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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

koheesiopolitiikan sukupuoliulottuvuudesta
(2020/2040(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan ja 3 artiklan 
3 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 6 ja 8 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja erityisesti sen periaatteet 2 
ja 9,

– ottaa huomioon kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja erityisesti 
tavoitteen 5, joka koskee sukupuolten tasa-arvon saavuttamista ja naisten elinolojen 
parantamista vuoteen 2030 mennessä,

– ottaa huomioon eurooppalaisen peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 
paikallishallinnossa1,

– ottaa huomioon vuodesta 1975 lähtien annetut Euroopan unionin direktiivit naisten ja 
miesten yhdenvertaisen kohtelun eri näkökohdista (direktiivi 79/7/ETY2, direktiivi 
86/613/ETY3, direktiivi 92/85/ETY4, direktiivi 2004/113/EY5, direktiivi 2006/54/EY6, 
direktiivi 2010/18/EU7 ja direktiivi 2010/41/EU8),

– ottaa huomioon 24. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman suosituksista 

1 https://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/charte_egalite_fi.pdf
2 Neuvoston direktiivi 79/7/ETY, annettu 19. joulukuuta 1978, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä, EYVL L 6, 10.1.1979, s. 24.
3 Neuvoston direktiivi 86/613/ETY, annettu 11. joulukuuta 1986, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin, maatalousalalla toimivat ammatinharjoittajat mukaan 
lukien, ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien naisten suojeluun raskauden ja synnytyksen perusteella, 
EYVL L 359, 19.12.1986, s. 56.
4 Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19. lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä, 
EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1.
5 Neuvoston direktiivi 2004/113/EY, annettu 13. joulukuuta 2004, miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla, EUVL L 373, 
21.12.2004, s. 37.
6 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY, annettu 5. heinäkuuta 2006, miesten ja naisten 
yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin 
liittyvissä asioissa, EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23.
7 Neuvoston direktiivi 2010/18/EU, annettu 8. maaliskuuta 2010, BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n 
ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 
96/34/EY kumoamisesta, EUVL L 68, 18.3.2010, s. 13).
8 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/41/EU, annettu 7. heinäkuuta 2010, miesten ja naisten tasa-
arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin sekä neuvoston direktiivin 
86/613/ETY kumoamisesta, EUVL L 180, 15.7.2010, s. 1.

https://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/charte_egalite_fi.pdf
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komissiolle sen periaatteen soveltamisesta, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan 
samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka9,

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman 
sukupuolistereotypioiden poistamisesta EU:ssa10,

– ottaa huomioon 9. syyskuuta 2015 antamansa päätöslauselman naisten tiede- ja 
yliopistourista sekä naisten urakehityksen esteistä11,

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman eurooppalaisen 
naisyrittäjyyden esteenä toimivista ulkoisista tekijöistä12,

– ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-
arvosta ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä digitaalisella aikakaudella13,

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-
arvon edistämisestä mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa14,

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2017 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten 
tasa-arvosta Euroopan unionissa vuosina 2014–201515,

– ottaa huomioon 4. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman naisista ja heidän 
asemastaan maaseutualueilla16,

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman tarpeesta unionin 
strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi17,

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman naisten taloudellisesta 
voimaannuttamisesta yksityisellä ja julkisella sektorilla EU:ssa18,

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2018 antamansa päätöslauselman naisista, sukupuolten 
tasa-arvosta ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta19,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2018 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-
arvosta EU:n kauppasopimuksissa20,

9 EUVL C 264 E, 13.9.2013, s. 75.
10 EUVL C 36, 29.1.2016, s. 18.
11 EUVL C 316, 22.9.2017, s. 173.
12 EUVL C 11, 12.1.2018, s. 35.
13 EUVL C 66, 21.2.2018, s. 44.
14 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 99.
15 EUVL C 263, 25.7.2018, s. 49.
16 EUVL C 298, 23.8.2018, s. 14.
17 EUVL C 331, 18.9.2018, s. 60.
18 EUVL C 346, 27.9.2018, s. 6.
19 EUVL C 458, 19.12.2018, s. 34.
20 EUVL C 162, 10.5.2019, s. 9.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CE.2013.264.01.0075.01.FIN&toc=OJ%3AC%3A2013%3A264E%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.036.01.0018.01.FIN&toc=OJ%3AC%3A2016%3A036%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2017.316.01.0173.01.FIN&toc=OJ%3AC%3A2017%3A316%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.011.01.0035.01.FIN&toc=OJ%3AC%3A2018%3A011%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.066.01.0044.01.FIN&toc=OJ%3AC%3A2018%3A066%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.252.01.0099.01.FIN&toc=OJ%3AC%3A2018%3A252%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.263.01.0049.01.FIN&toc=OJ%3AC%3A2018%3A263%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.298.01.0014.01.FIN&toc=OJ%3AC%3A2018%3A298%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.331.01.0060.01.FIN&toc=OJ%3AC%3A2018%3A331%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.346.01.0006.01.FIN&toc=OJ%3AC%3A2018%3A346%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.458.01.0034.01.FIN&toc=OJ%3AC%3A2018%3A458%3ATOC
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– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2018 antamansa päätöslauselman naisten ja tyttöjen 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä digitaalialan kautta21,

