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EHDOTUKSET

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

1. kehottaa komissiota tehostamaan toimia, jotta tasa-arvonäkökohtien huomioimista 
julkisten talousarvioiden laatimisessa koskevaa periaatetta toteutettaisiin 
tehokkaammin yleisellä tasolla, koska se on keskeinen keino parantaa sukupuolten 
välistä tasa-arvoa; on tyytyväinen, että komissio pyrkii järjestelmällisesti soveltamaan 
tasa-arvon valtavirtaistamista talousarviomenettelyssä, ja odottaa tutkimusta tasa-
arvonäkökohtien huomioimisen toteutettavuudesta talousarvioiden laadinnassa silloin, 
kun on kyse EU:n talousarviomenettelystä;

2. vastustaa komission pyrkimystä perääntyä monivuotisista ohjelmista ja vaatii sitä 
hyväksymään monivuotisessa rahoituskehyksessä laskettua keskimääräistä tasoa 
vastaavat maksusitoumukset, erityisesti seuraavat seikat huomioon ottaen:

– huomauttaa, että kaiken kaikkiaan vuosien 2007–2009 maksusitoumusten ja 
maksusuoritusten taso vaihtelee 11,1 ja 11,2 prosentin välillä, mikä on 
vähemmän kuin osa-alue 5:lle varattu 12 prosentin määräraha, vaikka vuoden 
2009 maksusitoumukset Progress-ohjelman, sukupuolten tasa-arvoa koskevalle 
osa-alue 5:lle (budjettikohta 04 04 01 05) ovat saavuttaneet 12 prosentin tason; 
Progress-ohjelmalle myönnetyt kokonaismäärärahat jäävät lisäksi alle 
keskimääräisen monivuotistason; kehottaa komissiota näin saattamaan 
määrärahat päätöksessä 1672/2006/EY vahvistetulle tasolle varsinkin mitä 
tulee osa-alue 5:een;

– muistuttaa, että Daphne III -ohjelma (väkivallan torjumista koskeva 
budjettikohta 18 04 07) ei ole täysimääräisesti hyödyntänyt määrärahojensa 
lisäystä, ja kehottaa komissiota siksi nostamaan maksusitoumustensa määrä 
monivuotisessa ohjelmassa määritellyn keskimääräisen tason mukaiseksi 
(116,85 miljoonaa euroa vuosille 2007–2013, päätös 779/2007/EY);

3. pitää valitettavana, että komissio ei ole pystynyt rekrytoimaan johtajaa Euroopan tasa-
arvoinstituutille, joka perustettiin 20. joulukuuta 2006 annetun asetuksen (EY) N:o 
1922/2006 nojalla; on sitä mieltä, että palkkaluokka AD13 on riittävä instituutin 
johtajalle ja että johtajan palkkaluokan nostaminen voisi syrjiä enemmän naisia kuin 
miehiä, koska tällöin naisten osuus korkeimmissa palkkaluokissa pienenisi asteittain, 
mikä tarkoittaa, että kyseinen toimi olisi sukupuolineutraaliuden periaatteen vastainen; 
hylkää komission ehdotuksen muuttaa johtajan palkkaluokka AD13:sta AD14:ään.
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