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EHDOTUKSET 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja 

sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. katsoo, että lisääntyneen sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin aikaansaamasta 

sukupuolten tasa-arvosta työmarkkinoilla hyötyy naisten lisäksi talous ja koko 

yhteiskunta; toteaa, että miesten ja naisten tasa-arvon varmistamista koskeva tavoite 

juontaa juurensa vuonna 1957 tehtyyn Rooman sopimukseen; 

B. ottaa huomioon, että naisten työllisyysaste on yleensä matalampi kuin miesten: vuonna 

2014 miesten työllisyysaste oli 70,1 prosenttia 28 jäsenvaltion EU:ssa, kun taas naisten 

työllisyysaste oli 59,6 prosenttia1; toteaa, että komission mukaan naiset ansaitsivat 

edelleen vuonna 2015 keskimäärin 16 prosenttia vähemmän tunnilta samasta työstä kuin 

miehet; toteaa sukupuolten palkkaeron johtavan usein siihen, että naisten eläkkeet jäävät 

pienemmiksi kuin miesten, joten eläkeikäisiksi tullessaan naiset joutuvat miehiä 

todennäköisemmin elämään köyhyydessä; toteaa, että naisten eläkkeet ovat koko EU:ssa 

keskimäärin 39 prosenttia pienempiä kuin miesten eläkkeet; toteaa, että tieto- ja 

viestintätekniikan alalle on tyypillistä monia muita aloja voimakkaampi vertikaalinen ja 

horisontaalinen eriytyminen, koska enemmistö naisista (54 prosenttia) työskentelee 

pienipalkkaisissa ja matalan osaamistason tehtävissä ja naisten koulutustason ja heidän 

tehtäviensä välillä on huomattava kuilu;  

C. toteaa, että sukupuolten väliset työllistymis- sekä palkka- ja sen myötä myös eläke-erot, 

naisten ylisuuri osuus epävarmoissa työsuhteissa2, muutoin kuin vapaaehtoisesti tehtävä 

osa-aikatyö sekä lasten tai muiden perheenjäsenten hoivaamisesta aiheutuvat naisten 

työuran katkokset johtavat tilanteeseen, jossa köyhyys koettelee erityisesti naisia tai jossa 

naiset ovat erityisessä vaarassa joutua elämään köyhyydessä; toteaa, että 

yksinhuoltajaperheet, etenkin perheet, joissa yksinhuoltajana on äiti, ovat suuremmassa 

köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa (EU:n tulo- ja elinolotilastojen mukaan 

49,8 prosenttia, kun taas kotitalouksien, joissa on huollettavana olevia lapsia, vastaava 

osuus on keskimäärin 25,2 prosenttia, joskin maiden välillä on suuria eroja)3; ottaa 

huomioon, että vanhempien köyhyys johtaa lasten köyhyyteen ja että sillä on vakavia 

seurauksia lasten myöhempään elämään; toteaa, että naisten työmarkkinoille 

osallistumisen lisääntymisestä voi olla apua naisia koskevan suuremman köyhyyteen ja 

sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyvän vaaran torjumisessa; 

D. toteaa, että kun entistä useampia naisia rohkaistaan osallistumaan työmarkkinoille ja 

pysymään siellä, tästä voi olla hyötyä useimmissa EU:n jäsenvaltioissa ennustettavissa 

olevan työikäisen väestön supistumisen vaikutusten tasapainottamisessa, ja että näin ollen 

voitaisiin vähentää julkiseen talouteen ja sosiaaliturvajärjestelmiin kohdistuvia paineita, 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics&oldid=190559 
2 McKay, Sonia; Jefferys, Steve; Paraksevopoulou, Anna; Keles, Janoj. huhtikuu 2012. Epävarmoja työsuhteita 

ja sosiaalisia oikeuksia koskeva tutkimus 2012 Tehty komission toimeksiannosta. 

 Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. lokakuuta 2010 epävarmassa asemassa olevista naistyöntekijöistä 

EUVL C 70 E, 8.3.2012, s. 1). 
3 Lapsiköyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä Euroopassa käsittelevän Save the Children -järjestön raportti ”Child 

poverty and social exclusion in Europe” Bryssel, 2014, s. 14. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=employment_statistics&oldid=190559
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hyödyntää entistä paremmin naisten taitoja ja osaamista sekä lisätä kasvupotentiaalia ja 

kilpailukykyä; 

1. katsoo, että miehiä on kannustettava edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja osallistumaan 

siihen kaikilla työmarkkinoiden aloilla ja tasoilla; 

2. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota ryhtymään toimenpiteisiin kaikenlaisen sukupuoleen 

perustuvan moninkertaisen syrjinnän torjumiseksi, jotta voidaan varmistaa 

syrjimättömyyden ja tasa-arvon periaatteen toteutuminen työmarkkinoilla ja 

työllistymismahdollisuuksien saatavuudessa; kehottaa niitä erityisesti toteuttamaan 

sosiaalista suojelua koskevia toimia sen varmistamiseksi, että naisten palkka- ja 

sosiaalietuudet, eläkkeet mukaan luettuina, ovat samansuuruiset kuin miehillä, joilla on 

sama tai vastaava työkokemuspohja tai jotka tekevät samaa tai samanveroista työtä; 

3. kehottaa panemaan täysipainoisesti täytäntöön miesten ja naisten yhtäläisten 

mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja 

ammattiin liittyvissä asioissa annetun direktiivin 2006/54/EY ja tarkistamaan sitä niin, että 

yrityksille asetetaan pakollinen vaatimus laatia sukupuolten tasa-arvoa koskevia toimia tai 

suunnitelmia, kuten eriytymisen vähentämiseen, palkkajärjestelmien kehittämiseen 

liittyviä sekä naisten työuria tukevia toimia; 

4. katsoo, että vammaiset naiset sekä naiset, jotka jäävät kotiin hoivaamaan sukulaista ovat 

kohtuuttoman suuressa vaarassa päätyä elämään köyhyydessä; 

5. painottaa, että ongelman jatkumisen aiheuttaa suoranaisen syrjinnän lisäksi 

maskuliinisuuden ja feminiinisyyden representaatioiden stereotyyppien säilyminen 

työmarkkinoilla eri aloilla ja ammateissa ja että se tukee ja vahvistaa naisten ja miesten 

välisiä eriarvoisia valtasuhteita ja -rakenteita, joihin on puututtava; 

6. painottaa, että syrjintä työmarkkinoilla on yksi sukupuolten eriarvoisuuden pääasiallisista 

syistä yhteiskunnassa ja että yhdenvertaiset mahdollisuudet työelämässä ja naisten 

taloudellinen riippumattomuus ovat ratkaisevan tärkeitä sukupuolten tasa-arvolle muilla 

aloilla; kehottaa näin ollen komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan työmarkkinoilla 

ilmenevän sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjumiseksi tähtääviä voimakkaita 

toimenpiteitä, jotka kattavat esimerkiksi rekrytointiin, palkkaukseen, sosiaalietuihin ja 

eläkkeisiin liittyvät näkökohdat; korostaa lisäksi, että puututtaessa syrjintään on tärkeää 

ottaa huomioon moninkertaisen ja moniperusteisen syrjinnän muodot, jotka kohdistuvat 

vammaisiin naisiin, maahanmuuttajanaisiin ja etnisiä vähemmistöjä edustaviin naisiin, 

romaninaisiin, vanhempiin naisiin, yksinhuoltajaäiteihin ja hlbtiq-ihmisiin; 

7. katsoo, että sukupuolten välisten palkkaerojen poistaminen edellyttää naisten 

työmarkkinoille osallistumisen lisäämistä, palkanmaksuprosessin (mukaan lukien 

toimialoittain jaotellut tiedot) suurempaa avoimuutta ja sitä seuraavaa palkkojen 

läpinäkyvyyttä koskevan komission suosituksen täytäntöönpanoa, sukupuolineutraalia 

työnkuvaa ja luokittelua, käännettyä todistustaakkaa puututtaessa sukupuoleen 

perustuvaan syrjintään työpaikoilla, naisten ja miesten yhdenvertaisia mahdollisuuksia 

koskevan periaatteen soveltamista ja asiaa koskevan unionin lainsäädännön voimaan 

saattamista; katsoo myös, että on lopetettava työvoiman jaottelu sukupuolittain ja 

korostettava voimakkaammin toimintaperiaatteita, joilla edistetään työ- ja perhe-elämän 

yhteensovittamista; 
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8. huomauttaa, että sukupuolten välinen palkkakuilu ja urakehitykseen liittyvä kuilu ovat 

edelleen todellisuutta tieto- ja viestintätekniikan alalla työskenteleville naisille; korostaa, 

että palkkojen oikeudenmukaisuuden ja kohtuullisuuden varmistamiseksi määritelty 

periaate, jonka mukaan samasta työstä maksetaan samalla työpaikalla sama palkka, on 

