
PA\549961FI.doc PE 350.229v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

VÄLIAIKAINEN
2004/2040(DEC)

9.12.2004

LAUSUNTOLUONNOS
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2003
(SEC(0000)0000 – C6-0000/0000 – 2004/2040(DEC))

Pääluokka III – Komissio

Valmistelija: Anna Záborská



PE 350.229v01-00 2/3 PA\549961FI.doc

FI

PA_NonLeg



PA\549961FI.doc 3/3 PE 350.229v01-00

FI

EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että komissio otti 27. helmikuuta 2002 tekemällään vuosittaista 
poliittista strategiaa koskevalla päätöksellä uusien jäsenvaltioiden liittymistä silmällä 
pitäen vuoden 2003 talousarvion valmistelussa keskeiseksi prioriteetiksi laajentuneen 
Euroopan ja siihen läheisesti liittyvinä prioriteetteina turvallisuuden ja vakauden sekä 
kestävän ja solidaarisen talouden,

1. on samaa mieltä komission kanssa talousarvion 2003 poliittisista prioriteeteista sikäli 
kuin laajentumisen ja hallinnon valmistautumisen siihen katsotaan olevan Euroopan 
unionin absoluuttisia prioriteetteja; palauttaa mieliin asettavansa suuren merkityksen 
tarpeelle lisätä naisten osallistumista työmarkkinoilla laajentuneessa Euroopan 
unionissa Lissabonin ja Barcelonan huippukokousten valossa, jotta voidaan edistää 
erityisesti uusien valtioiden naisten sosio-taloudellista asemaa, sekä tarpeelle 
määritellä vastaavat varat talousarviota suunniteltaessa;

2. muistuttaa, että EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan nojalla naisten ja 
miesten välisen tasa-arvon edistäminen on Euroopan unionin keskeinen periaate ja 
horisontaalinen tavoite kaikissa yhteisön toimissa ja politiikoissa; toistaa pyytävänsä, 
että sukupuolten tasa-arvo otetaan asianmukaisesti huomioon pysyvänä ensisijaisena 
tavoitteena talousarviota suunniteltaessa sukupuolten välisen tasa-arvon ottamista 
huomioon talousarviossa koskevan periaatteen mukaisesti;

3. panee tyytyväisenä merkille huomattavan edistymisen vuoden 2003 talousarvion 
toteutuksessa rakennerahastojen tavoitteiden ja ohjelmakauden suhteen eli sen, että 
maksujen toteutus (89 %) oli huomattavasti suurempi kuin vuonna 2002 (71 %); 
kiinnittää erityisesti huomiota siihen, ettei varoja saaneista sukupuolten välisen tasa-
arvon edistämistoimista anneta mitään tietoja; pyytää komissiota korjaamaan tilanteen 
pikaisesti;

4. pitää periaatteena, että talousarviomäärärahojen käyttö heijastuu naisiin ja miehiin eri 
tavalla, koska edelleen on olemassa sukupuolten välisiä itsepintaisia eroja; panee 
merkille, että varainhoitovuoden 2003 talousarviotiedoissa ei mainita juuri lainkaan 
sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisen periaatteen (gender mainstreaming) 
mukaisesti sukupuolten tasa-arvon edistämistoimiin osoitettujen varojen määrää tai 
vaikutuksia; pyytää komissiota toimittamaan parlamentille viipymättä asiaankuuluvat 
tiedot.


