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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 16 artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetään, 
että ”jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista edistetään rahastojen täytäntöönpanon eri 
vaiheissa”,

B. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että 
arvioidaan, kuinka poliittiset, hallinnolliset ja yhteiskunnalliset toimet vaikuttavat sekä 
naisten että miesten elämään ja asemaan, ja että tarvittaessa otetaan vastuuta ja arvioidaan 
näitä toimia uudelleen sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi,

1. korostaa, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen tehostaminen kaikilla politiikan
aloilla edellyttää lisäponnisteluja ja vanhentuneiden päätöksenteko- ja menettelytapojen 
poistamista etenkin hallinnossa;

2. muistuttaa, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen politiikka käsitetään Euroopan 
unionin tasolla kaksitasoisena strategiana, jolla toisaalta varmistetaan, että miesten ja 
naisten tasa-arvo huomioidaan kaikilla politiikan aloilla ja kaikessa päätöksenteossa, ja 
toisaalta samanaikaisesti toteutetaan tarkoin suunnattuja toimia naisten syrjimisen 
poistamiseksi;

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston on tuettava erityisiä toimenpiteitä, joilla 
parannetaan naisten pääsyä ja osallistumista työmarkkinoille ja tehostetaan sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamista; katsoo, että alueellisilla rahastoilla pitäisi olla tasa-
arvonäkökohtia koskeva budjettikohta, josta rahoitetaan sukupuolten tasa-arvoa edistäviä 
toimia ja naisten asemaa edistävän politiikan vaikutuksia koskevia tutkimuksia;

4. muistuttaa, että aluekehitysstrategioihin on saatava uusia lähestymistapoja ja 
innovatiivisia välineitä, ja korostaa, että päätöksentekijöille on järjestettävä alue- ja 
paikallistasolla koulutusta sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen menetelmistä ja 
välineistä; kehottaa komissiota kehittämään edelleen hallinnolle suunnattuja ohjeitaan 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta rakennerahastojen yhteydessä;

5. korostaa, että rakennerahastojen pitkäaikaisen vipuvaikutuksen maksimoimiseksi on 
kiinnitettävä erityistä huomiota heikossa asemassa olevien ryhmien, erityisesti 
maaseutualueiden naisten auttamiseen;

6. korostaa, että on kerättävä säännöllisesti kattavia, sukupuolen mukaan jaoteltuja 
alueellisia tilastotietoja, joita ei tällä hetkellä ole saatavilla, jotta voidaan varmistaa, 
millainen eri alueilla asuvien naisten todellinen tilanne on ja millaisia eroja heidän 
tilanteissaan on;
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7. kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 
koskevan lähestymistavan lisäksi erityistoimenpiteistä, muun muassa 
tiedotuskampanjoista, parhaiden käytäntöjen vaihtamisesta, vuoropuhelujen käymisestä 
kansalaisten kanssa sekä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuusaloitteista.
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