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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 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklassa 
todetaan, että unioni pyrkii kaikissa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta ja edistämään 
miesten ja naisten tasa-arvoa ja määrätään siten, että sukupuolten tasa-arvo on 
sisällytettävä kaikkeen unionin politiikkaan;

B. ottaa huomioon, että eriarvoisuus on kasvava ongelma EU:ssa ja että yhä suurempi 
osuus EU:n talousarviosta on käytettävä sosiaalisten oikeuksien kehittämiseen ja 
julkisten sosiaalipalvelujen saatavuuden edistämiseen keskittyen erityisesti sukupuolten 
tasa-arvon parantamiseen, myös hlbti-henkilöiden osalta, sekä naisten ja tyttöjen 
tilanteeseen;

C. ottaa huomioon, että naiset ovat yhä aliedustettuina johtotehtävissä ja käyttävät miehiä 
enemmän aikaa palkattomaan kotityöhön ja hoivatyöhön;

D. katsoo, että komission olisi säilytettävä riittävä rahoitus naisten oikeuksia tukeville 
ohjelmille, kuten perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmalle, keskittyen 
erityisesti syrjimättömyysvälineisiin ja sukupuoleen perustuvan väkivallan 
ehkäisemiseen;

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 
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 kaikkein heikoimmassa asemassa olevien naisten tukemiseksi, 
mukaan lukien vammaiset naiset, yksinhuoltajaäidit ja maahanmuuttajanaiset, etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvat naiset ja seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat naiset;

4. pyytää, että sukupuolten tasa-arvoon liittyviä menoja voitaisiin jäljittää ja ottamaan 
käyttöön asianmukaiset indikaattorit ja asiaa koskevat menetelmät erityisesti 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän, väkivallan ja seksuaalisen häirinnän torjunnan sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien saatavuuden osalta;

5. kehottaa EU:ta lisäämään määrärahoja kansalaisjärjestöille, jotka edistävät naisten 
oikeuksia Euroopassa ja maapallon eteläisessä osassa;
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6. muistuttaa, että Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) on tärkeässä asemassa ja että 
tarvitaan konsolidoitu talousarvio tietojen keräämiseksi ja asiantuntemuksen 
hankkimiseksi sukupuolten tasa-arvon alalla; kehottaa pitämään EIGEn talousarvion, 
henkilöstötaulukon ja riippumattomuuden vakaana.


