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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. ottaa huomioon, että naisten taloudellisen voimaannuttamisen rakenteelliset esteet ovat 

moninaisten ja risteävien eriarvoisuuksien, stereotypioiden sekä julkisen ja yksityisen 

sektorin syrjinnän tulosta; 

B.  ottaa huomioon, että naisten taloudellisen voimaannuttamisen ja sukupuolten tasa-arvon 

lisääminen merkitsee taloudellista mahdollisuutta, jolla on voimakas myönteinen vaikutus 

EU:n BKT:hen, ja vuoteen 2050 mennessä se kasvattaa EU:n henkeä kohden laskettua 

BKT:tä 6,1–9,6 prosenttia1, ja ottaa huomioon, että työllisyyden alalla esiintyvän 

sukupuolten välisen kuilun poistaminen johtaa kasvun lisääntymiseen 15–45 prosentilla 

jäsenvaltioissa2; toteaa, että kun otetaan huomioon saamatta jääneet ansiotulot, menetetyt 

sosiaaliturvamaksut sekä julkiselle taloudelle koituneet lisäkustannukset, naisten 

alhaisemman työllisyysasteen vuosittaiset kustannukset olivat yhteensä 370 miljardia 

euroa vuonna 2013 eli 2,8 prosenttia EU:n BKT:stä3; toteaa myös, että sukupuolten tasa-

arvon lisääminen johtaisi 10,5 miljoonaan lisätyöpaikkaan4; 

C. toteaa, että naisten osallistuminen talouselämään ja heidän voimaannuttamisensa ovat 

keskeisiä, jotta naiset voivat hallita elämäänsä ja vaikuttaa yhteiskunnassa ja jotta voidaan 

lisätä naisten mahdollisuuksia hyödyntää taloudellisia resursseja ja tilaisuuksia kuten 

ansiotyötä, rahoituspalveluja, kiinteää ja muuta omaisuutta sekä osaamisen kehittämistä; 

toteaa, että on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että naisilla ja miehillä on samat oikeudet ja 

mahdollisuudet osallistua talouselämään ja työmarkkinoille, mikä on paitsi ratkaisevan 

tärkeää myös tärkeä apu EU:n talouskasvun edistämisessä, sillä ne vaikuttavat 

myönteisesti BKT:hen, osallisuuteen ja yritysten kilpailukykyyn sekä EU:n väestön 

ikääntymiseen liittyviin haasteisiin vastaamiseen; 

D. toteaa, että Eurooppa 2020 -strategiassa vahvistetaan EU:n tavoitteeksi, että 75 prosenttia 

miehistä ja naisista on työllistettyjä vuoteen 2020 mennessä, ja erityisesti, että 

sukupuolten välinen kuilu poistetaan työllisyyden alalla; toteaa, että tarvitaan 

koordinoituja toimia naisten työmarkkinoille osallistumisen helpottamiseksi; 

E. katsoo, ettei äitiyttä saisi pitää naisten ammatillisen kehityksen ja siten heidän 

emansipaationsa esteenä; 

F. toteaa, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet vanhemmuuden 

suhteen (lukuun ottamatta synnytyksestä toipumista) ottaen huomioon, että lasten 

kasvattamisen taakka olisi jaettava eikä sitä siis pitäisi antaa yksinomaan äitien tehtäväksi; 

                                                 
1 Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE): Economic benefits of gender equality in the EU (2017), sivu 3. 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf 
2 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1527_en.htm?locale=en 
3 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-

solutions 
4 Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE): Economic benefits of gender equality in the EU (2017), sivu 3. 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1527_en.htm?locale=en
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-solutions
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-solutions
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf
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G. ottaa huomioon, että kotitalouksissa, joissa nuorin lapsi on alle 7-vuotias, miehet tekevät 

palkkatyötä 41 tuntia ja palkatonta työtä 15 tuntia viikossa, kun taas naiset tekevät 

palkkatyötä 32 tuntia mutta palkatonta työtä 39 tuntia viikossa; 

