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EHDOTUKSET

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

Yleiset huomiot

1. ottaa huomioon, että varainhoitovuoteen 2006 päättyvät sekä vuosiksi 2000–2006 
vahvistetut rahoitusnäkymät että useat monivuotiset ohjelmat, jotka olisi toteutettava 
nopeasti mutta joiden myös olisi välillisesti vaikutettava vuosien 2007–2013 
rahoitusnäkymiä koskevien uusien poliittisten suuntaviivojen laatimiseen;

2. uskoo, että vuoden 2006 talousarviomenettelyyn liittyvistä nykyisistä vaikeuksista 
huolimatta EU:n on tärkeää lisätä sosiaalista vastuunkantoaan Euroopassa ja parantaa 
Euroopan kilpailukykyä, ja pitää valitettavana komission vähäistä kunnianhimoa tässä 
asiassa;

3. pitää valitettavana, että sukupuolinäkökulmaa ei edelleenkään ole valtavirtaistettu 
talousarvion yhteydessä; panee merkille, että naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunta on Amsterdamin sopimuksen periaatteiden mukaisesti tarkastellut lukuisia 
yhteisön politiikkoja ja toimenpiteitä yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja naisten 
oikeuksien suojelun näkökulmasta; toteaa tässä yhteydessä, että sukupuolinäkökulman 
soveltamista ei pitäisi rajoittaa yksinomaan yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
edistämiseksi toteutettaviin erityistoimenpiteisiin, vaan se olisi valtavirtaistettava kaikkiin 
budjettikohtiin naisten aseman ja naisten oikeuksien puolustamiseksi;

4. korostaa, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen on Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan nojalla yhteisön keskeinen tavoite ja olisi 
otettava huomioon kaikessa yhteisön toiminnassa; korostaa lisäksi komission 
velvollisuutta varmistaa, että sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon talousarvion 
toteuttamisessa ja että kaikkea toimintaa arvioidaan sen kannalta, vaikuttaako toiminta eri 
tavalla miehiin ja naisiin; 

5. toteaa, että komission olisi kehitettävä raportointijärjestelmä, josta käyvät ilmi eri 
budjettikohtien vaikutukset miehiin ja naisiin ja joka osoittaa, miten talousarvion 
määrärahajaossa on otettu huomioon sukupuolten tasa-arvokysymykset ja mitä hankkeita 
on rahoitettu sukupuolten välisen tasapainon saavuttamiseksi erityisesti sellaisten –
esimerkiksi itsenäistä ammatinharjoittamista ja sosiaalista suojelua koskevien –
budjettikohtien yhteydessä, joissa osoitetaan erikseen määrärahoja sukupuolten tasa-arvon 
ja naisten oikeuksien suojelun edistämiseen;

6. toteaa, että suhteessa aikaisempien vuosien talousarvioista toteutettuihin samankaltaisiin 
tavoitteisiin, jotka perustuvat naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
ehdotuksiin, vuoden 2006 talousarviota koskevilla ehdotuksilla tähdätään pääasiassa 
näiden tavoitteiden saavuttamiseen;

7. tunnustaa, että alustavassa talousarvioesityksessä ehdotetaan parlamentin edeltävänä 
vuotena hyväksymän kannan mukaisesti lisättävän joidenkin sukupuolten tasa-arvoa ja 
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naisten oikeuksien suojelua koskevien budjettikohtien määrärahoja, ja odottaa 
toiveikkaana näitä rahoitusvälineitä koskevaa, vuonna 2005 julkaistavaa 
arviointikertomusta;

8. pitää valitettavana nykyisestä esityksestä ilmi käyvää komission pyrkimystä yhdistää 
ohjelmia; torjuu ajatuksen sukupuolten tasa-arvoa edistävän ohjelman sisällyttämisestä 
Progress-ohjelmaan sekä väkivallan ehkäisemistä koskevan erityisohjelman (Daphne) ja 
huumausaineiden torjunnan ja niistä tiedottamisen sisällyttämisestä perusoikeuksien ja 
oikeusasioiden puiteohjelmaan (KOM(2005)0122); katsoo, että jos erityisohjelmat 
sisällytetään laajempiin puiteohjelmiin, sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia 
koskevien politiikkojen vaikutukset ja näkyvyys ovat vaarassa jäädä vähäisiksi; toivoo, 
että erityisohjelmien ja -direktiivien täytäntöönpanoon osoitettavia määrärahoja ei 
supistettaisi;

