
 

AD\1116681FI.docx  PE595.615v02-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 
 

2016/2221(INI) 

9.2.2017 

LAUSUNTO 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle 

työoloista ja epävarmoista työsuhteista 

(2016/2221(INI)) 

Valmistelija: João Pimenta Lopes 



 

PE595.615v02-00 2/10 AD\1116681FI.docx 

FI 

PA_NonLeg 



 

AD\1116681FI.docx 3/10 PE595.615v02-00 

 FI 

EHDOTUKSET 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 

koskevan yleissopimuksen 2 artiklaan liittyvän vuonna 2010 esitetyn yleisen 

suositusluonnoksen nro 28 sopimusvaltioiden perusvelvoitteista, 

– ottaa huomioon komission strategisen toimintaohjelman sukupuolten tasa-arvon 

edistämiseksi (2016–2020), 

– ottaa huomioon naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja 

torjumisesta vuonna 2011 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin 

sopimus), 

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston sukupuolten tasa-arvostrategian 2014–2017, 

A. toteaa, että miesten ja naisten tasa-arvo on perusoikeus, joka edellyttää yhtäläisten 

mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun takaamista kaikilla elämänaloilla, ja katsoo, 

että tasa-arvon toteutumiseen tähtäävät käytännöt vaikuttavat älykkään ja kestävän kasvun 

edistämiseen; 

B. toteaa, että neuvoston direktiivin 2000/78/EY (”työsyrjintädirektiivi”) soveltamisesta 

15. syyskuuta 2016 annetussa päätöslauselmassa vahvistetaan yhdenvertaista kohtelua 

työssä ja ammatissa koskevat yleiset puitteet; 

C. katsoo, että kaikkia syrjinnän muotoja, sosiaaliseen ja biologiseen sukupuoleen perustuva 

syrjintä mukaan luettuna, on torjuttava ponnekkaasti; 

D. ottaa huomioon, että biologisen sukupuolen määritelmänä pidetään miehen ja naisen 

biologisia eroja, kun taas sosiaalisen sukupuolen määritelmänä pidetään naisen ja miehen 

sosiaalisesti rakentuneita identiteettejä, rooleja ja ominaisuuksia sekä sitä sosiaalista ja 

kulttuurista merkitystä, jonka yhteiskunta antaa biologisille eroille; ottaa huomioon, että 

sosiaalinen sukupuoli mahdollistaa miesten ja naisten väliset hierarkkiset suhteet sekä 

valtuuksien ja oikeuksien jakautumisen tavalla, joka on miehille eduksi ja naisille haitaksi; 

E. ottaa huomioon, että ”sukupuolten palkka-, tulo- ja eläke-erojen pienentäminen ja naisten 

köyhyyden torjuminen sen avulla” on yksi komission asiakirjassaan ”Strateginen 

sitoutuminen sukupuolten tasa-arvon edistämiseen vuosina 2016–2019”esittämistä 

painopistealoista; 

F. pitää valitettavana, että naiset kärsivät työmarkkinoille pääsyyn liittyvästä erityisestä 

syrjinnästä, heidän palkkansa on huomattavasti pienempi ja he muodostavat suurimman 

osan työvoimasta osa-aikaisissa työpaikoissa, jotka heidän on otettava vastaan usein 

vasten tahtoaan; ottaa huomioon, että heidän eläke-eronsa ovat huomattavia, työsuhteensa 

epävarmempia ja tilapäisempiä ja he ovat alttiimpia köyhyydelle kuin miehet ja että tämä 

koskee eniten yksinhuoltajaäitejä, yksin asuvia iäkkäämpiä naisia sekä vammaisia naisia; 

ottaa huomioon, että myös perheet, joissa on kolme lasta tai enemmän, ovat erittäin alttiita 
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köyhyydelle; toteaa, että äitiys on työmarkkinoille pääsyyn ja siellä pysymiseen liittyvässä 

asiassa naisiin kohdistuvan syrjinnän peruste, jota ei voida hyväksyä; 

