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EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo on unionin perusarvo, joka 
vahvistetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 ja 19 artiklassa; 
katsoo, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on siksi tärkeä väline tämän 
periaatteen horisontaalisessa sisällyttämisessä EU:n politiikkoihin, toimenpiteisiin ja 
toimiin, koheesiopolitiikka mukaan luettuna;

B. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikassa puututaan eri alueiden välisiin eroihin ja 
muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyteen taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden saavuttamiseksi Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR), koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) kautta, joihin sovelletaan syrjimättömyyden sekä 
naisten ja miesten tasa-arvon periaatteita;

C. ottaa huomioon, että pandemian kaikkia taloudellisia, sosiaalisia ja 
työllisyysvaikutuksia ei vielä tiedetä; ottaa huomioon, että alustavien tutkimusten 
mukaan covid-19-pandemia on pahentanut olemassa olevaa eriarvoisuutta, mikä olisi 
otettava huomioon koheesiopolitiikassa;

D. katsoo, että hoivapalvelujen tarjoaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta naiset voivat 
pysyä aktiivisina työmarkkinoilla;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämiseksi koheesiopolitiikassa siten, että sukupuolten tasa-arvo 
valtavirtaistetaan tehokkaasti kaikissa toimintapoliittisen syklin vaiheissa, mikä osoittaa 
vahvaa poliittista sitoutumista EU:n, jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla; kannustaa 
tekemään tässä yhteydessä tiivistä yhteistyötä Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) 
kanssa ja tarjoamaan korkealaatuista tutkimusta ja tietoa, jotta voidaan tukea 
päätöksentekijöiden ja muiden naisten ja miesten tasa-arvoa edistävien keskeisten 
sidosryhmien vankemmin perusteltua ja näyttöön perustuvaa päätöksentekoa; painottaa, 
että EU:n toimielinten ja virastojen tiedonjako on keskeinen väline, jolla torjutaan 
korkeita hallintokuluja ja tarpeetonta byrokratian lisäämistä;

2. kehottaa komissiota lisäämään tietoisuutta sukupuolten tasa-arvon tarpeesta sekä 
kehittämään ja tarjoamaan erityisiä välineitä ja suuntaviivoja, joiden avulla jäsenvaltiot 
voivat ottaa sukupuolinäkökulman huomioon täytäntöönpano- ja seurantavaiheessa; 
korostaa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevan koulutuksen merkitystä 
koheesiopolitiikan varoja hallinnoiville virkamiehille;

3. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden viranomaisia jakamaan hyviä käytäntöjä sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen soveltamisesta tiedon jakamisen, teknisen avun, 
koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen avulla;

4. korostaa koheesiopolitiikan rahoituksen merkitystä, kun otetaan huomioon covid-19-
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kriisin ennennäkemätön vaikutus, tuettaessa, helpotettaessa ja edistettäessä ohjelmia, 
joilla naisten, myös maaseudun naisten, erityistarpeet huomioon ottaen edistetään 
naisten työllisyyttä ja yrittäjyyttä, parannetaan heidän mahdollisuuksiaan saada maata, 
luottoja ja rahoitusvälineitä, parannetaan heidän taitojaan ja suorituskykyään 
koulutuksen ja neuvontapalvelujen avulla, lisätään heidän osallistumistaan paikallisiin 
toimintaryhmiin ja paikallisten kumppanuuksien kehittämiseen sekä puututaan 
infrastruktuurin puutteisiin, myös erilaisten hoivamuotojen osalta; korostaa, että 
Euroopan tason yhteistyö yhdessä EU:n varojen tehokkaan käytön kanssa voi edistää 
sellaisten laadukkaiden, helposti saatavilla olevien ja kohtuuhintaisten hoivapalvelujen 
kehittämistä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä naisten työmarkkinoilla pysymiseksi.


