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EHDOTUKSET 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 

se myöhemmin hyväksyy: 

A. toteaa, että työttömyys on yleensä koskettanut enemmän naisia kuin miehiä, vaikka 

yliopistotutkinnon suorittaneista 59 prosenttia on naisia1, mikä on myös ristiriidassa sen 

kanssa, että naisia on vähän vastuutehtävissä; toteaa, että naisten työllisyysaste on noussut 

hieman, 60 prosentista 63 prosenttiin viiden viime vuoden aikana, ja toteaa, että 

10 prosenttia EU:n naisväestöstä on työttömänä ja että alueiden välillä on merkittäviä 

eroja (vaikka nämä erot ovat kaventuneet huomattavasti)2; toteaa, että vaikka naiset 

löytäisivät työpaikan, siinä vaadittava ammattipätevyys ja palkkataso eivät välttämättä 

vastaa suoritettuja tutkintoja;  

B. ottaa huomioon, että tieto- ja viestintätekniikan tutkinnon suorittaneista ainoastaan 

29 prosenttia on naisia ja vain neljä prosenttia löytää työpaikan suoraan tieto- ja 

viestintätekniikan alalta3; toteaa, että komission tietojen mukaan korkeakoulutetuista 

suurin osa on naisia, mutta naiset ovat silti aliedustettuina luonnontieteiden, teknologian, 

insinööritieteiden ja matematiikan yliopisto-opinnoissa (ns. STEM-aineet), mikä rajoittaa 

naisten taloudellisia mahdollisuuksia; muistuttaa, että ei ole tieteellistä näyttöä siitä, että 

miehet olisivat naisia lahjakkaampia STEM-aineissa; 

C. katsoo, että matalasta palkkatasosta kärsivät erityisesti naiset (21,2 prosenttia, miesten 

osuus 13,3 prosenttia vuonna 2010), etenkin matalasti koulutetut ja määräaikaisessa 

työsuhteessa olevat naispuoliset palkansaajat4; 

D. toteaa sukupuolten eläke-eron paljastavan, että naisten eläkkeet ovat keskimäärin 

39 prosenttia miesten eläkkeitä matalammat EU:ssa; 

E. toteaa, että naiset altistuvat miehiä useammin köyhyydelle ja sosiaaliselle syrjäytymiselle 

ja että heikoimmassa asemassa ovat yli 60-vuotiaat naiset (22 prosenttia, miesten osuus 

17,3 prosenttia vuonna 2010)5; 

F. katsoo, että naisten ja miesten tasa-arvo on tärkeää taloudellisen ja sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden edistämiselle; 

G. katsoo, että koheesiopolitiikka on työttömyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaisten 

toimenpiteiden ensisijainen toteuttamisväline, joka perustuu koulutusinvestointeihin ja 

koulutusvalmiuksien vahvistamiseen; 

H. toteaa, että maaseutualueilla on ajan mittaan ilmennyt useita taloudellisia ja sosiaalisia 

ongelmia, kuten heikosti kehittynyt yrittäjyyskulttuuri, aikuisten vähäinen osallistuminen 

                                                 
1 Vuoden 2014 tasa-arvoraportti. 
2 Eurostatin luvut vuosilta 2008 ja 2013. 
3 Komission kertomus (2013) "Naiset tieto- ja viestintätekniikan alalla". 
4 Ibid. 
5 http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/Pauvrete-dans-l-Union-europeenne.pdf  
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elinikäiseen oppimiseen ja koulutukseen, täydennyskoulutuksen puute maaseutualueilla 

sekä omavaraisviljelyn parissa työskentelevien henkilöiden suuri osuus; 

I. ottaa huomioon, että naisten työllisyysaste on edelleen matala Eurooppa 2020 -strategiassa 

asetettuihin tavoitteisiin nähden (11,5 prosenttia vähemmän kuin tavoitteeksi asetettu 

75 prosenttia)1; 

J. toteaa, että taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ennusteiden mukaan 

naisten ja miesten tasavertainen osallistuminen työmarkkinoille tarkoittaisi, että BKT 

kasvaisi asukasta kohden 12,4 prosenttia vuoteen 2030 mennessä; 