G. ottaa huomioon, että 15–64-vuotiaiden henkilöiden työllisyysaste vuonna 2014 oli EU:ssa 

59,6 prosenttia naisten osalta ja 70,1 prosenttia miesten osalta; ottaa huomioon, että tämä 

sukupuolten välinen työllisyysero on pienempi korkeammin koulutettujen henkilöiden 

välillä; toteaa, että vuonna 2016 laaditussa Eurofoundin raportissa sukupuolten välisestä 

työllisyyserosta arvioidaan tämän eron kustannuksiksi huomattavat 370 euroa tai 

2,8 prosenttia EU:n 28 jäsenvaltion BKT:stä; toteaa, että naisten työllisyysaste on noussut 

vain vähän vuodesta 2008, mikä tarkoittaa, että työllisyydessä tapahtunut lähentyminen on 

seurausta miesten työllisyysasteen laskusta1; 

H. toteaa, että naiset kohtaavat työmarkkinoilla edelleen lasikaton, joka johtuu osittain siitä, 

että naisia tarkastellaan heidän lisääntymisominaisuuksiensa näkökulmasta, mikä 

tarkoittaa, että raskauden mahdollisuus myöhemmässä vaiheessa työelämässä haittaa 

naisten uramahdollisuuksia; 

I. toteaa, että talouskriisi on vaikuttanut koko Euroopan unioniin ja varsinkin 

maaseutualueisiin, joiden työttömyys, köyhyys ja väestökato ovat saavuttaneet valtavat 

mittasuhteet ja koskettavat erityisesti naisia; 

J. toteaa, että hyvin usein yksinhuoltajaäidit joutuvat ottamaan vastaan epätyypillisiin ja 

epävarmoihin työsuhteisiin perustuvia töitä voidakseen sovittaa yhteen yksityiselämän ja 

työelämän; 

K. ottaa huomioon, että työttömyysaste ampaisi nousuun vuosina 2008–2014 EU:n syvän 

talouskriisin seurauksena ja että naisten työttömyysaste (10,4 prosenttia) oli vuonna 2014 

edelleen korkeampi kuin miesten (10,2 prosenttia); 

L. ottaa huomioon, että vuonna 2015 yhteensä 33 prosenttia naisista oli osa-aikaisia 

työntekijöitä, kun taas miehistä vain 10 prosenttia oli vastaavassa tilanteessa2, ja että 

merkittävä osa ihmisistä oli osa-aikaisessa työssä vastoin tahtoaan; 

M. ottaa huomioon, että vuonna 2014 naisten tuntipalkka oli 16,1 prosenttia miesten 

vastaavaa tuntipalkkaa pienempi; ottaa huomioon, että naisten taloudellinen tilanne on 

eriarvoinen myös kotitalouksissa, sillä yksin elävästä naisesta koostuvissa kotitalouksissa 

40 prosenttia naisista kuuluu tulotasoltaan pienituloisimpaan viidennekseen, mutta 

miehistä vain 18 prosenttia, kun taas kokopäivätyötä tekevästä naisesta ja osa-aikatyötä 

tekevästä miehestä koostuvissa kotitalouksissa 30 prosenttia naisista kuuluu tulotasoltaan 

pienituloisimpaan viidennekseen, mutta samassa tilanteessa olevista miehistä vain kuusi 

prosenttia; 

N. ottaa huomioon, että tiedot osoittavat naisten työmarkkinoilta poistumisen 

merkittävimmiksi syiksi lasten tai vanhusten hoidon (27 prosenttia), omat sairaudet tai 

toimintakyvyn puutteet (23 prosenttia) ja muut henkilökohtaiset tai perhevelvoitteet 

(18 prosenttia); 

                                                 
1 Tiedot ovat peräisin Eurofoundin raportista ”Sukupuolten välinen työllisyysero: haasteet ja ratkaisut” (2016). 
2 Tiedot ovat peräisin Eurofoundin julkaisusta ”Kuudes Euroopan työolotutkimus”. 
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O. ottaa huomioon, että 15–29-vuotiaiden työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 

henkilöiden (NEET) määrä lisääntyi vuosina 2008–2014 prosentuaalisesti siten, että 

