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ASIAN KÄSITTELY 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta nimitti kokouksessaan 
26. heinäkuuta 2004 valmistelijaksi Lissy Grönerin. 

Valiokunta käsitteli lausuntoluonnosta kokouksessaan (kokouksissaan) ... . 

Viimeksi mainitussa kokouksessa se hyväksyi jäljempänä esitetyt tarkistukset äänin ... 
puolesta, ... vastaan ja ... tyhjä(ä) / yksimielisesti. 

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: ... (puheenjohtaja/puheenjohtajana), ... 
(varapuheenjohtaja), ... (varapuheenjohtaja), Lissy Gröner (valmistelija), ..., ... (... puolesta), 
... (... puolesta työjärjestyksen 153 artiklan 2 kohdan mukaisesti) ... ja ... . 
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LYHYET PERUSTELUT 

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

Johdanto 

1. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta on seurannut vuoden 2005 
talousarviomenettelyä mahdollisimman tarkasti, koska vuonna 2004 on toteutettu 
tähän mennessä suurin Euroopan unionin laajentuminen ja myös Euroopan 
parlamentin vaalit on pidetty samana vuonna. 

 
2. Valiokunta on pyrkinyt noudattamaan Amsterdamin sopimuksessa määritettyjä 

periaatteita ja on tarkastellut laajalti yhteisön politiikkaa ja toimia tasa-arvoisten 
mahdollisuuksien ja naisten oikeuksien suojelun näkökulmasta. Sukupuolten välisen 
tasa-arvon valtavirtaistaminen ei liity vain erityisiin tasa-arvoisten mahdollisuuksien 
edistämistoimiin vaan käsittää naisten aseman ja oikeuksien puolustamisen kaikissa 
budjettikohdissa. Valiokunta paneekin pahoitellen merkille, että sukupuolten tasa-
arvon huomioon ottava budjetointi ei ole vieläkään toteutunut. 

 
3. Yhteisön talousarviosta rahoitettavan politiikan täytäntöönpanoon liittyen valiokunta 

antaa täyden tukensa vuoden 2005 talousarviossa tehdyille ehdotuksille, joiden 
tarkoituksena on päästä odotettuihin tuloksiin aloilla, joilla miehet ja naiset ovat 
edelleen epätasa-arvoisia. 

 
4. Vastaavia tavoitteita on jo pantu täytäntöön aiempien vuosien talousarvioiden 

yhteydessä naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnan ehdotusten 
mukaisesti, ja vuoden 2005 talousarvion ehdotusten tarkoituksena on pääasiassa 
täydentää kyseisiä tavoitteita. 

 
5. EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaan sukupuolten tasa-arvon 

edistäminen on EU:n perusperiaatteita, jonka on toteuduttava kaikissa yhteisön 
toimissa ja ohjelmissa. Komission on näin ollen varmistettava, että sukupuolten tasa-
arvo otetaan huomioon talousarvion täytäntöönpanossa – sukupuolten tasa-arvon on 
toteuduttava EU:n kaikkia toimintalohkoja koskevissa menoissa. 

 
6. Komission on perustettava tehokas raportointijärjestelmä, joka osoittaa selvästi sen, 

miten eri budjettikohdat vaikuttavat miehiin ja naisiin, miten menoissa on otettu 
huomioon sukupuolten tasa-arvo ja mitä hankkeita on rahoitettu sukupuolten tasa-
arvon toteuttamiseksi. Tämän olisi käsitettävä erityisesti ne budjettikohdat, joissa on 
nimenomaisesti osoitettu menoja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja naisten 
oikeuksien suojeluun. 
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Erityiskysymykset 
 
7. Miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon liittyvän yhteisön strategian (alamomentti 

04 01 04 05) hallintomenot käsittävät "tekniseen ja hallinnolliseen apuun liittyvät 
menot, kun on kyse tehtävistä, jotka komissio delegoi yhteisön lainsäädännön alaiselle 
toimeenpanovirastolle". Jos komissio suunnittelee tällaisen viraston perustamista, se 
on toimeenpanoviraston perustamista koskevien käytännesääntöjen mukaan 
velvollinen ilmoittamaan asiasta parlamentille talousarviomenettelyn mukaisesti ja 
avoimuuden periaatetta noudattaen. Euroopan parlamentin tietojen mukaan yhtään 
tällaista virastoa ei ole perustettu, joten viittaus olisi poistettava. 

