuksessa ja 
toteutuksen arvioinnissa;

1. kehottaa sisällyttämään naisten 
oikeudet ja sukupuolten tasa-arvon kaikille 
asiaan liittyville politiikan aloille;

Or. pl

Tarkistus 7
Vilija Blinkevičiūtė
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa sisällyttämään naisten 
oikeudet ja sukupuolten tasa-arvon kaikille 
politiikan aloille; kehottaa siksi jälleen 
toteuttamaan sukupuolitietoista 
budjetointia talousarviomenettelyssä, myös 
talousarvion toteutuksessa ja toteutuksen 
arvioinnissa;

1. korostaa, että naisten oikeudet ja 
sukupuolten tasa-arvo olisi varmistettava 
ja sisällytettävä kaikille politiikan aloille; 
kehottaa siksi jälleen toteuttamaan 
sukupuolitietoista budjetointia 
talousarviomenettelyssä, myös talousarvion 
toteutuksessa ja toteutuksen arvioinnissa;

Or. en

Tarkistus 8
Frances Fitzgerald, Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota jatkamaan 
toimiaan oikeusvaltioperiaatteen 
vahvistamiseksi unionissa erityisesti, kun 
on kyse lainsäädäntöehdotuksista, joilla 
pyritään suojelemaan EU:n talousarviota 
tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita; kehottaa näin ollen 
komissiota tutkimaan, mikä on EU:n 
varojen saajien pääasiallinen tarkoitus ja 
pidättämään rahoituksen ryhmiltä, jotka 
pyrkivät käyttämään EU:n varoja 
oikeuksien, erityisesti naisten oikeuksien, 
heikentämiseen;

Or. en

Tarkistus 9
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että sukupuolitietoinen 
budjetointi on osa sukupuolten tasa-arvon 
kokonaisstrategiaa, ja korostaa siksi, että 
unionin toimielinten sitoutuminen siihen 
on olennaisen tärkeää; pitää 
valitettavana, ettei EU:ssa ole hyväksytty 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaa 
strategiaa vuosiksi 2016–2020, ja kehottaa 
komissiota kohottamaan sukupuolten 
tasa-arvon edistämistä koskevan 
strategisen toimintaohjelman statusta 
hyväksymällä sen tiedonannon 
muodossa; 

Or. en

Tarkistus 10
Frances Fitzgerald, Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. on huolissaan 
oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuvien 
hyökkäysten sekä sukupuolten tasa-arvon 
ja naisten oikeuksien heikentymisen 
välisestä yhteydestä; kehottaa puuttumaan 
asiaan käynnistämällä 7 artiklan 
mukaisen menettelyn asianomaisia 
jäsenvaltioita vastaan;

Or. en

Tarkistus 11
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jälleen luomaan erillisen 
budjettikohdan perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelman Daphne-
erityistavoitetta varten; panee merkille 
edistyksen yhteiseen metodologiaan ja 
kyselylomakkeeseen perustuvan EU:n 
laajuisen tutkimuksen kehittämisessä, jotta 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
koskevaa vertailukelpoista tietoa voidaan 
kerätä säännöllisesti kaikista EU:n 
jäsenvaltioista; odottaa saavansa 
tutkimuksen pilottivaiheen ensimmäiset 
tulokset vuonna 2019, jotta tutkimus 
voidaan toteuttaa suunnitellusti vuosina 
2020–2021 ja sen jälkeen1;

3. pitää valitettavana viime vuosien 
suuntausta leikata naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvan kaikenlaisen väkivallan 
torjumiseen tarkoitettuja EU:n varoja ja 
vahvistaa pyyntönsä lisätä Daphne-
aloitteen erityistavoitteen resursseja; 
kehottaa jälleen luomaan erillisen 
budjettikohdan perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelman Daphne-
erityistavoitetta varten; panee merkille 
edistyksen yhteiseen metodologiaan ja 
kyselylomakkeeseen perustuvan EU:n 
laajuisen tutkimuksen kehittämisessä, jotta 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
koskevaa vertailukelpoista tietoa voidaan 
kerätä säännöllisesti kaikista EU:n 
jäsenvaltioista; odottaa saavansa 
tutkimuksen pilottivaiheen ensimmäiset 
tulokset vuonna 2019, jotta tutkimus 
voidaan toteuttaa suunnitellusti vuosina 
2020–2021 ja sen jälkeen1;

_________________ _________________
1 Programme Statements of operational 
expenditure COM(2019) 400 - June 2019 – 
sivu 360.

