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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:

– ottaa huomioon tutkimuksen, jossa arvioidaan sukupuolitietoisen budjetoinnin osittaisen 
käyttöönoton toteutettavuutta ja vaihtoehtoja1,

A. ottaa huomioon, että naisten ja miesten välillä on edelleen eroja ja sukupuolten välinen 
perusteeton eriarvoisuus voidaan poistaa vain sukupuolen mukaan eriytettyjen 
budjettikohtien avulla,

B. katsoo, että sukupuolten tasa-arvoa voitaisiin edistää paremmin, jos sukupuolen mukaan 
eriytetyt menot voitaisiin erottaa selvästi muista menoista,

1. muistuttaa komissiota siitä, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
8 artiklan mukaan miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistäminen on yksi Euroopan 
unionin perusperiaatteista, jota olisi noudatettava kaikessa Euroopan unionin toiminnassa, 
ja sitä olisi siksi voitava seurata myös Euroopan unionin talousarviota koskevassa 
vastuuvapausmenettelyssä;

2. pahoittelee, ettei sukupuolitietoista budjetointia ole vieläkään otettu käyttöön; pyytää näin 
ollen komissiota jälleen ryhtymään lisätoimiin, jotta tasa-arvonäkökohdat sisällytettäisiin 
kaikkeen talousarviosuunnitteluun;

3. pitää komission laatimaa sukupuolitietoista budjetointia koskevaa 
toteutettavuustutkimusta myönteisenä ja kehottaa kaikkia Euroopan unionin 
talousarvioprosessiin osallistuvia kumppaneita ottamaan tutkimuksen huomioon 
laatiessaan, toteuttaessaan tai tarkastaessaan talousarviota;

4. kehottaa komissiota ryhtymään lisätoimiin, jotta se saisi tuotettua sukupuolen mukaan 
eriytettyjä tietoja, jotka voidaan sisällyttää vastuuvapausmietintöihin, sillä nyt saatavilla 
olevien hyvin suppeiden tietojen perusteella tilanteesta ei saada asianmukaista 
yleiskuvaa;

5. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta varaamaan vastuuvapauskertomuksissaan 
sukupuolten tasa-arvoon liittyville näkökohdille oman osionsa;

6. pitää myönteisenä, että vuosien 2007–2013 rahoitusmekanismeja on yksinkertaistettu, 
mutta pahoittelee, että tästä parannuksesta huolimatta monissa koheesiopolitiikan 
hankkeiden (joihin Euroopan sosiaalirahasto ja sukupuolten tasa-arvo kuuluvat) 
korvauksissa havaittiin jälleen vuonna 2008 virheitä; pyytääkin komissiota tehostamaan 
rahoitusmekanismeja.

                                               
1 Euroopan komission budjettipääosaston erillissopimus ABAC 132007, joka liittyy puitesopimukseen BUDG 
06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922, Final Report May 2008 A.
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