NEET-henkilöistä suurin osa on naisia (17,1 prosenttia vuonna 2014) ja että 34 prosenttia 

naisista on tällaisessa tilanteessa perhevelvoitteiden vuoksi ja 16,5 prosenttia on 

pitkäaikaistyöttömiä; 

P. toteaa, että tällaisten työhön liittyvien ja sosiaalisten olojen syynä on eläkekuilu, jonka 

suuruus on keskimäärin 40 prosenttia; 

Q. ottaa huomioon, että naiset ovat erityisen alttiita epävarmoille työolosuhteille ja 

”epätyypillisen työn” eri muodoille, minkä vuoksi naiset kärsivät yhä enemmän 

”työntekijöiden ja työurien yksilöllistymisestä”, joka vahvistaa laajempaa strategiaa, jolla 

pyritään vaikeuttamaan työehtosopimusneuvotteluja; 

R. katsoo, että on ratkaisevan tärkeää taata naisille oikeus työntekijöiden oikeuksia 

kunnioittaviin työpaikkoihin ja oikeus äitiyteen ilman, että siitä aiheutuu kielteisiä 

seurauksia, sillä naiset ovat edelleen heikoimmassa asemassa ja heitä syrjitään eniten; 

katsoo, että esimerkkejä tällaisesta syrjinnästä ovat muun muassa työnantajien naisiin 

kohdistama painostus työhönottohaastatteluissa, joissa heiltä tiedustellaan, onko heillä 

lapsia ja minkä ikäisiä he ovat, tarkoituksena ehdollistaa naisten päätöksiä ja valita 

”sitoutuneempia” lapsettomia työntekijöitä, sekä naispuolisten työntekijöiden 

viimeaikainen taloudellinen painostus työpaikoilla, jotta he eivät käyttäisi äitiysvapaitaan; 

S. toteaa, että useilla tilapäistyötä tekevillä työntekijöillä tai työttömillä ei ole oikeutta 

vanhempainvapaaseen; 

T. pitää valitettavana, että EU:n makrotalouspolitiikka ja julkisen talouden säästötoimet ovat 

lisänneet erityisesti naisten köyhyyttä ja eriarvoisuutta Etelä-Euroopan jäsenvaltioissa, 

kuten Kreikassa, Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa; toteaa, että tämä vaikuttaa 

kielteisesti heidän perheidensä ja erityisesti heidän lastensa elinoloihin; 

U. toteaa, että EU:n makrotalouspolitiikka ja julkisen talouden säästötoimet ovat vaikuttaneet 

haitallisesti joustaviin työllisyystoimiin ja työsuhdeturvaan ja niillä on ollut vakava 

vaikutus sosiaalialan ja julkisen sektorin työpaikkoihin sekä lasten- ja 

vanhustenhoitopalveluihin, mistä aiheutuu huomattavia seurauksia naisten työllisyydelle; 

toteaa, että köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vaikutukset kohdistuvat naisiin ja 

erityisesti yksinhuoltajaäiteihin, maahanmuuttajiin sekä nuoriin ja iäkkäisiin naisiin ja että 

nämä samat politiikkatoimet pahentavat tilannetta; 

V. toteaa, että EU28-maissa vallitseva köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen aste on erittäin 

korkea, sillä vuonna 2015 tällaisten ihmisten joukkoon kuului yli 118,6 miljoonaa 

henkilöä (23,7 prosenttia väestöstä), ja että tällaisesta tilanteesta kärsivät erityisesti naiset, 

joiden osuus on yli 62,4 miljoonaa henkilöä (24,4 prosenttia); 