– ottaa huomioon 19. joulukuuta 2018 annetun naisten ja miesten yhtäläisiä 
mahdollisuuksia käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnon ”The future of gender 
equality strategy after 2019: the battles that we win never stay won”,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2019 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-
arvosta ja EU:n veropolitiikasta22,

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimyksistä EU:ssa23,

– ottaa huomioon 6. maaliskuuta 2019 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
”2019 Report on equality between women and men in the EU” (SWD(2019)0101),

– ottaa huomioon 16. lokakuuta 2020 julkaistun Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) 
vuoden 2020 tasa-arvoindeksin,

– ottaa huomioon 25. tammikuuta 2017 julkaistun Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) 
tutkimuksen sukupuolinäkökohdista alueellisessa koheesiopolitiikassa ”Gender in 
regional cohesion policy”,

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät aiheesta 
”Sukupuolitasa-arvoiset taloudet EU:ssa: tuleva kehitys”,

– ottaa huomioon parlamentin sisäasioiden pääosaston 19. joulukuuta 2019 julkaiseman 
tutkimuksen unionin koheesiopolitiikan sukupuoliulottuvuudesta ”Gender Dimension of 
the EU Cohesion Policy”,

– ottaa huomioon 30. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman sukupuolten 
palkkaerosta24,

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n painopisteistä 
naisten asemaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien toimikunnan 64. istuntoa 
varten25,

– ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Tasa-arvon 
unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025” (COM(2020)0152),

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2020 julkaistun sukupuolten tasa-arvoon kohdistuvia 
koronaviruspandemian vaikutuksia koskevan komission tietokoosteen ”Coronavirus 
Pandemic – Impact on Gender Equality”,

21 EUVL C 390, 18.11.2019, s. 28.
22 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0014.
23 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0111.
24 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0025.
25 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0039.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.390.01.0028.01.FIN&toc=OJ%3AC%3A2019%3A390%3ATOC
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– ottaa huomioon 29. toukokuuta 2020 julkaistun kansallisia vähemmistöjä ja 
covid-19-pandemian vaikutuksia koskevan Euroopan neuvoston tiedonannon ”National 
minorities and COVID-19: inequality deepened, vulnerability exacerbated”,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

A. toteaa, että naisten ja miesten välisen tasa-arvon periaate on yksi EU:n perusarvoista, 
joka on vahvistettu perussopimuksissa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa; katsoo, 
että sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen olisi siksi pantava täytäntöön ja 
integroitava horisontaalisena periaatteena kaikkiin EU:n toimiin ja 
toimintapolitiikkoihin;

B. katsoo, että koheesiopolitiikka on tärkeä toimintapoliittinen väline sukupuolten 
tasa-arvon tukemiseksi;

C. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen on tärkeää, jotta voidaan vähentää 
alueellisia taloudellisia ja sosiaalisia eroja ja varmistaa alueiden pitkän aikavälin kestävä 
kehitys;

D. toteaa, ettei paikallis- ja alueviranomaisia, sukupuolten tasa-arvoa edistäviä elimiä ja 
valtiosta riippumattomia järjestöjä oteta vielä riittävällä tavalla mukaan 
kumppanuussopimuksiin ja seurantakomiteoihin;

E. toteaa, että sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen ja asianmukaisten 
valintamenettelyjen soveltamisen katsotaan hyödyttävän sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä;

F. toteaa, että sukupuolten tasa-arvoa koskeva politiikka ei ole johdonmukaista ja että vielä 
ei ole olemassa yhtenäistä järjestelmää sen edistämiseksi, että sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen ymmärrettäisiin ja pantaisiin täytäntöön yhdenmukaisella tavalla 
EU:n toimielimissä;

