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EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perustana olevista 
arvoista ja unioni on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 
kaikissa toimissaan, kuten SEUT-sopimuksen 8 artiklassa on vahvistettu;

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;

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;

2. toistaa vaatimuksensa, jonka mukaan kauden 2014–2020 perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelmaa koskevissa budjettikohdissa olisi täsmennettävä, minkä verran 
kutakin sukupuolten tasa-arvoon liittyvää ohjelmatavoitetta varten on osoitettu 
resursseja, jotta voitaisiin varmistaa tavoitetta varten osoitettuja varoja koskeva 
vastuuvelvollisuus;

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; 

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; 

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

1 Programme Statements of operational expenditure COM(2019) 400 - June 2019 – sivu 360.
2 Sama kuin edellä, sivu 74.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-1-web-1.4.pdf