K. ottaa huomioon, että naiset ovat aliedustettuina yrittäjinä ja että ainoastaan 30 prosenttia 

uusista start-up-yrityksistä Euroopassa on naisten perustamia2;  

L. toteaa, että yli kaksi kolmasosaa eurooppalaisista asuu kaupungeissa, jotka ovat tuottavia 

innovaatiokeskuksia; toteaa kuitenkin, että näihin kaupunkeihin keskittyy myös 

sosiaalisesti syrjäytyneitä ihmisiä, minkä vuoksi on tärkeää puuttua sosiaaliseen 

syrjäytymiseen kaupungeissa; 

M. katsoo, että äitiys tai yksinhuoltajuus on edelleen este työmarkkinoilla; 

N. panee merkille, että naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet ja sukupuolinäkökohtien 

valtavirtaistamisen periaate on nimenomaisesti vahvistettu rakennerahastoasetuksissa 

läpikulkevana ulottuvuutena politiikan suunnittelussa ja täytäntöönpanossa; 

O. toteaa, että perheyritykset tarjoavat naisille paremman korvauksen kuin pk-yritykset ja 

mahdollisuuden päästä miesvaltaisille aloille; toteaa, että perheyrityksissä työskentelevät 

naiset pääsevät todennäköisemmin johtotehtäviin; katsoo, että EU:ta ja jäsenvaltioita olisi 

kehotettava edistämään perheyrittäjyyttä ja rohkaisemaan yhä useampia naisia lähtemään 

mukaan perheyrityksiin; 

P. toteaa, että tasa-arvon edistäminen on myös oikeudellinen ja perusoikeuksiin liittyvä asia 

sekä kilpailukykyyn vaikuttava tekijä, sillä naisten työhön liittyvä syrjäytyminen 

tarkoittaa, että työelämästä syrjäytyvien naisten osaamista ei hyödynnetä, mikä on 

ristiriidassa osaamistalouteen panostamisen kanssa; 

1. pitää valitettavana, että jäsenvaltiot eivät ole puuttuneet sukupuolten palkkaeroihin 

enemmän; on huolissaan siitä, että EU:ssa naiset ansaitsevat samanarvoisesta työstä 

keskimäärin 16,4 prosenttia vähemmän kuin miehet eli työskentelevät vuodessa 59 päivää 

ilmaiseksi; toteaa, että tämä asettaa naiset taloudellisesti heikompaan asemaan ja saattaa 

lisätä naisten riippuvuutta puolisoistaan; korostaa sellaisten toimenpiteiden merkitystä, 

joilla kavennetaan sukupuolten palkkaeroja, jotka ovat johtaneet miesten ja naisten 

väliseen 39 prosentin eläke-eroon EU:ssa; korostaa, että yhdeksässä jäsenvaltiossa tämä 

ero on kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana; panee merkille, että Euroopan tason 

lisäarvon arvioinnin mukaan sukupuolten palkkaeron kaventaminen yhdellä prosentilla 

saisi aikaan noin 0,1 prosentin talouskasvun; katsoo, että naisten pääsy vastuutehtäviin voi 

                                                 
1 Eurostatin työvoimatutkimus, vuoden 2014 toinen neljännes. 
2 Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelma. Uutta kipinää Euroopan yrittäjyyteen (COM(2012)0795). 
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parantaa organisaatioiden kilpailukykyä; kehottaa jäsenvaltioita parantamaan ja 

päivittämään sukupuolten palkkaeroa koskevia tilastojaan; 

2. kehottaa komissiota vaatimaan korvausten avoimuutta työpaikoissa, joita se luo tai 

rahoittaa koheesiopolitiikalla, ja siten kieltämään perusteettomat palkkaerot; 

3. katsoo, että unionin pitäisi kaikissa ERI-rahastojen toteutusvaiheissa pyrkiä poistamaan 

eriarvoisuutta, edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja ottamaan huomioon 

sukupuolinäkökulma sekä torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, 

uskontoon tai uskoon, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen 

perustuvaa syrjintää; 