G. toteaa, että alustavien tutkimusten mukaan covid-19-pandemia on pahentanut olemassa 
olevaa eriarvoisuutta vaikuttamalla suhteettoman voimakkaasti naisiin ja syrjäytyneisiin 
ryhmiin;

H. toteaa, että EU:n elpymisrahastosta rahoitetaan ensisijaisesti miesvaltaisten alojen 
taloudellisia elvytystoimia, mikä saattaa lisätä sukupuolten eriarvoisuutta työelämässä;

Koheesiopolitiikan rooli sukupuolten tasa-arvon edistämisessä sosioekonomisen kasvun ja 
kestävän kehityksen tukemiseksi

1. korostaa, että koheesiopolitiikka on tärkeää sukupuolten tasa-arvon ja sukupuolten 
tasa-arvoa koskevan EU:n strategian edistämisen kannalta; muistuttaa, että kaikkien 
poliittisten tavoitteiden täytäntöönpanoon on osoitettava riittävästi resursseja;

2. on vahvasti sitä mieltä, että sukupuolten tasa-arvoa käsitellään edelleen pääasiassa 
yleisesti ja vain Euroopan sosiaalirahaston toiminta-aloilla ja kontekstianalyysin ja 
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ohjelmasuunnittelun vaiheessa, ja katsoo, että siihen olisi kiinnitettävä enemmän 
huomiota täytäntöönpano-, seuranta- ja arviointivaiheissa;

3. katsoo, että EU:n säännöt olisi laadittava selkeällä ja yksiselitteisellä tavalla ja 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien sääntöjen olisi oltava sitovia;

4. korostaa, että tarvitaan vahvaa poliittista sitoutumista sukupuolten tasa-arvon 
merkitykseen koko väestölle sekä talouskasvulle ja alueelliselle kehitykselle;

5. pitää valitettavana, että sukupuolten tasa-arvo ei ole enää niin merkittävässä asemassa 
julkisessa keskustelussa ja toimintapoliittisessa ohjelmassa EU:ssa ja kansallisella 
tasolla vuoden 2020 jälkeisessä koheesiopolitiikassa;

6. korostaa sukupuolten tasa-arvoa, kansallisia suuntaviivoja ja teknistä tukea koskevan 
koordinoidun hallintokehyksen merkitystä ja sitä, että EU:n tason tiukka valvonta on 
tärkeää toimintaohjelmien hyväksymisen jälkeen;

7. toteaa, että hallintoviranomaisten ja täytäntöönpanosta vastaavien kumppaneiden 
Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) sukupuoliulottuvuutta 
koskeva koulutus ja valmiuksien kehittäminen on riittämätöntä ja että 
sukupuolinäkökohdat huomioivat seuranta- ja arviointijärjestelmät ovat riittämättömiä;

8. korostaa, että kansallisella ja alueellisella tasolla ei ole tasa-arvoa koskevaa sitovaa 
strategiaa ja ettei tiedosteta sukupuolten tasa-arvon edistämisen vaikuttavan 
myönteisesti sosioekonomiseen kasvuun ja kestävään kehitykseen;

9. kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan tiiviisti toimintaansa paikallis- ja 
alueviranomaisten sekä kansalaisyhteiskunnan kumppaneiden kanssa erityisesti 
kumppanuussopimuksen osalta ja laatiessaan kumppanuusperiaatetta, jotta voidaan ottaa 
huomioon tehokkaan tasa-arvopolitiikan haasteet paikallis- ja aluetasolla;

10. katsoo, ettei ohjelmien sidosryhmillä ja seurantakomiteoilla ole vieläkään 
asiantuntemusta sukupuolinäkökulman huomioimisesta konkreettisissa hankkeissa ja 
erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimissa; katsoo, ettei ole olemassa 
tätä kysymystä käsitteleviä suuntaviivoja, koulutusohjelmia eikä konkreettisia 
esimerkkejä hyvistä käytännöistä tähän kysymykseen puuttumiseksi;

11. katsoo, että kaikkien koheesiopolitiikan puitteissa toteutettavien ohjelmien 
valmistelussa, täytäntöönpanossa, seurannassa ja arvioinnissa olisi varmistettava 
sukupuolten tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille ilman sukupuoleen tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää;