koetteilla, vaikka se on yksi työmarkkinoiden sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 

peruspilareista ja sitä olisi suojattava ensisijaisesti; muistuttaa, että palkkaukseen ja 

urakehitykseen liittyvää eriarvoisuutta ei saisi päästää juurtumaan digitaalitalouteen; 

korostaa, että naisten yhä laajempi osallistuminen työmarkkinoille ja tähän liittyvät 

investoinnit yhteiskunnalliseen osallisuutta koskeviin toimenpiteisiin auttavat 

vähentämään sukupuolten välisiä palkkaeroja; painottaa kollektiivisten neuvottelujen 

merkitystä myös digitaalisessa markkinataloudessa työpaikkojen laadun ja turvallisuuden 

suojaamiseksi digitalisoinnin aikana; 

9. katsoo, että sukupuolten väliseen eläke-eroon, joka on EU:ssa 39 prosenttia1 ja päätekijä 

naisten köyhyydessä, on puututtava laajalla kattavien välineiden kirjolla; toteaa, että naiset 

joutuvat ponnistelemaan saadakseen kokoon riittävät eläkemaksut sekä yksityisten että 

julkisten eläkejärjestelmien osalta palkka-erojen sekä epävarman ja matalapalkkaisen työn 

vuoksi ja että he joutuvat huolehtimaan palkattomasta hoidosta ja joutuvat 

työmarkkinoiden ulkopuolelle pitkiksi ajoiksi elämänsä aikana; painottaa, että on tärkeää 

torjua välillistä syrjintää eläkejärjestelmissä, eikä pelkästään ammatillisten 

lisäeläkejärjestelmien vaan myös lakisääteisten eläkejärjestelmien käytäntöjen yhteydessä; 

kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön sekä naisille että miehille suunnattavia 

hoitohyvityksiä, eli ottamaan vastaavat jaksot huomioon eläkeoikeuksien kerryttämisessä, 

jotta voidaan varmistaa, että huollettavana olevalle tai perheenjäsenelle epävirallista ja 

palkatonta hoivaa antavat työuransa tilapäisesti keskeyttävät henkilöt eivät joudu tämän 

vuoksi epäedulliseen asemaan ja että hoivaaminen otetaan huomioon eläkeoikeuksia 

koskevissa laskelmissa, sillä tällaiset hoivaajat hyödyttävät osaltaan yhteiskuntaa; toteaa 

tässä yhteydessä, että suurin osa EU:ssa annettavasta hoivasta on tällaisten epävirallisten 

ja palkattomien hoivaajien harteilla ja että heidän paineensa lisääntyvät väestörakenteen 

muutoksen ja hoivataakan lisääntymisen myötä ja että 78 prosenttia kaikista hoivaajista on 

naisia; 

10. toteaa, että eläkkeellä olevat naiset ovat haavoittavaisin ryhmä, joka usein elää 

köyhyydessä tai köyhyysvaarassa; kehottaa jäsenvaltioita käsittelemään sukupuolten 

eläke-eron pienentämistä taloutta koskevana tavoitteena; kehottaa jäsenvaltioita 

uudistamaan eläkejärjestelmiään pyrkien aina varmistamaan riittävät eläkkeet kaikille 

sekä poistamaan eläke-eron; katsoo, että eläke-eron käsittelemiseen soveltuviin välineisiin 

kuuluvat muun muassa eläkejärjestelmien mukauttaminen naisten ja miesten tasa-arvon 

varmistamiseksi, kolutusta koskevat mukautukset, urasuunnittelu, 

vanhempainvapaajärjestelmät ja muut vanhemmuutta tukevat palvelut; kehottaa 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioita harkitsemaan yhteisiä eläkeoikeuksia 

avio- ja asumuseroa koskevissa tapauksissa; toteaa, että lisäeläkejärjestelmiä pidetään yhä 

useammin yllä vakuutuksia koskevien periaatteiden mukaisesti ja että tämä saattaa 

aiheuttaa sosiaaliturvan puutteellisuutta2; painottaa unionin tuomioistuimen tehneen 

                                                 
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 9. syyskuuta 2015 kertomuksesta aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien 

välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 toteutuksesta, tuloksista ja yleisestä arvioinnista 

(Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0309). 
2 http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf. 
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selväksi, että ammatillisia lisäeläkejärjestelmiä on pidettävä palkkana ja että niihin on 

sovellettava yhdenvertaisen kohtelun periaatetta; 