1 Programme Statements of operational 
expenditure COM(2019) 400 - June 2019 - 
sivu 360

Or. en

Tarkistus 12
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jälleen luomaan erillisen 
budjettikohdan perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelman Daphne-
erityistavoitetta varten; panee merkille 
edistyksen yhteiseen metodologiaan ja 
kyselylomakkeeseen perustuvan EU:n 
laajuisen tutkimuksen kehittämisessä, jotta 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
koskevaa vertailukelpoista tietoa voidaan 

3. kehottaa jälleen luomaan erillisen 
budjettikohdan perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelman Daphne-
erityistavoitetta varten ja kääntämään 
kaudella 2014–2020 vallitsevan 
suuntauksen, jossa Daphne-ohjelman 
määrärahoja vähennetään; panee merkille 
edistyksen yhteiseen metodologiaan ja 
kyselylomakkeeseen perustuvan EU:n 
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kerätä säännöllisesti kaikista EU:n 
jäsenvaltioista; odottaa saavansa 
tutkimuksen pilottivaiheen ensimmäiset 
tulokset vuonna 2019, jotta tutkimus 
voidaan toteuttaa suunnitellusti vuosina 
2020–2021 ja sen jälkeen1;

laajuisen tutkimuksen kehittämisessä, jotta 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
koskevaa vertailukelpoista tietoa voidaan 
kerätä säännöllisesti kaikista EU:n 
jäsenvaltioista; odottaa saavansa 
tutkimuksen pilottivaiheen ensimmäiset 
tulokset vuonna 2019, jotta tutkimus 
voidaan toteuttaa suunnitellusti vuosina 
2020–2021 ja sen jälkeen1;

_________________ _________________
1 Programme Statements of operational 
expenditure COM(2019) 400 - June 2019 – 
sivu 360.

1 Programme Statements of operational 
expenditure COM(2019) 400 - June 2019 – 
sivu 360.

Or. en

Tarkistus 13
Isabella Tovaglieri

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jälleen luomaan erillisen 
budjettikohdan perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelman Daphne-
erityistavoitetta varten; panee merkille 
edistyksen yhteiseen metodologiaan ja 
kyselylomakkeeseen perustuvan EU:n 
laajuisen tutkimuksen kehittämisessä, jotta 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
koskevaa vertailukelpoista tietoa voidaan 
kerätä säännöllisesti kaikista EU:n 
jäsenvaltioista; odottaa saavansa 
tutkimuksen pilottivaiheen ensimmäiset 
tulokset vuonna 2019, jotta tutkimus 
voidaan toteuttaa suunnitellusti vuosina 
2020–2021 ja sen jälkeen1;

3. kehottaa jälleen luomaan erillisen 
budjettikohdan perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelman Daphne-
erityistavoitetta varten; panee merkille 
edistyksen yhteiseen metodologiaan ja 
kyselylomakkeeseen perustuvan EU:n 
laajuisen tutkimuksen kehittämisessä, jotta 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevaa 
vertailukelpoista tietoa voidaan kerätä 
säännöllisesti kaikista EU:n jäsenvaltioista; 
odottaa saavansa tutkimuksen 
pilottivaiheen ensimmäiset tulokset vuonna 
2019, jotta tutkimus voidaan toteuttaa 
suunnitellusti vuosina 2020–2021 ja sen 
jälkeen1;

_________________ _________________
1 Programme Statements of operational 
expenditure COM(2019) 400 - June 2019 – 
sivu 360.