12. panee merkille taakan, joka kohdistuu naisiin tärkeimpinä hoivaajina virallisissa ja 
epävirallisissa ympäristöissä, ja sen yhteiskunnallisen arvon erityisesti covid-19-kriisin 
aikana; toteaa tämän vuoksi, että koheesiopolitiikalla on ratkaiseva rooli 
hoivapalveluihin kohdistettavien investointien takaamisessa kyseisen alan työolojen ja 
-ehtojen parantamiseksi ja hoivatalouteen siirtymisen tukemiseksi;

13. toteaa, että koheesiopolitiikalla on tuettava naisten yhtäläisiä koulutusmahdollisuuksia, 
jotta voidaan kuroa umpeen sukupuolten välistä digitaalista kuilua ja tukea vihreää 
siirtymää ja digitaalista muutosta;
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14. korostaa koheesiopolitiikan keskeistä roolia laadukkaisiin julkisiin palveluihin 
investoimisessa, jotta voidaan torjua sukupuolten eriarvoisuutta ja parantaa sosiaalista 
selviytymiskykyä ja selvitä paremmin yhteiskunnallisista kriiseistä ja talous- ja 
terveyskriiseistä;

Sukupuolten tasa-arvo vuoden 2020 jälkeisessä koheesiopolitiikassa

15. vaatii vahvaa poliittista sitoutumista sukupuolten tasa-arvoon EU:n ja kansallisella 
tasolla, jotta kansalliset ja paikalliset sidosryhmät saadaan huomioimaan paremmin 
sukupuolten tasa-arvo sekä ihmisoikeuksien näkökulmasta että sosioekonomisen 
kehityksen olennaisena tekijänä ja jotta voidaan edistää vahvempaa sitoutumista tällä 
alalla;

16. vaatii, että kaikkiin vuoden 2020 jälkeisiin toimintaohjelmiin on sisällytettävä pakolliset 
vaatimukset sukupuolten tasa-arvoa koskevista tavoitteista sekä erityistoimenpiteet ja 
monialaiset toimenpiteet, joita on sovellettava kaikissa toimissa;

17. tukee voimakkaasti ennakkovaatimusta, joka edellyttää sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan kansallisen strategian kehittämistä koheesiopolitiikan toimien tueksi;

18. korostaa sukupuolten tasa-arvoa edistävien elinten kanssa muodostettavien 
kumppanuuksien merkitystä ja näiden ottamista mukaan ohjelmien kaikkiin vaiheisiin; 
katsoo, että kaikkien koheesiopolitiikan alalla perustettujen elinten olisi oltava 
sukupuolijakaumaltaan tasapainoisia;

19. korostaa, että sukupuolivaikutusten arviointi olisi sisällytettävä pakollisena osana 
jäsenvaltioiden arviointeihin siitä, miten varoja on käytetty ja onko sukupuolten tasa-
arvoa koskevia tavoitteita noudatettu;

20. muistuttaa, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista on sovellettava 
talousarviomenettelyn kaikissa vaiheissa; korostaa, että sukupuolten tasa-arvoon 
liittyviä menoja on seurattava kaikissa budjettikohdissa eikä ainoastaan kohdennetuissa 
toimenpiteissä ja että on arvioitava budjettikohtien lopullista vaikutusta sukupuolten 
tasa-arvoon; pyytää komissiota ehdottamaan yhteistyössä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen kanssa menetelmää tätä varten; suosittaa käyttämään 
kansallisen mediaanipalkan ja vuotuisen bruttomääräisen mediaanitulon kaltaisia 
kriteereitä ostovoimapariteetissa;

21. kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan ohjeita ja järjestämään koulutustilaisuuksia, 
joissa pyritään jakamaan konkreettisia esimerkkejä sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevista hyvistä käytännöistä; korostaa lisäksi, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen kriteerejä olisi vahvistettava hankkeiden valintavaiheessa 
antamalla enemmän pisteitä ja asettamalla tiukempia vaatimuksia käytännöllisemmille 
toimille; kehottaa hyödyntämään Euroopan tasa-arvoinstituutin kehittämiä olemassa 
olevia välineitä, kuten sen välineitä sukupuolitietoiseen budjetointiin ERI-rahastoissa;

22. kehottaa komissiota sisällyttämään sukupuoliulottuvuuden ja sukupuoleen liittyvien 
kysymysten edistämistä koskevat tarvittavat suositukset tiedonantoonsa, joka koskee 
vuosia 2021–2027 koskevan uuden koheesiopolitiikan täytäntöönpanon aloittamista;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Naisten ja miesten tasa-arvon periaate on yksi EU:n perusarvoista, ja sitä on noudatettava 
kaikissa EU:n toimissa ja toimintapolitiikoissa.