H. toteaa, että työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on erittäin tärkeää naisten 

ammattiurien tukemiseksi ja että tämä edellyttää julkisia ja yksityisiä päivähoitorakenteita; 

I. toteaa, että vaikka EU:ssa lähes 60 prosenttia loppututkinnon suorittaneista on naisia, he 

ovat edelleen aliedustettuina luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan, 

insinööritieteiden ja muiden vastaavien alojen ammattiurilla sitkeässä olevista estävistä 

tekijöistä johtuen; korostaa näin ollen, että ammatillinen eriarvoisuus on saamassa uusia 

muotoja ja että koulutukseen panostamisesta huolimatta nuoret naiset ovat yhä kaksi 

kertaa nuoria miehiä todennäköisemmin työelämän ulkopuolella; toteaa, että arvioiden 

mukaan tieto- ja viestintätekniikan sekä tietojenkäsittelytieteen aloilla olevat työpaikat 

ovat merkittävässä roolissa lyhyellä aikavälillä sekä avointen työpaikkojen että 

ansiotulojen näkökulmasta, ja katsoo, että on äärimmäisen tärkeää houkutella enemmän 

naisia opiskelemaan näitä aineita; 

J. toteaa, että ennusteiden mukaan EU:n BKT voisi olla 27 prosenttia suurempi, jos naisten 

tuottavuustaso nousisi miesten tasolle; 

K. toteaa, että OECD:n tutkimusten mukaan yritykset, joiden johtokunnissa on enemmän 

naisia, ovat taloudellisesti kannattavampia kuin ne, joiden johtokunnassa on pelkästään 

miehiä, mutta silti vuonna 2014 naisten osuus suurimpien EU-maissa rekisteröityjen 

pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä oli vain 20,2 prosenttia; 

1. katsoo, että naisten taloudellinen voimaannuttaminen on ratkaisevan tärkeää köyhyyden 

vähentämiseksi ja talouden kehityksen edistämiseksi; katsoo kuitenkin, että taloudellisen 

riippumattomuuden saavuttaminen on vasta ensimmäinen vaihe naisten taloudellisessa 

voimaannuttamisessa ja tarvitaan myös tasa-arvoa poliittisella areenalla sekä sosiaali- ja 

kulttuurialalla naisten voimaannuttamiseksi yksityisellä ja julkisella sektorilla; ottaa 

huomioon, että jäsenvaltioiden soveltaman periaatteen täytäntöönpano, jonka mukaan 

miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka, on tärkeä 

vaihe naisten taloudellisessa voimaannuttamisessa ja heidän perusoikeuksiensa 

vahvistamisessa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita turvaamaan tämän periaatteen 

sellaisena kuin se on määritelty SEUT-sopimuksen 157 artiklassa ja torjumaan välitöntä ja 

välillistä syrjintää työmarkkinoilla naisten taloudellisen voimaannuttamisen 

toteuttamiseksi; 

2. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön työsyrjintädirektiivin ja 

miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin 

ammatinharjoittajiin annetun direktiivin 2010/41/EU; vaatii komissiota varmistamaan 

näiden direktiivien paremman soveltamisen ja edistämään sukupuolten tasa-arvoa 

koskevien suunnitelmien täytäntöönpanoa yritysten keskuudessa; 

3. kehottaa jäsenvaltioita suojelemaan naisten oikeuksia sekä edistämään sukupuolten tasa-

arvoa ja sosiaalista hyvinvointia torjumalla palkka- ja eläke-eroja, puuttumalla syrjinnän 

torjuntaa työllisyyden alalla koskevan lainsäädännön rikkomiseen ja lopettamalla sen 

rikkomisen sekä torjumalla epävarmoja, epätoivottuja ja turvattomia työn ja työsuhteiden 

muotoja (kun epävarmalla työllä ymmärretään työsuhteita, joissa ei noudateta 
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kansainvälisen, kansallisen ja unionin tason vaatimuksia ja lainsäädäntöä ja/tai jotka eivät 

tarjoa riittävää, ihmisarvoisen elämän takaavaa toimeentuloa tai asianmukaista 

sosiaaliturvaa, kuten pätkätyötä, valtaosaa määräaikaisista sopimuksista, 

nollatuntisopimuksia tai vastoin tahtoa tehtävää osa-aikatyötä), sekä luomalla olosuhteet, 

joilla turvataan oikeus palata vapaaehtoisesta osa-aikatyöstä kokopäivätyöhön; 