W. toteaa, että epävarma työ aiheuttaa naisille psyykkistä ja fyysistä pahoinvointia, minkä 

vuoksi he kärsivät stressistä, ahdistuksesta ja masennuksesta viisi kertaa enemmän kuin 

vakituisessa työsuhteessa olevat mies- ja naiskollegat; 
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X. ottaa huomioon, että naiset kohtaavat työpaikallaan aivan liian usein erilaista sukupuoleen 

perustuvaa syrjintää, kuten arvostuksen puutetta ja ylenemismahdollisuuksien epäämistä 

sekä verbaalista, psykologista ja fyysistä (seksuaalista tai muuta) häirintää; 

Y. katsoo, että sosiaalista eriarvoisuutta ja miesten ja naisten epätasa-arvoa voidaan torjua 

ainoastaan toimintapolitiikoilla, joilla taataan vaurauden parempi jakautuminen ja jotka 

perustuvat työolojen parantamiseen, todellisiin palkankorotuksiin, työlainsäädännön ja 

työsuojelun edistämiseen erityisesti työehtosopimusneuvottelujen ja työaikojen sääntelyn 

avulla sekä terveydenhuoltopalvelujen ja koulutuksen yleisen saatavuuden takaamiseen 

maksuttomien ja laadukkaiden julkisten palvelujen avulla; 

Z. katsoo, että on tärkeää suunnitella toimenpiteitä, joilla poistetaan olemassa olevat esteet ja 

taataan naisille ja miehille aidosti yhtäläiset mahdollisuudet työelämään pääsemiseen sekä 

ihmisarvoisen työn saamiseen ja sen tekemiseen; 

AA. pitää tärkeänä, että kiinnitetään huomiota pimeään työhön ja sen poistamiseen sekä 

palkattomaan ylityöhön, sillä ne lisäävät köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä; ottaa 

huomioon, että kotityöntekijöiden työolot ovat yleensäkin erityisen haavoittuvat ja 

epävarmat ja että tämä koskee erityisesti siirtotyöläisiä ja näennäisesti itsenäisiä 

ammatinharjoittajia; 

1. on erittäin huolestunut säästötoimien tuhoisista pitkäaikaisvaikutuksista naisten 

taloudellisiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä sukupuolten tasa-arvoon ja katsoo, että 

työttömyyden lisääntyminen sekä julkisten palvelujen ja etuuksien supistaminen johtavat 

hoitotyön kriisiin; korostaa, että hoitopalvelujen supistaminen, lapsille, vammaisille ja 

hoitajille suunnattujen etuuksien leikkaukset ja verohyvitysten pienentäminen sekä 

sääntömääräisten vapaiden, kuten vanhempain- ja isyysvapaiden, vähentäminen johtavat 

yleensä siihen, että naiset alkavat huolehtia hoitopalveluista palkatta eivätkä näin ollen 

pysty jatkamaan sosiaalivakuutuksen piiriin kuuluvassa työssä tai voivat työskennellä vain 

osa-aikaisesti; 

2. toteaa, että köyhyyden sekä miesten ja naisten eriarvoisuuden torjuminen edellyttää 

välttämättä sitä, että vauraus jaetaan entistä oikeudenmukaisemmin ja työlainsäädäntöä 

parannetaan, mikä tapahtuu erityisesti työehtosopimusneuvottelujen, korkeampien 

palkkojen sekä ”sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä” -periaatteen 

täytäntöönpanon ja sosiaalisen suojelun avulla; pitää hyvin tärkeänä, että laaditaan 

samanarvoista työtä koskeva EU:n laajuinen määritelmä ottaen huomioon unionin 

tuomioistuimen oikeuskäytännön, jotta voidaan varmistaa, että työolojen, työntekijöille 

annetun vastuun sekä työn fyysisten ja henkisten vaatimusten kaltaiset tekijät otetaan 

huomioon; katsoo, että kysymystä samanarvoisesta työstä maksettavasta samasta palkasta 

on käsiteltävä kiireellisesti; kehottaa komissiota edistämään sukupuolten tasa-arvoa 

työpaikalla myös sukupuolten palkkaeroa koskevien tiedotuskampanjojen, Euroopan 

palkkatasa-arvon päivän ja hyvien käytäntöjen vaihtamisen avulla; 

