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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 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 17/2009 
Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitetuista toimista naisten ammatillista koulutusta 
varten,

– ottaa huomioon tutkimuksen, jossa arvioidaan mahdollisuutta ottaa EU:n 
talousarviomenettelyssä osittain käyttöön sukupuolitietoinen budjetointi sekä siihen 
liittyviä vaihtoehtoja1,

A. ottaa huomioon, että edellä mainitussa toteutettavuustutkimuksessa todetaan, että 
sukupuolitietoista budjetointia voidaan soveltaa talousarviomenettelyn kaikissa vaiheissa 
suunnittelusta ja valmistelusta aina talousarvion tarkastamiseen ja arviointiin,

1. muistuttaa tilintarkastustuomioistuimelle ja komissiolle, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklan mukaan miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistäminen on Euroopan unionin kaikkien toimien perusperiaate; katsoo siksi, että 
sukupuolinäkökohdat on otettava huomioon talousarviomenettelyn kaikissa vaiheissa, 
Euroopan unionin talousarvion valmistelu, toteuttaminen ja tarkastaminen mukaan 
luettuina;

2. muistuttaa tilintarkastustuomioistuinta ja komissiota edellä mainitun sukupuolitietoista 
budjetointia koskevan toteutettavuustutkimuksen havainnoista ja suosituksista;

3. pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta nro 17/2009 Euroopan 
sosiaalirahastosta osarahoitetuista toimista naisten ammatillista koulutusta varten ja 
toivoisi tilintarkastustuomioistuimelta lisää erityiskertomuksia muista sukupuolten tasa-
arvon edistämiseksi toteutetuista toimista;

4. pitää valitettavina erityiskertomuksessa havaittuja lukuisia heikkouksia, jotka liittyvät 
toimien käyttöönottoon ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien hankkeiden 
valintaan, sekä ohjelmien tuloksellisuuden seurannan puutteita;

5. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa esittämät suositukset, 
joiden mukaan tulevat toimenpideohjelmat olisi laadittava työmarkkina-analyysin 
perusteella ja jäsenvaltioissa olisi otettava käyttöön asianmukaisesti suunniteltu 
hankevalintamenettely;

6. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta ottamaan huomioon vuosikertomukseen talousarvion 
toteuttamisesta sisältyvän komission vastauksen, jonka mukaan budjettikohdat 4 ja 13 
ovat soveltamisalaltaan laajempia ja niihin sisältyy muun muassa sukupuolten tasa-arvoa 
koskeva politiikka;

                                               
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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7. pahoittelee tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa tekemiä havaintoja, jotka 
koskevat Daphne II -hankkeen täytäntöönpanoon liittyviä perusteettomia maksuja; 
kehottaa komissiota seuraamaan tilannetta ja varmistamaan tulevaisuudessa Daphne-
ohjelman asianmukaisen täytäntöönpanon;

8. toistaa komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle esittämänsä pyynnön, että 
talousarvion toteuttamisesta myönnettävää vastuuvapautta koskevaan mietintöön 
sisällytettäisiin sukupuolten tasa-arvoa koskeviin toimintalinjoihin liittyviä ja sukupuolen 
mukaan eriteltyjä tietoja.