4. pitää hyvin valitettavana sitkeää sukupuolten palkkaeroa, joka on vastoin SEUT-

sopimuksen 157 artiklaan kirjattua miesten ja naisten samapalkkaisuuden perusperiaatetta 

ja josta erityisesti lapsia saavat ja kasvattavat naiset kärsivät; kehottaa EU:ta ja 

jäsenvaltioita laatimaan ja panemaan täytäntöön yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja 

tasa-arvojärjestöjen kanssa sukupuolten palkkaeron poistamiseen tähtääviä 

toimintapolitiikkoja; kehottaa jäsenvaltioita tekemään määräajoin palkkakartoituksia 

näiden toimien täydentämiseksi; 

5. korostaa, että sukupuolten välisten eläke-erojen estämisen ja poistamisen sekä ikääntyvien 

naisten köyhyyden vähentämisen edellytyksenä on ennen kaikkea se, että naisille luodaan 

olosuhteet, joissa he voivat suorittaa yhtäläisiä eläkemaksuja osallistumalla entistä 

enemmän työmarkkinoille, ja heille turvataan yhtäläiset mahdollisuudet palkan, 

urakehityksen ja kokopäivätyön tekemistä koskevien mahdollisuuksien suhteen; 

6. korostaa, että sukupuolten välisen eläke-eron syihin ja seurauksiin on puututtava, koska se 

muodostaa esteen naisten taloudelliselle riippumattomuudelle vanhuusiässä, jolloin heillä 

on suurempi köyhyysriski kuin miehillä; korostaa, että jäsenvaltioissa on tärkeää olla 

sellaisia vero- ja etuusjärjestelmiä, jotka eivät toimi pidäkkeinä kotitalouden toisen 

tulonsaajan työnteolle tai työnteon lisäämiselle, sillä naiset ovat usein toisen tulonsaajan 

asemassa; kehottaa jäsenvaltioita korvaamaan kotitalousyksiköihin perustuvat mallit 

yksilöllistetyillä vero- ja sosiaaliturvaoikeuksilla, jotta taataan naisten yksilölliset oikeudet 

ja torjutaan heidän riippuvuuttaan kumppaneistaan tai valtiosta; 

7. korostaa, että joustavat työmuodot tekevät työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen 

naisille helpommaksi ja ne voivat osaltaan vaikuttaa myönteisesti heikossa asemassa 

olevien naisryhmien integroimiseen työelämään; 

8. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan yleisiä työoloja, mukaan luettuna perhe-elämän 

huomioon ottava työajan organisointi työntekijöitä kuullen; 

9. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan riittävän isyysloman ja isyysrahan, jotta naisille ja 

miehille turvataan samat urakehitysmahdollisuudet; 

10. korostaa tarvetta eliminoida työmarkkinoiden horisontaalinen ja vertikaalinen 

jakautuminen sukupuolen mukaan puuttumalla välittömiin ja välillisiin syihin sekä 

syrjiviin sosiaalisiin käyttäytymismalleihin ja stereotypioihin, monipuolistamalla naisten 

ja miesten uravalintoja ja edistämällä naisten ja miesten yhtäläistä osallistumista 

työmarkkinoille, laadukkaaseen koulutukseen, viralliseen koulutukseen ja epäviralliseen 

oppimiseen sekä elinikäiseen oppimiseen sekä hoitovastuun jakamista; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan toimia sukupuolistereotypioiden ja 