4. vaatii, että myös muut syrjinnän muodot kuin sukupuoleen perustuva syrjintä, kuten 

uskontoon tai uskoon, yhteiskunnalliseen alkuperään, seksuaaliseen suuntautumiseen, 

ikään, etniseen alkuperään tai vammaisuuteen perustuva syrjintä, tunnistetaan ja niihin 

puututaan, jotta voidaan toteuttaa asianmukaista ja tehokasta sosiaalista osallisuutta 

edistävää politiikkaa; 

5. panee merkille, että talouskriisi on heikentänyt tasa-arvoa monilla aloilla; korostaa, että 

talouskriisillä ei voida oikeuttaa miesten ja naisten välisen eriarvoisuuden lisäämistä ja 

että tasa-arvotyötä on edistettävä myös talouskriisin aikana; 

6. kehottaa jäsenvaltioita muuttamaan tätä dynamiikkaa siten, että ne harjoittavat tasa-arvoa 

edistävää aktiivista politiikkaa ja keskittyvät tällä tavoin nostamaan asukasta kohti 

mitattavaa bruttokansantuotetta ohjelmissaan ja talousarvioissaan;  

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käyttämään aktiivisesti EU:n rakennerahastoja 

sukupuolten tasa-arvon parantamiseen; pyytää jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 

sukupuolianalyysin ja pyrkimään sukupuolinäkökohdat huomioon ottavalla talousarviolla 

saavuttamaan taloudellisten resurssien tasapuolisen jaon sukupuolten välillä; 

8. pyytää komissiolta, että Eurostatissa otettaisiin käyttöön valtiokohtaiset tilastolliset 

indikaattorit, joiden tarkoituksena on mitata, miten tasa-arvo vaikuttaa talouden 

kehittymiseen, kun naiset osallistetaan tehokkaasti työmarkkinoille ja otetaan mukaan 

vastuutehtäviin sekä korkeisiin johtoasemiin; 

9. toteaa, että pk-yritykset edistävät merkittävästi Euroopan taloutta erityisesti luomalla 

uusia työpaikkoja; pitää valitettavana, että pk-yritysten johdossa on huomattavasti 

vähemmän naisia kuin miehiä; panee merkille, että EU:ssa 5 prosenttia yritysten 

hallitusten puheenjohtajista ja 18,6 prosenttia yritysten hallitusten jäsenistä on naisia; pitää 

valitettavana, että kaudella 2003–2012 naisten yrittäjyysaste nousi vain hieman, 

10 prosentista 10,4 prosenttiin;  

10. kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan parhaita käytäntöjä keinoista, joiden avulla voidaan 

kannustaa naisia perustamaan pk-yrityksiä ja helpottaa naisyrittäjien mahdollisuuksia 

saada taloudellista tukea; pitää myönteisenä, että Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 

tukee naisjohtoisia pk-yrityksiä ja kehottaa edistämään koulutukseen ja rahoituksen 

saatavuuteen keskittyviä toimia; kehottaa Euroopan tasa-arvoinstituuttia (EIGE) 
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keskittymään tietojen keräämiseen naisten yrittäjyydestä sekä erityisesti rahoituksen 

saatavuudesta ja taloudellisiin verkostoihin osallistumisen mahdollisuuksista; 

11. pitää valitettavana, että naisten osallistumista päättäviin elimiin tai mahdollisuutta 

perustaa omia yrityksiä ei edistetä voimakkaammin; toteaa, että esimerkiksi raskauteen 

perustuva syrjintä sulkee pois lukuisia naisia yksityisiltä ja julkisilta työmarkkinoilta; 

12. panee merkille, että naisten aliedustus STEM-aineissa on lähtöisin 

sukupuolistereotypioista; vaatii jäsenvaltioita ja komissiota edistämään naisten pääsyä 

tieteiden ja uusien teknologioiden kaltaisille aloille, joita pidetään perinteisesti 

miesvaltaisina aloina, erityisesti järjestämällä tiedotus- ja valistuskampanjoilla, jotta 

voidaan hyödyntää täysimääräisesti eurooppalaisten naisten tarjoama henkinen pääoma; 

