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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 2006 oli Euroopan työntekijöiden liikkuvuuden teemavuosi, 
jonka tarkoituksena oli lisätä tietoa liikkuvuudesta aitojen eurooppalaisten 
työmarkkinoiden vahvistajana, ja että vuoden aikana myös valmisteltiin Euroopan 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuotta,

1. muistuttaa komissiolle, että EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan nojalla 
sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on yhteisön perustavoite, jota pitäisi 
kunnioittaa kaikissa yhteisön toimissa; korostaa lisäksi, että komission varmistettava, että 
sukupuolten välinen tasa-arvo otetaan huomioon talousarvion toteuttamisessa ja että 
kaikkia toimenpiteitä arvioidaan sen kannalta, vaikuttavatko ne eri tavalla naisiin ja 
miehiin;

2. panee pahoitellen merkille, että tasa-arvonäkökohtien huomioimista julkisten 
talousarvioiden laatimisessa koskevaa käytäntöä ei vieläkään ole pantu täytäntöön, ja 
toistaa siksi tasa-arvonäkökohtien huomioimisesta julkisten talousarvioiden laatimisessa 
3. heinäkuuta 2003 antamassaan päätöslauselmassa1 esitetyn pyynnön siitä, että 
sukupuolten tasa-arvo otettaisiin asianmukaisesti huomioon talousarvioiden laatimisen 
ensisijaisena tavoitteena;

3. toistaa pyyntönsä siitä, että talousarvion toteuttamisesta myönnettävää vastuuvapautta 
koskeviin mietintöihin sisällytettäisiin tasa-arvon valtavirtaistamispolitiikkaa koskevia 
tietoja sukupuolittain eriytettyjä tietoja; pahoittelee, että komissio ei ole esittänyt tällaisia 
tietoja;

4. on tyytyväinen vuoden 2006 talousarvion täytäntöönpanoasteeseen rakennerahastojen 
kaikkien tavoitteiden ja ohjelmakauden osalta, sillä maksumäärärahojen 
täytäntöönpanoaste on 99 prosenttia; on kuitenkin huolestunut maksamattomien 
sitoumusten lisääntymisestä ja siitä, että menot saatetaan vapauttaa; kehottaa siksi 
komissiota korjaamaan tämän tilanteen yksinkertaistamalla kaudella 2007–2013 
sovellettavia sääntöjä rakennerahastomenojen tukikelpoisuudesta ja laajentamalla 
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän (IACS) soveltamisalaa koskemaan 
rakennerahastoja, sillä jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät ovat yleisesti tehottomia tai 
ainoastaan kohtuullisen tehokkaita;

5. panee pahoitellen merkille, että tietoja rakennerahastoista tukea saaneista sukupuolten 
välistä tasa-arvoa edistävistä toimista ei ole vieläkään saatavilla, ja toistaa komissiolle 
esitetyn pyynnön siitä, että tilanne on korjattava;

                                               
1 EUVL C 74 E, 24.3.2004, s. 746.
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6. huomauttaa, että vaikka rakennerahastoilla tuetaan tavoitteita 1, 2 ja 3 antamalla 
taloudellista tukea työttömyyden torjumiselle, inhimillisten voimavarojen kehittämiselle ja 
työmarkkinoille pääsyn edistämiselle, on valitettavaa, että Equal-yhteisöaloite ei ole enää 
käynnissä, vaikka se oli tärkeä väline työmarkkinoilla esiintyvän sukupuolten välisen 
syrjinnän torjumisessa; katsoo, että koska Equal-ohjelman periaatteet on nyt sisällytetty 
rakennerahastojen tärkeimpiin ohjelmiin, olisi tarpeen perustaa neuvontapalvelu 
kansalaisjärjestöille, jotta ne voivat jatkaa työtään;

7. panee merkille Daphne-ohjelman maksumäärärahojen jatkuvasti alhaisen käyttöasteen ja 
kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavia toimia tilanteen parantamiseksi ja välttämään 
sitä, että menoihin osoitetut sitoumusten vapauttamista;

8. katsoo, että olisi kiinnitettävä enemmän huomiota toimiin, joilla edistetään naisten 
osallistumista tietoyhteiskuntaan ja työmarkkinoille, ja että huomiota olisi näin ollen 
kiinnitettävä naisten tasokkaaseen koulutukseen ja työllistymiseen tieto- ja 
viestintätekniikan alalla.
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