11. toteaa, että naiset ovat useammin epävarmoissa työsuhteissa, tekevät useammin 

pienipalkkaista työtä ja heillä on useammin epätyypillisiä työsopimuksia; toteaa, että yksi 

työsuhteiden epävarmuuteen liittyvä tekijä on laajasti yleistynyt muu kuin vapaaehtoinen 

osa-aikatyö, joka lisää köyhyyden riskiä ja jonka osuus kokonaistyöllisyydestä on 

kasvanut 16,7 prosentista 19,6 prosenttiin; kehottaa jäsenvaltioita vauhdittamaan 

toimenpiteitä, joilla torjutaan pimeää työtä, epävarmoja työsuhteita ja epätyypillisiin 

sopimuksiin liittyviä väärinkäytöksiä, mukaan lukien eräissä jäsenvaltioissa käytettävät 

nollatuntisopimukset; korostaa, että naiset tekevät pimeää työtä hyvin paljon, mikä 

vaikuttaa kielteisesti naisten tuloihin, sosiaaliturvaan ja sen kattavuuteen, ja että sillä on 

kielteinen vaikutus EU:n BKT:hen; kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan niiden 

Kansainvälisen työjärjestön (ILOn) suositusten täytäntöönpanoa, joiden tarkoituksena on 

vähentää epävarmojen työsuhteiden määrää1, esimerkiksi analysoimalla ja rajoittamalla 

olosuhteita, joissa epävarmoja työsuhteita voidaan käyttää ja rajoittamalla sen ajan 

pituutta, joksi työntekijät voidaan palkata tällaisia sopimuksia ketjuttamalla, minkä 

jälkeen heille on annettava mahdollisuus valita vakituinen työsopimus; 

12. korostaa, että huolimatta siitä, että naiset ovat yhä pätevämpiä ja ovat jopa saavuttaneet 

koulutuksen kautta enemmän taitoja kuin miehet, he ovat edelleen aliedustettuina 

työmarkkinoilla; korostaa, että tämän johdosta tarvitaan lisätoimia, jotta poliittiseen 

päätöksentekoon voidaan kokonaisvaltaisesti liittää työelämää koskevat tekijät 

tasapainoisesti, kuten hoitopalvelut, erilaiset vapaat, joustavat työaikajärjestelyt sekä 

sellaiset vero- ja etuusjärjestelmät, joilla kannustetaan toissijaisia tulonsaajia työntekoon 

tai lisäämään työntekoa; 

13. kehottaa komissiota purkamaan niin kutsutun lasikaton, joka estää naisia pääsemästä 

johtavaan asemaan tai huipputehtäviin; kehottaa siksi hyväksymään nopeasti naisten 

johtokuntapaikkoja koskevan direktiivin, joka olisi tärkeä ensimmäinen askel kohti 

tasapuolista edustusta julkisella ja yksityisellä sektorilla, ja painottaa, että on komission 

vastuulla toteuttaa toimia, joilla voitaisiin purkaa neuvostossa lukkiutunut tilanne, mitä 

tulee lainsäädäntöön, joka koskee päätöksentekoasemissa työskentelevien henkilöiden 

rekrytoinnin avoimuutta ja sukupuolten tasavertaisempaa edustusta; 

14. korostaa yrittäjyyttä yhtenä mahdollisuutena naisten taloudelliseen riippumattomuuteen; 

kehottaa jäsenvaltioita parantamaan tarjolla olevien mahdollisuuksien saatavuutta ja 

tiedottamaan niistä, esimerkiksi mikrolainoista, joilla voidaan hankkia rahoitusta 

velkaantumatta liikaa (koronkiskonta); 

15. korostaa, että työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on avainasemassa sukupuolten 

tasa-arvoon pyrittäessä; kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita edistymään 

äitiysvapaasta annetun direktiiviehdotuksen ja hoivatyöntekijöiden vapaasta annetun 

direktiiviehdotuksen käsittelyssä sekä tehostamaan isyyslomaa koskevaa lainsäädäntöä; 

korostaa, että helposti saatavilla olevien, kohtuuhintaisten ja laadukkaiden lastenhoito- ja 

tukipalvelujen puute vaikuttaa osaltaan sukupuolten välisiin työllisyys-, palkka- ja eläke-

eroihin sekä epävarmoissa työsuhteissa, köyhyydessä tai köyhyysvaarassa olevien naisten 