työmarkkinoilla, koulutuksessa sekä kotityössä ja hoitovastuissa tapahtuvan erottelun 

vähentämiseksi, jotta parannetaan naisten tulevaisuuden ansiotuloja ja sosioekonomisia 

olosuhteita; 
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11. muistuttaa, että koulutuksen kestävä julkinen ja yksityinen rahoittaminen on osallistavan, 

sosiaalisesti oikeudenmukaisen ja demokraattisen yhteiskunnan perusta ja että tämän 

prioriteetin täytyy näkyä tulo- ja menoarvioissa; korostaa tyttöjen ja nuorten naisten 

koulutuksen erityistä merkitystä heidän tulevien työllistymisnäkymiensä ja taloudellisen 

voimaannuttamisensa kannalta; kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita tehostamaan 

toimiaan ja lisäämään investointejaan korkealaatuiseen koulutukseen ja edistämään aloja, 

joilla naiset ovat aliedustettuina, kuten luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja 

matematiikka (STEM-tieteet), sekä lisäämään naisten työllistymistä näihin laadukkaisiin 

työpaikkoihin; korostaa ammatillisen koulutuksen merkitystä, kun halutaan monipuolistaa 

ammatinvalintoja ja esitellä naisille ja miehille muita kuin perinteisiä uravaihtoehtoja; 

muistuttaa, että on tärkeää korostaa koulutusjärjestelmissä miesten ja naisten välisen tasa-

arvon periaatetta ja yhtäläistä oikeutta osallistua talouselämään; 

12. korostaa, että digitaaliteknologian nopealla leviämisellä on syvällekäyvä vaikutus 

työmarkkinoihin, sillä se on muuttanut arvoketjuja, työolosuhteita ja työn luonnetta; panee 

merkille, että digitalisoinnin tuomat mahdollisuudet voivat toimia tehokkaana välineenä 

naisten tuomisessa entistä enemmän mukaan työmarkkinoille ja sekä naisten että miesten 

työ- ja perhe-elämän paremmassa yhteensovittamisessa; huomauttaa lisäksi, että 

digitalisointi johtaa sellaisten taitojen kasvavaan kysyntään, joilla voidaan puuttua miesten 

ja naisten väliseen nykyisen digitaaliseen kuiluun; korostaa, että uusien taitojen kysyntään 

erityisesti tieto- ja viestintätekniikan alalla on vastattava koulutuksella, 

täydennyskoulutuksella ja elinikäisellä oppimisella digitaalisen lukutaidon edistämiseksi 

ja olemassa olevan sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi, jolloin erittäin pätevien 

ehdokkaiden joukko kasvaa; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita ja komissiota jouduttamaan 

toimiaan osallistumisen lisäämiseksi tieto- ja viestintätekniikan alalla ja edistämään 

toimiaan digitaalisen osaamisen ja digitaalisen lukutaidon edistämiseksi naisten ja tyttöjen 

keskuudessa, jotka ovat edelleen aliedustettuina tällä alalla, mikä voi lisätä heidän 

taloudellista voimaannuttamistaan ja riippumattomuuttaan, jolloin vähennettäisiin 

sukupuolten kokonaispalkkaeroa; 

13. kehottaa komissiota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa edistämään ja tukemaan naisten 

yrittäjyyttä koskevia aloitteita, koska ne voivat tarjota naisille tietoja, joita he tarvitsevat 

perustaakseen innovatiivisiin ideoihinsa perustuvia omia yrityksiään yksin tai yhdessä 

muiden kanssa; toteaa, että tässä yhteydessä on ratkaisevan tärkeää tarjota tietoja 

koulutukseen pääsystä, tukea naisyrittäjiä vaihtoehtoisten rahoituslähteiden ja 

yritysverkostoitumisen käyttämisessä sekä antaa heidän yrityksensä käynnistämiseen, 

johtamiseen ja kasvuun liittyviä neuvoja varhaisessa vaiheessa; 

14. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan erityistä aktiivista työllisyys- ja koulutuspolitiikkaa, 

jolla tuetaan sellaisten naisten paluuta työhön, jotka ovat keskeyttäneet uransa hoitaakseen 

huollettavinaan olevia henkilöitä; 

15. korostaa tarvetta varmistaa, että rakenne- ja investointirahastoja käytetään koulutuksen 

parantamiseksi, jotta voidaan edistää naisten pääsyä työmarkkinoille ja torjua naisten 

työttömyyttä, köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä; painottaa, että sosiaalisen 

osallisuuden toimiin ja sosiaalisiin innovaatiohankkeisiin varattua 20 prosentin osuutta 

Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) voitaisiin käyttää entistä aktiivisemmin muun muassa 

sellaisten aloitteiden tukemiseen, joilla pyritään köyhien ja sosiaalisesti syrjäytyneiden 

naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen; 
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16. pyytää jäsenvaltioita toteuttamaan lainsäädäntötoimia ja muita toimia, joilla taataan niin 

kutsutuilla naisvaltaisilla aloilla työskentelevien työntekijöiden taloudelliset ja sosiaaliset 

oikeudet; korostaa, että on tärkeää välttää naisten yliedustus epävarmoissa työsuhteissa, ja 

muistuttaa tarpeesta torjua näiden alojen, kuten kotitaloustyön tai hoiva-alan, epävarmaa 

luonnetta; toteaa, että kotitaloustyötä ja kotitalouksille tarjottavia palveluja, jotka ovat 

laajalti naisvaltaistuneita, tehdään usein pimeänä työnä; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita edistämään ja kehittämään edelleen kotitalouspalvelujen virallista sektoria 

myös pimeän työn vastaisen EU-foorumin kautta, tunnustamaan kotitalouksille tarjotut 

palvelut, työnteon perheissä ja kotihoidon arvokkaaksi talouden alaksi, jolla on suuri 

työllistämiskapasiteetti ja jota on säänneltävä paremmin jäsenvaltioissa, jotta sekä luodaan 

kotitaloustyöntekijöille turvatumpi asema että annetaan perheille valmiudet hoitaa 

tehtävänsä työnantajina ja parannetaan työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista 

työssäkäyvissä perheissä; 

17. korostaa hoiva-alan ja kotitaloustyön merkityksellisyyttä ja sen työllistämispotentiaalia ja 

korostaa tarvetta luoda ihmisarvoisia ja laadukkaita julkisen ja yksityisen sektorin 

työpaikkoja hoivatalouden alalla; korostaa, että on tärkeää parantaa sosiaaliturvaa ja 

nostaa palkkoja näillä aloilla, joilla enemmistö työvoimasta on naisia, kuten 

hoitotyöntekijät, siivoojat ja kotiapulaiset, ravintolahenkilökunta ja terveydenhuollon 

asiantuntijat; 

18. korostaa myös, että on tärkeää kiinnittää huomiota joidenkin sellaisten haavoittuvien 

ryhmien erityistarpeisiin ja monitahoisiin haasteisiin, jotka kohtaavat erityisiä esteitä 

työmarkkinoille pääsyssä, kuten nuorten naisten, maaseutualueiden naisten, vammaisten 

naisten sekä pakolais- ja maahanmuuttajanaisten tarpeisiin; kehottaa jäsenvaltioita 

varmistamaan varhaisen ja helpon pääsyn laadukkaaseen koulutukseen, mukaan lukien 

työharjoittelu, jotta voidaan varmistaa täysimääräinen integroituminen yhteiskuntaan ja 

työmarkkinoille, kun otetaan huomioon pakolaisten olemassa olevat virallisen ja 

epävirallisen oppimisen kautta saavutetut taidot ja pätevyydet, kyvyt ja osaaminen; 

kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimenpiteisiin erityisesti haavoittuvassa asemassa 

oleviin naisiin vaikuttavan moniperusteisen syrjinnän ehkäisemiseksi; korostaa sitä, 

kuinka tärkeää on panna asianmukaisesti täytäntöön yhdenvertaista kohtelua työssä ja 

ammatissa koskevista yleisistä puitteista annettu direktiivi 2000/78/EY ja rodusta tai 

etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 

täytäntöönpanosta annettu direktiivi 2000/43/EY; 

19. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota panemaan täytäntöön jo olemassa olevat lait ja 

työpaikkojen toimintalinjat ja parantamaan niiden käytännön soveltamista sekä 

parantamaan tarvittaessa kyseisiä lakeja ja toimintalinjoja naisten suojelemiseksi 

välittömältä ja välilliseltä syrjinnältä erityisesti työhön valinnassa, työhönotossa, työssä 

pitämisessä, ammatillisessa koulutuksessa ja aseman edistämisessä työpaikoilla sekä 

julkisella että yksityisellä sektorilla ja tarjoamaan naisille palkkaa ja urakehitystä koskevat 

yhtäläiset mahdollisuudet; 

20. korostaa sukupuolineutraaliuden periaatteen merkitystä työn arviointi- ja 

luokitusjärjestelmissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla; pitää myönteisinä 

jäsenvaltioiden ponnisteluja sellaisten toimintalinjojen edistämiseksi, jotka estävät 

syrjintää työhönotossa, ja kannustaa niitä edistämään sellaisten ansioluetteloiden käyttöä, 

joista sukupuoli ei ilmene, jotta vähennetään yritysten ja julkisen hallinnon taipumusta 
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sukupuolittuneisiin käytäntöihin työhönottoprosessissa; kehottaa komissiota tutkimaan 

mahdollisuutta kehittää anonymisoitu Europass-ansioluettelo; ehdottaa, että jäsenvaltiot 

laativat ohjelmia, joilla torjutaan sosiaalisia ja sukupuolistereotypioita erityisesti 

nuorimmissa ikäryhmissä keinona estää ammatillista työasteikkojen luokittelua, joka usein 

rajoittaa naisten pääsyä parhaiten palkattuihin tehtäviin ja työpaikkoihin; 

21. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön ennakoivia toimintapolitiikkoja ja 

asianmukaisia investointitoimia, joiden tarkoituksena on tukea naisia ja miehiä, jotka 

tulevat tai palaavat työmarkkinoille tai pysyvät tai etenevät niillä perhe- ja hoitovapailla 

vietettyjen poissaolojaksojen jälkeen, varmistamalla, että he saavat kestävää ja laadukasta 

työtä, Euroopan sosiaalisen peruskirjan 27 artiklan mukaisesti; korostaa erityisesti tarvetta 

taata mahdollisuus palata samoihin, vastaaviin tai samantyyppisiin työtehtäviin, suojella 

irtisanomiselta ja epäedulliselta kohtelulta raskauden johdosta tai perhevapaan hakemisen 

tai pitämisen vuoksi sekä työhönpaluun jälkeinen suoja-aika, jonka kuluessa työntekijät 

voivat tottua uudelleen työtehtäviinsä; 

22. kehottaa jäsenvaltioita tarvittaessa panemaan täytäntöön vanhemmuuden tukemisen 

järjestelmiä, jotka koostuvat pakollisesta äitiys- ja isyyslomasta kullekin vanhemmalle 

sekä vanhempainlomasta, jota voidaan käyttää vanhempien yhteisellä päätöksellä, tapana 

tunnustaa molempien vanhempien oikeudet ja vastustaa työnantajan kaikkia oletuksia 

siitä, että vanhemman velvollisuudet lankeavat yksinomaan äideille; 

23. painottaa, että palkan ja sosiaaliturvamaksujen maksamista olisi jatkettava myös 

vapaajaksojen aikana; 