1 Programme Statements of operational 
expenditure COM(2019) 400 - June 2019 – 
sivu 360.

Or. it
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Tarkistus 14
Frances Fitzgerald

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa tutkimaan synergioita 
unionin sisäisten ja ulkoisten ohjelmien 
välillä, jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukainen ja jatkuva lähestymistapa 
toimintapolitiikkoihin sekä unionissa että 
sen ulkopuolella, kuten naisten 
sukuelinten silpomisen tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 15
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa lisäämään avoimuutta ja 
määrittämään kohdennettuja toimia ja 
erityisiä budjettikohtia, jotta EU:n 
ulkoisessa toiminnassa voidaan saavuttaa 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
oikeuksia, mukaan lukien seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia, 
koskevat tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 16
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pyytää tekemään 
sukupuolivaikutusten arvioinnista osan 
yleistä unionin varojen saamisen 
ennakkoehtoa;

Or. en

Tarkistus 17
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. toteaa, että erittäin merkittävä 
osuus unioniin tulevista pakolaisista ja 
turvapaikanhakijoista on naisia ja lapsia; 
korostaa, että sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen on myös yksi 
turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahaston (AMIF) 
perusperiaatteista, ja pyytää jälleen, että 
sukupuoliulottuvuus otettaisiin huomioon 
myös maahanmuutto- ja 
turvapaikkapolitiikoissa osoittamalla 
erityistä rahoitusta sukupuoleen 
perustuvan väkivallan torjumiseen ja 
varmistamalla terveydenhuoltoa ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia 
koskevien palvelujen saatavuus;

Or. en

Tarkistus 18
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta lisätä toimia 4. korostaa tarvetta lisätä toimia 
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sukupuolinäkökulman huomioon 
ottamiseksi tutkimuksen ja integraation 
aloilla; panee siten tyytyväisenä merkille, 
että tammikuuhun 2019 mennessä 
naisosallistujien osuus Horisontti 2020 -
ohjelman hankkeissa oli 42 prosenttia koko 
työvoimasta; pitää kuitenkin valitettavana, 
että hankkeiden koordinaattoreista vain 28 
prosenttia oli naisia ja että vain 32,4 
prosentissa avustuksista otettiin huomioon 
sukupuoliulottuvuus tutkimuksen ja 
innovoinnin sisällössä2;

sukupuolinäkökulman huomioon 
ottamiseksi tutkimuksen ja integraation 
aloilla; panee siten tyytyväisenä merkille, 
että tammikuuhun 2019 mennessä 
naisosallistujien osuus Horisontti 2020 -
ohjelman hankkeissa oli 42 prosenttia koko 
työvoimasta; pitää kuitenkin valitettavana, 
että hankkeiden koordinaattoreista vain 28 
prosenttia oli naisia ja että vain 32,4 
prosentissa avustuksista otettiin huomioon 
sukupuoliulottuvuus tutkimuksen ja 
innovoinnin sisällössä2; kehottaa lisäksi 
ottamaan käyttöön naisten oikeuksia ja 
sukupuolten tasa-arvoa koskevia 
kohdennettuja toimia ja erityisiä 
budjettikohtia, jotta sukupuolinäkökohta 
voidaan ottaa huomioon maahanmuutto- 
ja turvapaikkapolitiikoissa;

_________________ _________________
2 Sama kuin edellä, sivu 74. 2 Sama kuin edellä, sivu 74.

Or. en

Tarkistus 19
Elżbieta Rafalska

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta lisätä toimia 
sukupuolinäkökulman huomioon 
ottamiseksi tutkimuksen ja integraation 
aloilla; panee siten tyytyväisenä merkille, 
että tammikuuhun 2019 mennessä 
naisosallistujien osuus Horisontti 2020 -
ohjelman hankkeissa oli 42 prosenttia koko 
työvoimasta; pitää kuitenkin valitettavana, 
että hankkeiden koordinaattoreista vain 
28 prosenttia oli naisia ja että vain 32,4 
prosentissa avustuksista otettiin 
huomioon sukupuoliulottuvuus 
tutkimuksen ja innovoinnin sisällössä2;

4. korostaa tarvetta lisätä toimia 
sukupuolinäkökulman huomioon 
ottamiseksi tutkimuksen ja integraation 
aloilla; panee siten tyytyväisenä merkille, 
että tammikuuhun 2019 mennessä 
naisosallistujien osuus Horisontti 2020 -
ohjelman hankkeissa oli 42 prosenttia koko 
työvoimasta;