Koheesiopolitiikka on EU:n politiikan välineistä se, jonka vaikutus on erityisen merkittävä 
sekä rahoituksen määrän että luonteen osalta. Sukupuoliulottuvuuden soveltamisala ulottuu 
sellaisista Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitettavista toimenpiteistä, joilla pyritään 
suoraan edistämään sukupuolten tasa-arvoa työllisyydessä ja koulutuksessa, Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitettuihin investointeihin ja palveluihin, kuten naisten 
yrittäjyyden tukemiseen, tutkimuksen ja innovoinnin alalla esiintyviin sukupuolten välisiin 
eroihin puuttumiseen ja fyysisiin, tietoteknisiin ja sosiaalisiin infrastruktuureihin pääsyn 
parantamiseen;

Sukupuolinäkökulman soveltaminen koheesiopolitiikassa edistää sukupuolten tasa-arvon 
lisäksi myös aluekehityspolitiikan onnistumista ja tehokkuutta. Se edistää osallistavampaa 
päätöksentekoa, jossa kaikki kansalaiset otetaan huomioon, auttaa merkittävästi vähentämään 
alueellisia taloudellisia ja sosiaalisia eroja ja tukee alueiden pitkän aikavälin kestävää 
kehitystä.

Ohjelmakaudella 2014–2020 koheesiopolitiikan sukupuoliulottuvuuteen sovellettiin 
kaksitahoista lähestymistapaa: se oli horisontaalinen periaate kaikissa rahastoissa ja ESR:n 
suora investointiprioriteetti. Vaikka tämä lähestymistapa on ollut menestyksekäs tietyillä 
koheesiopolitiikan osa-alueilla ja muilla aloilla on toteutettu merkittäviä toimia 
sukupuoliulottuvuuden huomioon ottamiseksi, sen koko potentiaalia ei vielä läheskään 
hyödynnetä. Lisäksi viimeaikainen kehitys uhkaa aiheuttaa pikemminkin takaiskuja kuin 
parannuksia lähitulevaisuudessa.

Tässä mietinnöissä yksilöityjä suurimpia haasteita sukupuolten tasa-arvoon liittyvien 
näkökohtien parantamiselle ovat sukupuolten tasa-arvoon liittyvän vahvan poliittisen 
sitoutumisen puuttuminen ja se, ettei tiedosteta sukupuolten tasa-arvon merkitystä koko 
väestölle eikä sen vaikutusta talouskasvuun ja alueelliseen kehitykseen. Mietinnössä 
korostetaan tämän vuoksi selkeästi, että tarvitaan poliittista sitoutumista sukupuolten tasa-
arvoon unionin, kansallisella ja paikallisella tasolla ja että kansallisten ja paikallisten 
sidosryhmien on ymmärrettävä paremmin sukupuolten tasa-arvon monitasoiset hyödyt, joiden 
vuoksi tasa-arvo on taloudellinen ja sosiaalinen kysymys.

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen nykyisen soveltamisen haasteena on lisäksi se, 
että koheesiopolitiikan eri ulottuvuuksia ei painoteta yhtäläisellä tavalla. Siihen on kiinnitetty 
enimmäkseen huomiota ESR:ssä, jossa on helpompi tunnistaa suora yhteys, kun taas siihen on 
kiinnitetty riittämättömästi huomiota tähän mennessä EAKR:ssä, jossa sukupuoliulottuvuuden 
soveltaminen on epäsuorempaa. Sukupuolten tasa-arvoon liittyviin kysymyksiin kiinnitetään 
suhteellisen paljon huomiota ohjelmasuunnittelun vaiheessa, kun taas täytäntöönpano-, 
seuranta- ja arviointivaiheissa siihen ei juurikaan kiinnitetä huomiota.