24. korostaa naisten ja miesten yhtäläisen edustuksen tärkeyttä päätöksentekoasemissa sekä 

julkisella että yksityisellä sektorilla; muistuttaa naisten johtokuntapaikkoja koskevan 

direktiivin tärkeydestä, sillä siinä pyritään tasapainottamaan aliedustetun sukupuolen 

osuus julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomista johtokunnan 

jäsenistä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä lukuun ottamatta; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita 

viemään päätökseen neuvostossa tehtävän työn, jotta voidaan aloittaa parlamentin kanssa 

käytävät neuvottelut sen eteen työskentelemiseksi, että vuoteen 2020 mennessä vähintään 

40 prosenttia julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomista 

johtokunnan jäsenistä on naisia; kehottaa jäsenvaltioita ja yrityksiä parantamaan 

sukupuolten tasapuolista edustusta johtotehtävissä työmarkkinoilla, taloudellisissa ja 

poliittisissa päätöksentekorakenteissa ja -elimissä sekä yrityksissä ja yritysten 

johtokunnissa esimerkiksi kiintiöiden avulla; 

25. painottaa, että lainansaanti sekä rahoitus- ja neuvontapalveluiden saanti ovat ratkaisevassa 

asemassa lisättäessä sosiaalisesti syrjäytyneiden naisten mahdollisuuksia perustaa 

yrityksiä ja laajennettaessa heidän edustustaan yksityisellä sektorilla; suosittelee siksi, että 

olisi tutkittava Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) ja ESR-rahaston 

käyttämistä joustavammin ja vähemmän byrokraattisella tavalla naisyrittäjien tukemiseksi 

käynnistysvaiheessa; 

26. kannustaa naisten johtajuutta ammattiyhdistyksissä ja työntekijäjärjestöissä ja kehottaa 

kaikkia ammattiyhdistysten johtajia takaamaan yhtäläisen edustuksen ja edustamaan 

tehokkaasti naistyöntekijöiden etuja; 
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27. korostaa työmarkkinaosapuolten ja työehtosopimusneuvottelujen merkitystä 

naistyöntekijöiden taloudellisen voimaannuttamisen kannalta ja kannustaa tarkistamaan 

työluokitusta, jos sukupuolittuminen toimiluokissa voi johtaa siihen, että eri 

työnimikkeillä työskentelevät suorittavat samoja tehtäviä; 

28. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin yksityisellä ja 

julkisella sektorilla ja panemaan oikeuden täysimääräisesti täytäntöön; kehottaa erityisesti 

työmarkkinaosapuolia käyttämään työehtosopimusneuvotteluja naisten ja miesten 

yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseen, sen varmistamiseen, että yhtäläistä kohtelua 

koskevaa nykyistä lainsäädäntöä sovelletaan käytännössä, sekä sukupuolten palkkaeroon 

puuttumiseen; painottaa, että tässä suhteessa työmarkkinaosapuolilla on hyvät 

mahdollisuudet tukea sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla ottamalla samaa ja 

asianmukaista palkkaa koskevan kysymyksen aktiivisesti esiin 

työehtosopimusneuvotteluissa; pitää hyvänä käytäntönä sitä, että nimitetään tasa-

arvoedustajia, jotka valistavat, huolehtivat tiedottamisesta ja toimivat yhteyshenkilöinä 

asioissa, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvoa työelämässä; 

29. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön julkisen sosiaalipolitiikan toimia ja 

valvomaan niiden täytäntöönpanoa sekä varmistamaan, että on saatavilla ja mahdollista 

käyttää korkealaatuisia, kohtuuhintaisia ja yleisesti saatavilla olevia lasten, vanhusten ja 

muiden huollettavien hoitopalveluja, tarkistamalla lastenhoitopalveluja koskevia 

Barcelonan tavoitteita kunnianhimoisemmiksi; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita 

määrittelemään niiden ohelle vastaavanlaisia tavoitteita, jotka koskevat pitkäaikaishoidon 

palveluja, ja edistämään palkattoman kotityön ja hoitovastuun tasaista jakoa; painottaa, 

että päivähoitopalvelujen saatavuus on keskeinen edellytys sille, että naiset kykenevät 

hyödyntämään koko potentiaalinsa työpaikoilla ja jotta voidaan parantaa työ- ja 

yksityiselämän yhteensovittamista työssäkäyvissä perheissä ja lisätä naisten 

työmarkkinoille osallistumista; muistuttaa julkisten palvelujen merkittävästä roolista 

sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa; toteaa, että näiden alojen menoja olisi pidettävä 

investointeina, jotka tuovat taloudellisia tuottoja; 