suhteettoman suureen määrään; korostaa, että tilanne on tämä erityisesti 

                                                 
1 Kansainvälinen työjärjestö, Policies and regulations to combat precarious employment, 2011. 
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yksinhuoltajaperheissä, joista huolehtivat enimmäkseen naiset; korostaa erityisesti tässä 

yhteydessä lastenhoitoa koskevien Barcelonan tavoitteiden saavuttamisen merkitystä; 

painottaa, että nämä tavoitteet asetettiin alun perin vuodelle 2020, mutta niitä ei vieläkään 

ole saavutettu useimmissa jäsenvaltioissa; kehottaa jäsenvaltioita lisäämään naisten 

osallistumista työmarkkinoille toimenpiteillä, joilla parannetaan työ- ja perhe-elämän 

tasapainottamista ja otetaan erityisesti huomioon hankalat perhetilanteet, ja varmistamaan, 

että lastenhoito- ja tukipalvelujen saatavuutta parannetaan esimerkiksi lisäämällä 

lastenhoitopalvelujen järjestämiseen kohdennettavia varoja ja/tai kotitalouksille 

annettavaa tukea, kannustetaan työnantajia osallistumaan lastenhoitokustannuksiin, 

hyödyntämään paremmin unionin varoja ja ottamaan oppia kunkin jäsenvaltion parhaista 

käytänteistä;  

16. katsoo, että lasten köyhyys liittyy naisten köyhyyteen, ja kehottaa näin ollen jäsenvaltioita 

panemaan täytäntöön lasten köyhyydestä ja hyvinvoinnista annetun suosituksen1 ja 

käyttämään sen yhteydessä indikaattoreihin perustuvia seurantakehyksiä; 

17. pitää myönteisenä, että parlamentti on kehottanut komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 

käyttöön lapsitakuun siten, että jokaisella köyhyydessä elävällä lapsella voi olla oikeus 

ilmaiseen terveydenhuoltoon, ilmaiseen koulutukseen, ilmaiseen lastenhoitoon, 

ihmisarvoiseen asuntoon ja riittävään ravintoon2; 

18. katsoo, että säästötoimet johtavat hoitopalvelujen yksityistämiseen, minkä vuoksi 

hoitopalvelujen saatavuus heikkenee ja lisäksi naisten lastenhoitoon sekä vanhusten- ja 

vammaistenhoitoon liittyvä taakka kasvaa, kun hoitovastuu siirtyy yhteiskunnalta naisille; 

kehottaa jäsenvaltioita luomaan korkealaatuiset ja helposti saatavilla olevat julkiset 

palvelut, kuten lastenhoito-, vammais- ja vanhustenhoitopalvelut; 

19. toteaa, että vammaisille henkilöille, vanhuksille ja muille apua tarvitseville henkilöille 

suunnattujen kohtuuhintaisten ja laadukkaiden hoiva- ja tukipalvelujen puute heikentää 

hoitopalvelujen saatavuutta ja lisää merkittävästi naisten rasitusta; toteaa, että julkisia 

palveluja ja sosiaalista infrastruktuuria koskevat leikkaukset vaikuttavat suhteettomasti 

naisiin ja haittaavat heidän osallistumistaan työmarkkinoille, mikä lisää köyhyyden ja 

sosiaalisen syrjäytymisen riskiä; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan laadukkaiden ja 

helposti saatavien julkisten palvelujen, mukaan lukien lasten- ja vanhustenhoito, ja 

tarjoamisen, johon sisältyy terveys- ja sosiaalipalvelujen alan työn houkuttelevuuden 

lisääminen sekä miesten että naisten ja erityisesti nuorten keskuudessa;  

20. korostaa etenkin naisille suunnattujen korkealaatuisten julkisten palvelujen merkitystä, 

sillä he ovat muita enemmän riippuvaisia tällaisista palveluista; korostaa korkealaatuisten, 

kohtuuhintaisten, sopivasti sijaitsevien ja kysyntään perustuvien julkisten palvelujen 

yleisen saatavuuden merkitystä köyhyyden torjumisessa; 

21. korostaa tarvetta torjua johdonmukaisesti erityisesti naisiin kohdistuvaa perheväkivaltaa; 

muistuttaa, että naisten taloudellinen riippumattomuus on olennaisen tärkeää heidän 

elämälleen ja kyvylleen päästä irti perheväkivaltatilanteista ja että naiset, jotka ovat 

