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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan komissio antoi helmikuussa 2004 sekä ehdotuksensa unionin rahoitusnäkymiksi 
laajentuneessa unionissa vuosina 2007–2013 että taloudellista ja sosiaalista koheesiota 
koskevan kolmannen kertomuksensa. 

Taloudellista ja sosiaalista koheesiota koskevassa kolmannessa kertomuksessa todetaan, että 
laajentuminen on unionin kilpailukyvylle ja sisäiselle yhteenkuuluvuudelle ennennäkemätön 
haaste, jonka myötä erot taloudellisen kehityksen jakautumisessa ovat kasvaneet, 
maantieteellinen epätasapaino on lisääntynyt itään päin mentäessä ja työllisyystilanne on 
heikentynyt.

Koko unionilla on vastassaan haasteita, jotka liittyvät muun muassa talouden 
rakennemuutoksen kiihtymiseen, osaamistalouden kehittämiseen, väestön ikääntymiseen ja 
maahanmuuton lisääntymiseen.

Taloudellista ja sosiaalista koheesiota koskevan kolmannen kertomuksen mukaan näihin 
haasteisiin olisi vastattava unionin koheesiopolitiikalla, jossa yhdistyvät Lissabonin ja 
Göteborgin strategian tavoitteet kestävästä kehityksestä, täystyöllisyydestä, tuotantokyvyn 
lisäämisestä sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja ympäristönsuojelun vahvistamisesta.  

Ehdotus neuvoston uudeksi asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä on yksi viidestä 
asetusehdotuksesta, joilla on tarkoitus uudistaa koheesiopolitiikkaa vuosina 2007–2013.

Yleisasetuksessa määritellään Euroopan aluekehitysrahastoon (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahastoon (ESR) ja koheesiorahastoon sovellettavia yhteisiä sääntöjä, normeja ja 
periaatteita. 

Suunnitellulla uudistuksella on tarkoitus selkiyttää rakennerahastojen hallinnointia, ja siihen 
sisältyykin uusia aloitteita, kuten ohjelmien keskittäminen kolmelle akselille (lähentyminen, 
alueellinen kilpailukyky ja työllisyys sekä alueellinen yhteistyö), sekä muita merkittäviä 
muutoksia, kuten koheesio-ohjelmien rahoittaminen mahdollisuuksien mukaan vain yhdestä 
rahastosta.  

Miesten ja naisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia koskevat EY:n perustamissopimuksen 
velvoitteet, joiden mukaan sukupuolten yhdenvertaisen kohtelun on toteuduttava kaikissa 
unionin toimissa ja ohjelmissa ja naisten aseman edistämiseksi on toteutettava erityisiä 
toimenpiteitä, sisällytettiin jo rakennerahastoista vuosiksi 2000–2006 annettuihin asetuksiin.

Rakennerahastoja koskevassa aiemmassa yleisasetuksessa (EY) N:o 1260/1999 
yhdenvertaisista mahdollisuuksista olikin tehty yksi rahastojen toiminnan keskeisistä 
tavoitteista. 

Jos voidaankin iloita siitä, että naisten ja miesten yhdenvertaisia mahdollisuuksia koskevat 
keskeiset määräykset on otettu osaksi rakennerahastoista vuosiksi 2007–2013 annettavia uusia 
asetuksia ja rahastoja koskevaa yleisasetusta, asetuksissa ei sitä vastoin ole mainittu unionin 
ensisijaisina tavoitteina periaatetta kaikkinaisen syrjinnän – erityisesti vammaisiin 
kohdistuvan syrjinnän – kitkemisestä ja sosiaalisen osallisuuden edistämisestä. 
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Rakennerahastoista Euroopan sosiaalirahastolla säilyy keskeinen rooli yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien toteuttamisessa. On kuitenkin tarpeen ulottaa tämä tavoite myös muihin 
rahastoihin, sillä epätasa-arvo säilyy sitkeästi muun muassa ympäristön, liikenteen, 
maaseudun kehittämisen ja kalastuksen aloilla.

Huolestuttavia ovat myös vaatimukset, joiden mukaan yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
alalla toimivat valtioista riippumattomat järjestöt ja elimet olisi poistettava 10 artiklaan 
sisältyvästä kumppanien luettelosta. Päinvastoin ei edes riitä, että nämä järjestöt ja elimet 
säilytetään mainitussa luettelossa; siihen on lisäksi otettava sosiaalista osallisuutta ja syrjinnän 
kitkemistä edistävät järjestöt. 

Kummastusta herättää myös se, että komission asetusehdotuksessa ei edellytetä naisten ja 
miesten tasapuolista edustusta valvontakomiteassa, vaikka tämä tärkeä sääntö sisältyy 
yleisasetuksen (EY) N:o 1260/1999 35 artiklaan.

Rahastojen toiminnassa olisi lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota niihin taloudellisiin tai 
sosiaalisiin erityisvaikeuksiin, joita naiset kohtaavat kaupunkitaajamissa.

Rahastojen tukitoimien avoimuus on keskeinen periaate, jonka noudattamista on tiiviisti 
valvottava. Kyseessä on merkittävä keino valvoa rahastoista osoitettavien varojen 
määränpäätä ja varmistaa, että varoja käytetään naisten ja miesten yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän kitkemistä koskevien periaatteiden mukaisesti.