 
8. Pekingin toimintaohjelman ja Lissabonin strategian täytäntöönpano edellyttää naisten 

ottamista entistä tiiviimmin mukaan taloudelliseen päätöksentekoon. Naiset ovat 
vähemmistönä työnantajajärjestöjen ylemmillä portailla ja työntekijäjärjestöjen 
johtotehtävissä. Työmarkkinaosapuolilla on merkittävät mahdollisuudet edistää tasa-
arvoisia mahdollisuuksia työehtosopimusneuvotteluissa. Talousarvio ei sisällä 
strategioita ja tasa-arvoistavia toimintaohjelmia naisten tasapuolisen edustuksen 
saavuttamiseksi työmarkkinaosapuolten keskuudessa. 

 
9. Nykyinen naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvää yhteisön strategiaa koskeva ohjelma 

päättyy 31. joulukuuta 2005. Samaan aikaan menee umpeen myös syrjinnän torjumista 
koskeva yhteisön toimintaohjelma. On siis välttämätöntä laatia uusi sukupuolten tasa-
arvoa koskeva ohjelma vuodesta 2005 eteenpäin ja varmistaa, että yhteisön toimet 
tällä alalla jatkuvat keskeytyksettä. Uusi ohjelma olisi laadittava huolimatta siitä, 
perustetaanko Euroopan tasa-arvoinstituutti. 

 
10. Limerickin ministerikokouksen (7. toukokuuta 2004) päätelmien sekä työllisyys-, 

sosiaali-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston (1.–2. kesäkuuta 2004) tulosten 
mukaan on tarpeen perustaa Euroopan tasa-arvoinstituutti. Sen vuoksi on ehdotettu 
uutta budjettikohtaa instituutin perustamisen valmistelua varten (04 05 04). Sen pitäisi 
täydentää ohjelmaa, joka koskee naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvää yhteisön 
strategiaa. 

 
11. Sukupuolten tasa-arvon periaatteen täytäntöönpano EU:n tiedotuspolitiikassa on 

äärimmäisen tärkeää, jotta naiset pystyisivät osallistumaan täysipainoisesti 
tietoyhteiskuntaan. Tätä yleistä tavoitetta olisi tuettava erityisillä määrärahoilla, joiden 
tarkoituksena on parantaa kansalaisille tarjottavaa tiedotusta. 

 
12. Välimeren alueen poliittista ilmapiiriä leimaavat vakavat jännitteet ja tilanteen jatkuva 

kiristyminen, erityisesti vuoden 2004 loppua ja vuotta 2005 kohden mentäessä. On 
välttämätöntä varmistaa naisten osallistuminen konfliktinehkäisyyn ja -ratkaisuun, 
rauhanneuvotteluihin, sovitteluun ja jälleenrakennukseen kestävän rauhan ja 
demokratiakehityksen aikaansaamiseksi ja säilyttämiseksi Välimeren alueella. 

 
13. Thessalonikin Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti naisilla on aktiivinen rooli 

rauhan rakentamisessa ja rauhanturvaamisessa. Euroopan unionin tuki aseellisten 
konfliktien ja sodan rikki repimille maille, kuten Länsi-Balkanille, Afganistanille ja 
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Irakille, olisi sidottava nimenomaan siten, että se edistää tätä roolia. On otettava 
huomioon, että sodan ja konfliktien vaikutukset naisiin ja tyttöihin ovat suhteettoman 
suuret ja että väkivalta on äärimmäisyyksiin vietyä ja laajamittaista. 

 
14. Liittymiskumppanuus on EU:n ja Turkin suhteiden kulmakivi ja määrärahoja, jotka on 

tarkoitettu liittymistä valmistelevaan tukeen Turkille (alamomentti 22 02 04 01), on 
lisätty huomattavasti. Kun otetaan huomioon erityisesti Eurooppa-neuvoston 
joulukuussa 2004 tekemä päätös, on välttämätöntä tukea Turkkia sen pyrkimyksissä 
parantaa ihmisoikeuksien ja erityisesti naisten oikeuksien suojelua ja vaatia sitä 
täyttämään Kööpenhaminan kriteerit. Komission vuonna 2003 antamassa 
määräaikaiskertomuksessa Turkin edistymisestä Euroopan unioniin liittymisen 
valmisteluissa todettiin, että naisten oikeuksien suojelussa on puutteita ja että naisiin 
kohdistuu ankaraa väkivaltaa. 
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