_________________
2 Sama kuin edellä, sivu 74.
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Or. pl

Tarkistus 20
Isabella Tovaglieri

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa tarvetta lisätä toimia 
sukupuolinäkökulman huomioon 
ottamiseksi tutkimuksen ja integraation 
aloilla; panee siten tyytyväisenä merkille, 
että tammikuuhun 2019 mennessä 
naisosallistujien osuus Horisontti 2020 -
ohjelman hankkeissa oli 42 prosenttia koko 
työvoimasta; pitää kuitenkin valitettavana, 
että hankkeiden koordinaattoreista vain 28 
prosenttia oli naisia ja että vain 32,4 
prosentissa avustuksista otettiin huomioon 
sukupuoliulottuvuus tutkimuksen ja 
innovoinnin sisällössä2;

4. pitää erittäin tärkeänä, että sekä 
miehet että naiset osallistuvat 
täysipainoisesti tutkimukseen ja 
innovointiin; panee siten tyytyväisenä 
merkille, että tammikuuhun 2019 mennessä 
naisosallistujien osuus Horisontti 2020 -
ohjelman hankkeissa oli 42 prosenttia koko 
työvoimasta; pitää kuitenkin valitettavana, 
että hankkeiden koordinaattoreista vain 
28 prosenttia oli naisia ja että vain 
32,4 prosentissa avustuksista otettiin 
huomioon sukupuoliulottuvuus 
tutkimuksen ja innovoinnin sisällössä2;

_________________ _________________
2 Sama kuin edellä, sivu 74. 2 Sama kuin edellä, sivu 74.

Or. it

Tarkistus 21
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa parlamenttia, neuvostoa 
ja komissiota sitoutumaan seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
uudelleen sukupuolten tasa-arvoon ja 
pitää valitettavana, että monivuotiseen 
rahoituskehykseen liitetystä sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamista koskevasta 
yhteisestä lausumasta huolimatta tällä 
alalla on saavutettu vain vähän edistystä 
ja että vuosien 2014–2020 monivuotisesta 
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rahoituskehyksestä ei ole syntynyt selkeää 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaa 
strategiaa, joka sisältäisi erityiset 
päämäärät, konkreettiset tavoitteet ja 
määrärahat;

Or. en

Tarkistus 22
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota soveltamaan 
sukupuolitietoista budjetointia koko 
talousarviomenettelyyn, talousarvion 
toteuttamiseen ja sen toteuttamisen 
arvioimiseen, jotta voidaan edistää 
tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua 
EU:n rahoittamiin ohjelmiin ja 
kannustaa naisia osallistumaan;

Or. en

Tarkistus 23
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa keräämään sukupuolen 
mukaan luokiteltuja tietoja EU:n 
rahoittamien ohjelmien edunsaajista ja 
osallistujista.

5. kehottaa keräämään sukupuolen 
mukaan luokiteltuja tietoja EU:n 
rahoittamien ohjelmien edunsaajista ja 
osallistujista; pyytää uudelleen, että 
unionin talousarvion toteuttamista 
koskeviin yhteisiin tulosindikaattoreihin 
sisällytetään myös sukupuolisidonnaisia 
indikaattoreita moitteettoman 
varainhoidon periaatteita eli 
taloudellisuuden, tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden periaatteita 
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asianmukaisesti noudattaen;

Or. en

Tarkistus 24
Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää uudelleen, että unionin 
talousarvion toteuttamista koskeviin 
yhteisiin tulosindikaattoreihin 
sisällytetään myös sukupuolisidonnaisia 
indikaattoreita keskittyen enemmän tasa-
arvon, oikeudenmukaisuuden ja 
ekologian periaatteisiin kolmen 
perinteisen näkökulman (taloudellisuus, 
tehokkuus ja vaikuttavuus) lisäksi;

Or. en

Tarkistus 25
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää valitettavana, että Euroopan 
strategisten investointien rahastoon 
(ESIR) ei sisälly sukupuolinäkökulmaa, 
mikä johtuu siitä, ettei ESIR-rahoitusta 
hakeneiden ja/tai sitä saaneiden 
hakijoiden sukupuolesta ole 
yksityiskohtaisia tietoja;

Or. en

Tarkistus 26
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Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. pyytää, että parlamentti, neuvosto 
ja komissio sitoutuisivat edelleen 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä sisällyttämällä 
sukupuolitietoista budjetointia koskevan 
lausekkeen ja sukupuolitietoisen 
tarkistuksen monivuotisesta 
rahoituskehyksestä annettavaan uuteen 
asetukseen;

Or. en