                                                 
1 Komission suositus ”Investoidaan lapsiin – murretaan huono-osaisuuden kierre”, Bryssel , 20.2.2013, 

C(2013)0778. 
2 Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. marraskuuta 2015 epätasa-arvoisuuden ja erityisesti lapsiköyhyyden 

vähentämisestä (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0401). 
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käyttäneet kaikki palkalliset lomapäivänsä, ovat vaarassa menettää työpaikkansa ja 

taloudellisen riippumattomuutensa; toteaa, että Australiassa ja Yhdysvalloissa hiljattain 

käyttöönotettu perheväkivaltaan liittyvä loma on tuonut monille työntekijöille työpaikan 

suojan sillä välin, kun he käsittelevät perheväkivallan seurauksia, kun asianosaisille 

annetaan aikaa hoitaa lääkärikäynnit, oikeuteen saapumiset ja muut tällaisissa tilanteissa 

hoidettavat velvollisuudet; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan, 

voidaanko ottaa käyttöön erityinen palkallinen loma perheväkivallan uhreille ja siitä 

selviytyneille tapauksissa, joissa palkallisen loman puuttuminen estää uhreja säilyttämästä 

työpaikkansa, ja mitä seurauksia tästä järjestelmästä seuraisi, samalla kun varmistetaan 

yksityisyyden suoja; kehottaa toteuttamaan lisätoimenpiteitä perheväkivallan 

muodostamasta ongelmasta valistamiseksi ja sen uhrien auttamiseksi, asiaa koskevan 

tietoisuuden lisäämiseksi sekä uhrien oikeuksien puolustamiseksi ja heidän taloudellisen 

riippumattomuutensa suojelemiseksi;  

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että rakenne- ja investointirahastoja, 

erityisesti Euroopan sosiaalirahastoa sekä Euroopan strategisten investointien rahastoa, 

käytetään koulutuksen parantamiseen siten, että pyritään parantamaan naisten 

työmarkkinoille pääsyä sekä torjumaan naisten työttömyyttä, köyhyyttä ja syrjäytymistä; 

painottaa, että sosiaalisen osallisuuden toimiin ja sosiaalisiin innovaatiohankkeisiin 

varattua 20 prosentin osuutta Euroopan sosiaalirahastosta voitaisiin käyttää entistä 

aktiivisemmin sellaisten aloitteiden tukemiseen, joilla pyritään köyhien ja sosiaalisesti 

syrjäytyneiden naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen, kuten pienten ja 

paikallisten hankkeiden tukemiseen; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan lisää 

tiedotuskampanjoita mahdollisuuksista osallistua EU:n rahoittamiin hankkeisiin; 

23. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan sukupuolinäkökohdat huomioon ottavaa 

talousarviota välineenä, jolla voidaan varmistaa, että talousarvioita koskevissa päätöksissä 

otetaan huomioon sukupuoliulottuvuus ja tarkastellaan sen erilaisia vaikutuksia; 

24. kehottaa kehittämään tehokkaasti naisten köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä koskevia 

indikaattoreita vuonna 2007 laadittujen indikaattoreiden pohjalta1; 

25. kehottaa jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä köyhyyden torjumisessa sellaisten 

kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka toimivat menestyksekkäästi äärimmäisillä 

köyhyysalueilla ja joilla on arvokasta tietotaitoa paikallisista yhteisöistä; kehottaa 

jäsenvaltioita tukemaan paikallista tehokasta yhteistyötä; 

26. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan työmarkkinaosapuolet (ammattiyhdistykset 

ja työnantajat) sekä kansalaisyhteiskunnan, myös sukupuolten tasa-arvoa ajavat elimet, 

mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamiseen yhdenvertaisen kohtelun 

edistämiseksi; korostaa, että työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun on 

sisällyttävä sukupuolten tasa-arvon seuranta ja edistäminen työpaikoilla, myös joustavien 

työjärjestelyjen edistäminen työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisen helpottamiseksi; 

painottaa työehtosopimusten merkitystä syrjinnän torjumisessa sekä naisten ja miesten 

tasa-arvon edistämisessä työssä sekä muiden välineiden, kuten käytännesääntöjen, 

                                                 
1 Euroopan unionin neuvosto, työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiat, ”Jäsenvaltioiden ja EU:n 

toimielinten suorittaman Pekingin toimintaohjelman täytäntöönpanon tarkastelu – Naisten ja köyhyyden 

indikaattorit” – ehdotukset neuvoston päätelmiksi, joulukuu 2007, 13947/07 ADD. 
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tutkimuksen tai kokemustenvaihdon ja hyvien käytäntöjen seurannan merkitystä 

sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä. 
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