Rahastojen arvioinnissa on ensiarvoisen tärkeää mainita naisten ja miesten yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä sekä syrjinnän kitkemisessä 
saavutetut edistysaskeleet, jotta voidaan osoittaa, millä saralla on vielä parannettavaa. 

On myös syytä pitää mielessä, kuinka tärkeää ohjelmatyön tehostamisen ja rahastoista 
tuettujen toimien arviointimahdollisuuksien parantamisen kannalta on laatia tilastoja ja 
sukupuolen mukaan eriytettyjä mittareita.
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SUOSITUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään päätöslauselmaesitykseensä seuraavat ehdotukset, joissa valiokunta

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
31. maaliskuuta 2004 hyväksymän lausunnon taloudellista ja sosiaalista koheesiota 
koskevasta kolmannesta kertomuksesta,

– ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvoa Euroopan unionissa koskevat päätöslauselmansa 
ja erityisesti 13. maaliskuuta 20031 hyväksymänsä päätöslauselman naisten ja miesten 
yhtäläisten mahdollisuuksien tavoitteista rakennerahastojen käytössä,

1. vastustaa asetusehdotuksessa esitettyä kumppanuusperiaatteen heikentämistä ja vaatii, 
että ehdotukseen sisältyvässä kumppanien luettelossa säilytetään asianmukaiset toimijat, 
mukaan luettuina naisten ja miesten yhdenvertaisten mahdollisuuksien alalla toimivat 
elimet;

2. vaatii, että asetusehdotukseen sisältyvään kumppanien luetteloon lisätään myös 
sosiaalista osallisuutta ja syrjinnän kitkemistä edistävät toimijat; 

3. korostaa, kuinka tärkeää on ottaa sukupuolinäkökulma järjestelmällisesti huomioon 
kaikissa ohjelmatyön ja rahastojen täytäntöönpanon vaiheissa sekä erityistä rahoitusta 
luotaessa;

4. vaatii, että kaikkiin rahastoihin ja unionin strategisiin suuntaviivoihin sisällytetään 
periaate kaikkinaisen, muun muassa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kitkemisestä sekä 
sosiaalisen osallisuuden edistämisestä erityisesti heikommassa asemassa olevien 
henkilöiden osalta;

5. vaatii, että sukupuolten tasa-arvon ja syrjinnän kitkemisen tavoitteen täyttymistä 
edistetään ponnekkaammin niin infrastruktuureihin liittyvässä politiikassa, tutkimus-, 
liikenne- ja ympäristöpolitiikassa, alueiden, paikallisyhteisöjen, maaseudun ja 
kaupunkien kehittämiseen liittyvässä politiikassa kuin maatalous- ja 
kalastuspolitiikassakin;

6. vaatii, että naiset ja muita heikommassa asemassa olevat henkilöt pääsevät aiempaa 
enemmän hyötymään koulutuspolitiikkoihin varatuista määrärahoista eritoten alueiden 
taloudellisiin muutoksiin, kaupunkialueiden ongelmiin tai maaseudun kehitykseen 
liittyvien politiikkojen alalla;

7. vaatii, että rahastoista rahoitettavilla toimilla tuetaan sellaisten toimenpiteiden 
kehittämistä, joilla voidaan puuttua niihin taloudellisiin tai sosiaalisiin erityisongelmiin, 
joita naiset kohtaavat kaupunkitaajamissa;   

8. vaatii, että kansallisten strategisten viitekehysten strategiaosaan kuuluviin aihepiiri- ja 

  
1 EUVL C 61E, 10.3.2004, s. 370.
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aluekohtaisiin ensisijaisiin tavoitteisiin sisällytetään viittaus saarialueisiin, harvaan 
asuttuihin alueisiin ja vuoristoalueisiin sekä alueisiin, jotka kärsivät väestöllisistä 
haittatekijöistä;

9. vaatii, että asetusehdotuksessa edellytetään naisten ja miesten tasapuolista edustusta 
seurantakomiteoiden kokoonpanossa rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 
21. kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/19991 35 artiklan 
mukaisesti;

10. vaatii, että rahastojen arvioinneissa mainitaan myös edistysaskeleet, jotka on saavutettu 
naisten ja miesten tasa-arvon ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä sekä kaikkinaisen 
syrjinnän kitkemisessä;

11. korostaa, kuinka tärkeää on laatia tilastoja sekä sukupuolen mukaan eriytettyjä laadullisia 
ja määrällisiä mittareita ohjelmatyön tehostamiseksi, sallia toimien asianmukainen 
arviointi sekä suosia tiedon levittämistä menestyksekkäistä toimista, joita on toteutettu 
sukupuolten tasa-arvon ja sosiaalisen osallisuuden edistämisen sekä kaikkinaisen 
syrjinnän kitkemisen alalla, sekä niistä saaduista kokemuksista; 

12. vaatii, että taataan rahastojen tukitoimien avoimuus, jotta voidaan paremmin seurata 
varojen ohjaamista erityisesti naisten ja miesten tasa-arvon ja sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen sekä syrjinnän kitkemiseen, ja ehdottaa tämän vaatimuksen noudattamista 
valvottavan tiukasti ja sen laiminlyönteihin puututtavan tarvittavin toimenpitein;

13. kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa tekemään päätöksen Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen 75 artiklan 3 kohdan soveltamisesta ja sisällyttämään 
päätöslauselmaesitykseensä nämä suositukset.

  
1 EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1.
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