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan ja torjumaan työpaikkakiusaamisilmiötä 

ja suojelemaan siltä, mukaan lukien raskaana olevien naispuolisten työntekijöiden häirintä 

ja äitiyslomalta palaamisen jälkeen koetut haitat; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

tarjoamaan palkka- ja eläke-eroista sukupuolen ja vanhemmuuden tai äitiyden mukaan 

jaoteltuja tietoja; 
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4. katsoo, että köyhyyden ja sukupuolten tasa-arvon puutteen torjumiseksi työmarkkinoilla 

on vastustettava voimakkaasti syrjintää ja häirintää ja tulonjakopolitiikasta on tehtävä 

nykyistä oikeudenmukaisempaa; katsoo, että eurooppalaisilla työmarkkinoilla seksuaalista 

häirintää koskevana käytännesääntönä on oltava nollatoleranssi; 

5. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimenpiteisiin naisten ja miesten eläke- ja palkkaerojen 

poistamiseksi ja lakkauttamaan kaikki sellaiset lainsäädännön ja politiikkatoimien 

muodot, joilla legitimoidaan epävarmat työsuhteet; kehottaa jäsenvaltioita panemaan 

täytäntöön työhön liittyvää sääntelyä, työehtosopimusneuvotteluja, sosiaaliturvaa ja 

palkkojen parantamista edistävää työlainsäädäntöä ja investoimaan pysyvien työpaikkojen 

luomiseen sekä elinikäiseen oppimiseen ja ammatilliseen koulutukseen keinoina poistaa 

miesten ja naisten välinen eriarvoisuus; kehottaa jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 

aktiivisten myönteisten toimien toteuttamisen, jotta mahdollistetaan naisten osallistuminen 

työmarkkinoille ja heidän taloudellinen riippumattomuutensa ja poistetaan palkkaukseen, 

arvostukseen, ylennyksiin, tuloihin ja eläkkeisiin liittyvät erot miesten ja naisten väliltä; 

6. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan ja vahvistamaan kansallisia työvalvontaelimiä, joilla 

on erityisesti rahoituksen ja henkilöstön osalta varat ja välineet, jotka mahdollistavat 

tehokkaan läsnäolon paikan päällä ja epävarmojen työolosuhteiden, sääntelemättömän 

työn sekä työhön ja palkkaukseen liittyvän syrjinnän torjumisen erityisesti miesten ja 

naisten tasa-arvon näkökulmasta; 

7. toteaa, että joustavuuden vaatimus työmarkkinoilla ei saa missään olosuhteissa johtaa 

siihen, että naiset ovat edelleen yliedustettuina epätyypillisissä työsuhteissa ja 

epävarmoissa työoloissa; 

8. toteaa, että palkkojen läpinäkyvyyden lisääminen on perusedellytys sukupuolten välisten 

palkkaerojen poistamiselle; kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön palkkojen 

läpinäkyvyyttä koskevan komission suosituksen; 

9. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön lainsäädäntöä, jolla suojellaan tai parannetaan 

äitiys-, isyys- ja vanhempainlomaan liittyviä oikeuksia, ja pyytää ottamaan tällaisen 

suojelun huomioon myös työlainsäädännössä; kehottaa komissiota tarkistamaan nykyistä 

äitiyslomadirektiiviä korkean tason normeilla parlamentin kantaa noudattaen, mukaan 

luettuna sellaisten toimenpiteiden toteuttaminen, joilla taataan 

vanhempainvapaakorvausten jakaminen aina 100 prosentin viitekorvauksen mukaisesti ja 

joilla varmistetaan, että naiset saavat äitiysloman aikana palkkaa ja sosiaaliturvaa 

perheiden sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin turvaamiseksi, ja kannustetaan isiä 

pitämään vanhempainlomaa; korostaa, että äitiysloman ohella on ryhdyttävä tehokkaisiin 

toimenpiteisiin, joilla turvataan raskaana olevien naisten ja vastasynnyttäneiden, 

imettävien ja yksinhuoltajaäitien oikeudet Kansainvälisen työjärjestön ja Maailman 

terveysjärjestön suositusten mukaisesti; korostaa, että kattavan lainsäädäntöehdotuksen 

oikeudellisena perustana olisi oltava miesten ja naisten välinen tasa-arvo, jotta 

varmistetaan miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun 

periaatteen toteutuminen työssä; 

10. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota muuttamaan vero- ja etuusjärjestelmiä, joissa 

vähemmän ansaitsevia puolisoita kannustetaan taloudellisten kannustimien avulla 

vetäytymään työmarkkinoilta tai työskentelemään osa-aikaisesti, sillä tämä voi jarruttaa 
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isien vanhempainvapaiden käyttöä ja vaikuttaa kielteisesti naisiin muun muassa lisäämällä 

sukupuolten välisiä eroja palkoissa, hoivatyössä ja eläkkeissä; 

11. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään lainsäädäntöä, jolla taataan naisten osallistuminen 

sosiaaliturvajärjestelmään, suojellaan naistyöntekijöitä työttömyyden aikana ja taataan 

oikeus eläkkeeseen; 

12. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan äitiyslomaa koskevaa lainsäädäntöä ja valvomaan 

sen täytäntöönpanoa, jotta naiset eivät ole eläkekertymän osalta epäedullisemmassa 

asemassa siitä syystä, että he ovat olleet äitiyslomalla työuransa aikana; 

13. kehottaa jäsenvaltioita edistämään julkisia perheille suunnattuja tukitoimia korostamalla 

erityisesti sitä, että luodaan julkisia, maksuttomia ja laadukkaita lastenhoitopalveluja, 

kuten päiväkoti- ja esikoulupalveluja, ja tarjotaan erityisesti vanhusten kotihoitopalveluja 

terveen työ- ja yksityiselämän välisen tasapainon edistämiseksi työssä käyvien naisten 

eduksi ja keinona poistaa esteet, jotka edistävät naisiin kohdistuvan syrjinnän takia 

kiistatta naisten poistumista työmarkkinoilta; 

14. korostaa riittävien vähimmäistulojärjestelmien merkitystä ihmisarvon vaalimisessa ja 

köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa ja painottaa niiden roolia sosiaalisena 

investointina, jonka ansiosta ihmiset voivat osallistua yhteiskuntaan sekä kouluttautua 

ja/tai hakea töitä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan EU:n 

vähimmäistulojärjestelmiä ja myös sitä, kykenevätkö kotitaloudet täyttämään tarpeensa 

niiden avulla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita arviomaan tämän perusteella tapaa ja 

keinoja, joilla huolehditaan riittävästä vähimmäistulosta kaikissa jäsenvaltioissa; kehottaa 

harkitsemaan jatkotoimenpiteitä, joilla tuetaan sosiaalista lähentymistä EU:ssa, kun 

otetaan huomioon kunkin jäsenvaltion taloudelliset ja sosiaaliset olot sekä kansalliset 

käytännöt ja perinteet; 

15. panee merkille, että EU:n työmarkkinaosapuolet eivät ole esittäneet sopimusta kattavasta 

lainsäädännöllisten ja muiden toimenpiteiden paketista, joka koskee työ-, yksityis- ja 

perhe-elämän yhteensovittamista; kehottaa komissiota tekemään mahdollisimman pian 

osana komission vuoden 2017 työohjelmaa ehdotuksen tällaisesta toimenpidepaketista 

ilmoitetun sosiaalisten oikeuksien eurooppalaisen pilarin yhteydessä; 

16. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan lainsäädäntöä, jonka avulla otetaan käyttöön 

ennaltaehkäisevää politiikkaa, kuten sukupuolten tasa-arvoa koskevia suunnitelmia, jotta 

torjutaan sukupuoleen perustuvaa syrjintää työpaikoilla ja luodaan sekä naisille että 

miehille asianmukainen työympäristö; 