Erityisalat

1. ehdottaa lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevan toisen 
toimintaohjelman (Daphne II, budjettikohta 18 04 01 02) määrärahojen lisäämistä uusien 
jäsenvaltioiden liittymisen huomioimiseksi; toteaa, että Daphne-ohjelma on osoittautunut 
tehokkaaksi ja merkittäväksi välineeksi väkivallan torjumisessa, mutta mahdolliset 
kumppanit uusissa jäsenvaltioissa kohtaavat usein vaikeuksia ja tarvitsisivat lisää tukea; 
katsoo siksi lisää rahoitusta tarvittavan näissä uusissa jäsenvaltioissa toimiville 
mahdollisille kumppaneille tarjottavaan tiedottamiseen ja apuun;

2. korostaa, kuinka tärkeää on edelleen kehittää miesten ja naisten tasa-arvon 
saavuttamiseksi toteutettavia ja menestyksekkäiksi osoittautuneita toimenpiteitä, 
erityisesti seuraavia: Naisten eurooppalaisen eturyhmän budjettikohdan (04 05 01) osalta 
katsoo, että rahoituksen nykyinen taso ei ole riittävä, kun otetaan huomioon järjestölle 25 
jäsenvaltion laajentuneessa unionissa lankeavat uudet tehtävät; Naisjärjestöjen 
budjettikohdan (04 05 03) osalta uskoo, että rahoituksen nykyinen taso ei ole riittävä, kun 
otetaan huomioon laajentumisesta johtuva mahdollisten kumppanien ja niiden 
erityistarpeiden lisääntyminen; katsookin, että näihin aloitteisiin liittyvää rahoitusta olisi 
lisättävä;

3. korostaa, että on tarpeen ryhtyä valmistelemaan Euroopan tasa-arvoinstituutin 
perustamista Limerickissä 7. toukokuuta 2004 pidetyn ministerikokouksen päätelmissä 
esitetyn, 1.–2. kesäkuuta 2004 pidetyn työllisyydestä, sosiaalipolitiikasta, terveydestä ja 
kuluttaja-asioista vastaavan neuvoston päätelmissä toistetun sekä 2.–3. kesäkuuta 2005
pidetyn työllisyydestä, sosiaalipolitiikasta, terveydestä ja kuluttaja-asioista vastaavan 
neuvoston päätelmissä vahvistetun toiveen mukaisesti; ehdottaa uuden budjettikohdan 
(04 05 04 ”p.m.”) perustamista tätä tarkoitusta varten;

4. huomauttaa, että Turkille annettavan liittymistä valmistelevan tuen (budjettikohta 
22 02 04 01) lisääntyessä on ensiarvoisen tärkeää tukea Turkin ponnistuksia 
ihmisoikeuksien ja ennen kaikkea naisten oikeuksien suojelun parantamiseksi sekä vaatia 
Turkkia täyttämään Kööpenhaminan kriteerit; toteaa, että Turkin edistymistä Euroopan 
unioniin liittymisen valmisteluissa koskevassa komission vuoden 2004 
määräaikaiskertomuksessa (KOM(2004)0656) todetaan naisten oikeuksien suojelun 
olevan Turkissa edelleen riittämätöntä ja vain vähän edistystä saavutetun naisiin 
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kohdistuvan väkivallan torjumisessa; ehdottaa, että tietty prosenttiosuus varoista 
osoitetaan automaattisesti riittävää rahoitusta vaativiin ja sukupuolten tasa-arvoa sekä 
naisten oikeuksien suojelua edistäviin toimiin ja ohjelmiin, erityisesti niihin, jotka 
toteutetaan yhteistyössä jäsenvaltioiden naisjärjestöjen kanssa;

5. korostaa, että talousarvion olisi ilmennettävä Pekingin toimintaohjelmaan ja Lissabonin 
strategiaan perustuvia strategioita, joilla pyritään saavuttamaan naisten tasapainoinen 
edustus työmarkkinaosapuolten riveissä sekä lisäämään naisten osallistumista 
taloudelliseen päätöksentekoon ja heidän mahdollisuuksiaan saada koulutusta ja osallistua 
tutkimukseen ja tekniikkaan liittyviin toimiin ja ohjelmiin; katsoo, että tähän liittyvien 
ohjelmien määrärahoja olisi lisättävä ja että tietty prosenttiosuus näistä määrärahoista olisi 
varattava sukupuolten tasa-arvon parantamiseen kyseisillä aloilla;

6. huomauttaa, että on ensiarvoisen tärkeää panna täytäntöön sukupuolten tasa-arvon 
periaate tietoyhteiskunnassa, jotta voitaisiin varmistaa naisten osallistuminen tällä 
yhteisön politiikan erityisalalla; katsoo, että tämän tavoitteen täydentämiseksi olisi 
varattava erityisiä määrärahoja kansalaistiedotuksen parantamiseen kyseisellä alalla.