Vuoden 2020 jälkeisessä koheesiopolitiikassa olisi siksi käsiteltävä tätä kysymystä lisäämällä 
tietoisuutta sekä eri rahastoista että toimintapoliittisen syklin eri vaiheista.
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Sukupuolten tasa-arvon alan politiikan johdonmukaisuuden puute EU:ssa on laajempi tekijä, 
joka vaikeuttaa sukupuolten tasa-arvon toteutumisen onnistumista EU:n päätöksenteossa. 
EU:n toimielimet eivät vielä käsitä ja pane täytäntöön sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista yhdenmukaisella tavalla, ja tätä koskevia kansallisia ohjeita ja teknistä 
tukea on tarjolla vain rajallisesti. Sukupuolten tasa-arvoon liittyvien menojen 
seurantamenetelmiä ei myöskään ole. Tässä mietinnössä kehotetaan tämän vuoksi 
voimakkaasti luomaan kokonaisvaltaiset puitteet ja menetelmät tarkempien ohjeiden ja 
koulutustilaisuuksien laatimisen lisäksi sekä jakamaan konkreettisia esimerkkejä hyvistä 
käytännöistä, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koheesiopolitiikan 
alalla.

Tämä on olennaisen tärkeää, sillä yksi merkittävimmistä tekijöistä, jotka heikentävät 
koheesiopolitiikan tehokkuutta sukupuolten tasa-arvon osalta, on se, ettei tiedetä, miten 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista voidaan konkreettisesti tukea erityisesti EAKR:n 
toiminta-aloilla. Kun asianmukaista tukea ei ole tarjolla, sukupuolten tasa-arvoa koskevia 
tavoitteita pidetään usein ylimääräisenä hallinnollisena rasitteena tai niiden katsotaan olevan 
tavoitteita, joka kilpailevat muiden koheesiopolitiikan hankkeiden tavoitteiden kanssa sen 
sijaan, että ne täydentävät niitä.

Tuleva kehitys aiheuttaa useita lisähaasteita, joihin on vastattava. Keskeisin näistä on vaara 
siitä, että sukupuolten tasa-arvon merkitys julkisessa keskustelussa ja toimintapoliittisessa 
ohjelmassa heikkenee edelleen EU:ssa ja kansallisella tasolla vuoden 2020 jälkeisessä 
koheesiopolitiikassa.

Covid-19-kriisi on myös pahentanut eriarvoisuutta entisestään ja uhkaa sukupuolten tasa-
arvon kehitystä kriisin suorien vaikutusten vuoksi ja elpymisvaiheessa.

Alustavien tutkimusten mukaan covid-19-pandemia on vaikuttanut suhteettoman 
voimakkaasti naisiin ja tyttöihin ja erityisesti syrjäytyneiden ryhmien jäseniin. Tätä 
kysymystä ei kuitenkaan ole otettu riittävällä tavalla huomioon nykyisissä EU:n tason 
toimissa, joilla pyritään edistämään sosiaalista ja taloudellista elpymistä. EU:n 
elpymisrahastosta rahoitetaan ensisijaisesti miesvaltaisten alojen taloudellisia elvytystoimia, 
vaikka useat niistä aloista, joihin covid-19-kriisi on vaikuttanut vakavasti, ovat naisvaltaisia. 
Tämä saattaa edistää työllisyyteen liittyvän sukupuolten eriarvoisuuden lisääntymistä EU:ssa.

Covid-19-kriisi on osoittanut julkisten palvelujen ja sosiaalisten infrastruktuurien sekä 
hoiva-alan keskeisen roolin sosiaalisen ja taloudellisen selviytymis- ja palautumiskyvyn 
varmistamisessa. Se on lisäksi korostanut naisten roolia tärkeimpinä hoivaajina virallisissa ja 
epävirallisissa ympäristöissä sekä tämän yhteiskunnallista arvoa.

Koheesiopolitiikalla on näin ollen tärkeä rooli kyseisen monitasoisen kriisin sukupuolten 
tasa-arvoon kohdistuvien kielteisten vaikutusten torjunnassa. Lisäksi se tukee merkittävästi 
sosiaalisen ja taloudellisen elpymisen onnistumista.

Koska Euroopan unioni on sitoutunut vauhdittamaan vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta elvytystoimenpiteillä, näihin toimenpiteisiin on liitettävä sukupuolten tasa-arvon 
huomioiminen, esimerkiksi naisten koulutusmahdollisuuksien varmistaminen sukupuolten 
välisen digitaalisen kuilun umpeenkuromiseksi ja naisten työllisyyden tukeminen. Lisäksi on 
vahvistettava perinteisesti naisvaltaisempia aloja, jotta voidaan varmistaa, että eri sukupuolet 
hyötyvät elpymisestä yhtäläisellä tavalla.