17. pyytää jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä, joilla pimeä työ ja määräaikaisten 

työsopimusten väärinkäyttö muutetaan lailliseksi, sillä erityisesti naiset joutuvat 

kärsimään niistä, ja toteaa, että näin pyritään parantamaan haavoittuvimpien ryhmien ja 

etenkin kotityöntekijöiden ja näennäisesti itsenäisten ammatinharjoittajien asemaa ja 

suojelua; kehottaa jäsenvaltioita kehittämään toimenpiteitä, joilla edistetään 

neuvontapalvelujen tarjoamista ja työssä tapahtuvan syrjinnän ehkäisemistä sekä 

perustetaan työelämän seurannasta ja sääntelystä vastaavia viranomaisia, jotta 

varmistetaan työhönottoa, palkkioita, koulutusta ja työhön liittyviä käytäntöjä sekä 

sopimusten irtisanomista koskevien normien täyttyminen; 
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18. suosittelee, että jäsenvaltiot takaavat kaikenikäisille nuorille pääsyn julkiseen, 

maksuttomaan ja laadukkaaseen koulutukseen erityisesti korkeimmilla koulutustasoilla, 

sillä on osoitettu, että koulutustason nostaminen vähentää miesten ja naisten työhön 

liittyvää eriarvoisuutta; 

19. kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan riittävistä korvaavista tuloista ja 

sosiaaliturvaetuuksista kaikentyyppisten perhe- tai hoitovapaiden aikana sen 

varmistamiseksi, että matalapalkkaiset työntekijät voivat käyttää vapaita tasavertaisesti 

muiden kanssa; 

20. painottaa, että maahanmuuttajilla ja pakolaisilla olisi oltava yhtäläiset oikeudet ja heidän 

olisi saatava samat etuudet ja palvelut kuin muut työntekijät sellaisen yleisen mallin 

mukaisesti, joka ei perustu vakuutusmaksuihin ja työhistoriaan; 

21. pyytää komissiota keräämään jäsenvaltioissa onnistuneiksi osoittautuneita käytäntöjä sekä 

levittämään ja edistämään niitä, jotta ehkäistään sukupuoleen perustuvaa syrjintää 

työelämässä ja suojellaan erityisesti naisten oikeuksia; 

22. kehottaa jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia edistämään hoitotyöntekijöiden 

asianmukaisia työoloja ja laadukkaita työpaikkoja, muun muassa tarjoamalla 

asianmukaista palkkaa, tunnustamalla hoitotyöntekijöiden aseman ja kehittämällä 

korkealaatuisia ammatillisia koulutusväyliä hoitotyöntekijöitä varten; 

23. kehottaa komissiota varmistamaan, että osa-aikaiset työntekijät, epäsäännöllisesti 

työllistetyt työntekijät ja työntekijät, joiden työuralla on ollut keskeytyksiä tai jotka ovat 

tiettyinä aikoina tehneet vähemmän työtunteja, saavat tasausta kokoaikaisiin 

työntekijöihin nähden tulematta millään tavalla syrjityiksi, kun on kyse heidän 

oikeudestaan kohtuulliseen eläkkeeseen; 

24. painottaa, että naispuolisilla työntekijöillä, joilla on mielenterveysongelmia, on epävarman 

työn kaikkien osatekijöiden suhteen hyvin suuri riski; korostaa, että nämä työntekijät ovat 

yliedustettuina määräaikaisissa sopimuksissa, työssäkäyvien köyhyydessä, osa-aikatöissä, 

uran keskeytymisissä ja muissa epävarmoissa työsopimusjärjestelyissä; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että unionin terveyttä ja turvallisuutta koskeva 

lainsäädäntö suojelee muita haavoittuvammassa asemassa olevia työntekijöitä aiempaa 

paremmin ja riittävän vahvasti ja tehokkaasti; painottaa, että kaiken tyyppinen häirintä 

työpaikalla vaikuttaa voimakkaasti elämänlaatuun sekä työhön, terveyteen ja 

hyvinvointiin. 
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