30. painottaa tarvetta poistaa sukupuolten eriarvoisuus palkallisessa ja palkattomassa työssä ja 

edistää lapsia ja huollettavia henkilöitä koskevien vastuiden, kustannusten ja 

hoitotehtävien tasapuolista jakamista naisten ja miesten välillä ja koko yhteiskunnan 

tasolla, jotta turvataan sukupuolten asema tasavertaisina palkansaajina ja huoltajina; 

korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan erityisiä ehdotuksia, joiden tarkoituksena on 

tasapainottaa paremmin työ- ja yksityiselämä; 

31. kehottaa lainsäädäntövallan käyttäjiä esittämään uusia tehokkaita toimia työ- ja 

yksityiselämän yhteensovittamisen parantamiseksi, myös äitiys-, isyys- ja 

vanhempainlomaa sekä hoitovapaata koskevia lainsäädäntöehdotuksia, jotta edistetään 

sukupuolten tasa-arvoa parantamalla naisten pääsyä työmarkkinoille ja kotitöiden ja 

hoitotyön tasapuolista jakautumista naisten ja miesten välillä; 

32. kehottaa jäsenvaltioita liittämään työlainsäädäntöönsä mekanismeja, joiden tarkoituksena 

on tarjota kannustin sellaisten joustavien työjärjestelyjen ja etätyömallien luomiselle, jotka 

tekevät lapsista huolehtimisen koulupäivän jälkeen vanhemmille helpommaksi ja auttavat 

yhteensovittamaan työ- ja perhevelvoitteet; katsoo samaan aikaan, että työntekijöillä ja 
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työnantajilla on yhteinen vastuu tarkoituksenmukaisimpien järjestelyjen kehittämisestä ja 

niistä sopimisesta; 

33. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan vammaisten lasten vanhemmille virkistysloman ja 

kiinnittämään erityistä huomiota yksinhuoltajaäiteihin parhaiden käytäntöjen tutkimisen 

pohjalta; 

34. kehottaa jäsenvaltioita investoimaan epävirallisiin koulupäivän jälkeisiin leikkikeskeisiin 

oppimisjärjestelyihin, jotka voisivat tarjota tukea lapsille erityisesti koulu- ja 

päiväkotiaikojen jälkeen ja siten täyttää koulu- ja työaikojen eroavuudesta johtuvan 

aukon; 

35. kannustaa jäsenvaltioita julkisia hankintoja koskevan direktiivin (2014/24/EU) säännösten 

mukaisesti edistämään sosiaalilausekkeiden käyttöä julkisissa hankinnoissa välineenä, 

jolla parannetaan naisten ja miesten tasa-arvoa, kun on olemassa asiaa koskevaa 

kansallista lainsäädäntöä, joka voi toimia sosiaalilausekkeiden perustana; 

36. korostaa sellaisten kansallisten aloitteiden merkitystä, joilla helpotetaan naisyrittäjien 

rahoituksen saantia, ja painottaa tässä yhteydessä mikroluottojen tarjoamia 

mahdollisuuksia; 

37. kehottaa jäsenvaltioita valtavirtaistamaan sukupuolinäkökulman kansallisiin osaamis- ja 

työvoimapolitiikkoihinsa ja sisällyttämään tällaisia toimia kansallisiin 

toimintasuunnitelmiinsa ja/tai liittämään niitä osaksi eurooppalaista ohjausjaksoa 

työllisyyden suuntaviivojen mukaisesti.  
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