13. toteaa, että naiset päätyvät todennäköisemmin osa-aikatyöhön, matalapalkkaisiin tai 

epävarmoihin työsuhteisiin, mikä voi hyödyttää äitiyslomalta palaavia äitejä mutta voi 

myös johtaa työssäkäyvien köyhyyteen ja sukupuolten välisiin eläke-eroihin; toteaa, että 

osa-aikatyötä tekevien naisten osuus Euroopassa on keskimäärin neljä kertaa suurempi 

kuin osa-aikatyötä tekevien miesten osuus1; pitää huolestuttavana, että osa-aikatyötä 

tekevien määrät vaihtelevat jäsenvaltioiden välillä; kehottaa komissiota laatimaan 

päivitetyn ja perusteellisen analyysin työsuhteiden erilaisista muodoista ja vertailemaan 

niitä jäsenvaltioiden sisällä ja jäsenvaltioiden kesken, jotta voidaan kartoittaa sukupuoleen 

perustuvaa eriarvoisuutta eri työmuodoissa, erityisesti osa-aikatyössä; 

14. vahvistaa, että on luotava pienten lasten hoitopalveluita, jotta voidaan vahvistaa naisten 

asemaa työmarkkinoilla; kehottaa komissiota sen vuoksi tukemaan asiaa koskevia 

innovatiivisia hankkeita; panee merkille, että investointi julkiseen infrastruktuuriin, kuten 

lastenhoitopalveluihin, lisää naisten mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti talouselämään 

ja työmarkkinoille: 

15. kehottaa komissiota koheesiopolitiikan puitteissa varaamaan suuremman osan EAKR:sta 

ja ESR:sta hankkeisiin, joilla helpotetaan naisten pääsyä laadukkaaseen koulutukseen ja 

työhön; 

16. toteaa, että maalta kaupunkiin suuntautuva muuttoliike näkyy voimakkaasti 

työmahdollisuuksien perässä maalta pois muuttavan naisväestön keskuudessa, minkä 

vuoksi maaseutualueiden työsuhteet jakautuvat epätasaisesti sukupuolten välillä; korostaa, 

että tämä on taloudellisesti ja väestötieteellisesti tärkeää ja että maaseudun taloutta olisi 

kehitettävä siten, että hyödynnetään miesten ja naisten kykyjä ja annetaan tavallisesti 

naisvaltaisille aloille sama asema kuin miesvaltaisille aloille, ja katsoo, että tätä olisi 

edistettävä ohjelmilla, joilla tuetaan naisten yrittäjyyttä ja helpotetaan maaseutualueilla 

saatavien palvelujen, kuten lasten päivähoitopaikkojen, vanhusten palvelutalojen sekä 

terveys- ja koulutuspalvelujen, yhdenmukaistamista; kehottaa lisäksi torjumaan 

pitkäjänteisellä työllä niitä tekijöitä, joiden vuoksi naiset ja miehet päätyvät eri aloille, 

jotta luodaan tasa-arvoiset työmarkkinat; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota edistämään 

naisten yrittäjyyttä maaseutualueilla;  

                                                 
1 Vuoden 2014 tasa-arvoraportti, Euroopan komissio, oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasiat. 
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17. korostaa, että on olennaisen tärkeää ottaa käyttöön naisten yrittäjyys- ja johtamistaitojen 

kehittämiseen keskittyviä ohjelmia yritysten määrän lisäämiseksi sekä kaupunki- että 

maaseutualueilla; pitää tärkeänä yhtäläisten työmahdollisuuksien edistämistä niin, että 

erityisesti maaseutualueilla asuvat naiset saadaan perustamaan omia yrityksiä; 

18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita selvittämään, voidaanko julkisia hankintoja koskeviin 

ilmoituksiin lisätä sukupuolinäkökohtiin liittyviä lausekkeita, joilla kannustetaan yrityksiä 

pyrkimään nimityksissä sukupuolten tasa-arvoon ja noudattamaan EU:n 

kilpailulainsäädäntöä; 

