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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 vuosi 2004 oli laajentumisvuosi ja että talousarvion ensisijaisena 
tavoitteena oli helpottaa ennakoivasti kymmenen uuden jäsenvaltion yhdentymisprosessia,

1. pitää valitettavana, että vastuuvapautta koskevassa kertomuksessa ei anneta riittävästi 
merkityksellistä tietoa siitä, miten onnistuneesti tämä ensisijainen tavoite on saavutettu 
talousarvion avulla, ja etenkään naisten tasa-arvoisista mahdollisuuksista laajentuneessa 
unionissa;

2. muistuttaa komissiota siitä, että Nizzan sopimuksen määräysten mukaan hyvin suurta osaa 
yhteisön toimintalinjoista ja toimenpiteistä on mietittävä tasa-arvoisten mahdollisuuksien 
kannalta;

3. toistaa tasa-arvonäkökohtien huomioimisesta julkisten talousarvioiden laatimisessa 
(gender budgeting) 3. heinäkuuta 2003 antamassaan päätöslauselmassa1 komissiolle 
esittämänsä pyynnön, ja on pahoillaan siitä, ettei vastuuvapautta koskevassa 
kertomuksessa anneta sille mahdollisuutta arvioida talousarvion vaikutusta sukupuolten 
tasa-arvon näkökulmasta; pitää valitettavana, ettei käytettävissä ole tietoja rahoituksesta, 
jota eri budjettikohdista on myönnetty sukupuolten tasa-arvon edistämiseen;

4. muistuttaa komissiota pyynnöstään, joka koski merkityksellisten tietojen antamista 
sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisesta; pitää valitettavana, ettei komissio ole 
antanut tietoja tästä asiasta; pyytää uudelleen sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen 
esittämistä vastuuvapautta koskevassa kertomuksessa;

5. pitää myönteisenä vuoden 2004 talousarvion toteutuksessa rakennerahastojen tavoitteiden 
ja ohjelmakauden suhteen saavutettua edistystä, josta kertoo se, että maksumäärärahojen 
toteutusaste oli 99 prosenttia, eli huomattavasti vuoden 2003 toteutusastetta 
(89 prosenttia) korkeampi;

6. panee merkille Daphne-ohjelman maksumäärärahojen alhaisen toteutusasteen, mutta 
hyväksyy komission esittämät perustelut, joiden mukaan ohjelmasta tuettujen hankkeiden 
laatustandardit on pidettävä korkeina; kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimet 
ehdotusten laadun parantamiseksi ja maksumäärärahojen toteutusasteen nostamiseksi.

  
1 EUVL C 74 E, 24.3.2004, s. 746.