19. huomauttaa, että naisten ja miesten välillä on merkittävä digitaalinen kuilu, johon on 

puututtava edistämällä ja helpottamalla naisten pääsyä uusia teknologioita koskeviin 

koulutusohjelmiin; 

20. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan digitaalitalouden strategian etusijalle ja korostaa, että 

laajakaistayhteyksien täydet käyttömahdollisuudet ovat elintärkeitä, kun naisille, miehille 

ja yrityksille tarjotaan työn joustavan järjestelyn ja kotona työskentelyn vaihtoehtoja; 

kehottaa jäsenvaltioita, komissiota sekä paikallisia ja alueellisia viranomaisia tukemaan 

investointia naisten tieto- ja viestintätekniikan alan koulutukseen, jotta siten voidaan 

edistää työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista; 

21. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen 

liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi ottamaan huomioon äitiyslomalta palaavien naisten 

tarpeet, motivoimaan työnantajia palkkaamaan äitiyslomalta palaavia naisia, helpottamaan 

joustavia työjärjestelyjä ja edistämään lisäkoulutusta (elinikäistä oppimista), jonka avulla 

nämä naiset voivat palata sujuvasti työuralleen; 

22. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä paikallisia ja alueellisia viranomaisia ottamaan 

omissa investointiohjelmissaan huomioon naisia suojelevat politiikat ja varmistamaan, että 

varat käytetään työllisyyden ja ammatillisen kasvun tehokkaaseen edistämiseen ja ettei 

varoja käytetä väärin; 

23. pyytää komissiota, jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia edistämään 

järjestelmällisesti verkko-oppimisympäristöjen käyttöön perustuvaa lähestymistapaa 

naisten yrittäjyystaitojen sekä yrittäjyyden kehittämiseksi rajat ylittävillä alueilla; 

kiinnittää erityistä huomiota tarpeeseen luoda kumppani-instituutioiden väliseen 

vuoropuheluun ja viestintään perustuva rajat ylittävä kumppanuusverkosto, jotta voidaan 

käydä julkista keskustelua naisten yrittäjyydestä ja rajat ylittävästä yrittäjyydestä; 

24. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita pienten lasten hoitopalvelujen lisäämiseen 

liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi hyödyntämään paremmin sekä määrällisiä että 

laadullisia indikaattoreita, jotta varmistetaan kaikkien lasten yhtäläinen pääsy 

laadukkaaseen hoitoon ja koulutukseen; 

25. vaatii jäsenvaltioita edistämään investointeja naisten osallistumista työmarkkinoille 

helpottaviin koulutusohjelmiin, jotka on tarkoitettu erityisesti täysin lastensa tai muiden 

huollettavien hoitamiseen tai lasten, vanhusten ja muiden huollettavien henkilöiden 

hoitopalveluihin omistautuneille naisille, ja toteaa, että näiden koulutusohjelmien on 

oltava helppopääsyisiä ja helposti saatavilla olevia ja että niiden aikataulujen on sovittava 
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yhteen kokopäivätyön kanssa, jotta voidaan varmistaa työ- ja perhe-elämän 

yhteensovittaminen ja torjua työttömyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä; 

26. pyytää jäsenvaltioita ottamaan koheesiopolitiikan alan ohjelmatyössä käyttöön tasa-

arvonäkökohdat huomioivan budjetoinnin, jonka tarkoituksena on arvioida erityisesti 

naisia koskevia ohjelmia ja kaikkia valtion ohjelmia ja toimia sekä niiden vaikutusta 

resurssien jakamiseen ja naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen; 

27. pyytää jäsenvaltioita toteuttamaan ja parantamaan sukupuolinäkökohdat huomioon ottavaa 

talousarvion suunnittelua ja kehottaa komissiota edistämään sukupuolinäkökohdat 

huomioon ottavaa talousarvion suunnittelua koskevien parhaiden käytäntöjen vaihtoa. 
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