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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 lähinnä naiset työskentelevät epävarmoissa työsuhteissa ja että 
nykyisestä lainsäädäntökehyksestä riippumatta naisten työllistymismahdollisuuksissa, 
työn laadussa, toimeentulossa ja samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavan saman 
palkan periaatteessa on edelleen suuria eroja EU:ssa,

B. katsoo, että edelleen suurina pysyvät sukupuolten palkkaerot johtuvat pitkälti siitä, että 
naistyöntekijät ovat miehiä useammin epävarmassa asemassa; katsoo siksi, että 
sukupuolten palkkaeroja voidaan kaventaa kohentamalla naisten työpaikkojen 
laadukkuutta,

C. ottaa huomioon, että EU sitoutuu edelleen sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen; 
katsoo, että työllisyyspolitiikassa on edistettävä aktiivisesti naisten ja miesten 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia,

D. katsoo, että naiset saattavat tietyissä olosuhteissa, etenkin raskaana ollessaan tai 
imettäessään, joutua epäinhimillisiin työoloihin, joten heidän tilanteeseensa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota, 

E. katsoo, että globaalistuminen, talouden nykyperusta ja tekninen kehitys muuttavat 
työsuhteita ja työntekijöiden tehtäviä,

F. katsoo, että epävarmoissa työsuhteissa työskentelevät naiset eivät todennäköisemmin ole 
perillä oikeuksistaan ja että heillä on suurempia vaara jäädä vaille oikeussuojaa ja/tai 
joutua laittomasti irtisanotuiksi,

G. ottaa huomioon, että olisi korostettava kaikkien työntekijöiden, epävarmoissa 
työsuhteissa työskentelevät naiset mukaan luettuina, oikeutta ammatilliseen täydennys- ja 
jatkokoulutukseen,

H. katsoo, että naisten köyhyysriski kasvaa epävarmoissa työsuhteissa työskentelevien 
naisten määrän noustessa,

1. kehottaa jäsenvaltioita panemaan direktiivin 2006/54/EY säännökset tehokkaammin 
täytäntöön;

2. kehottaa Eurooppa-neuvostoa pääsemään sopimukseen selvistä neuvoa-antavista 
suuntaviivoista ja konkreettisista toimista, joilla varmistetaan nykyiset työpaikat ja uusien 
työpaikkojen luominen EU 2020 -strategian mukaisesti;

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita suunnittelemaan ja toteuttamaan toimia, joiden 
avulla tytöt ja nuoret naiset saavat riittävää yleissivistävää ja ammatillista koulutusta ja 
voivat opiskella ja joilla tuetaan erityisesti siirtolaistaustaisia tyttöjä ja nuoria naisia;
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korostaa lisäksi, että lapsen syntymän vuoksi työelämästä lähteneiden naisten olisi 
pyrittävä aktiivisesti palaamaan työelämään;

4. kehottaa komissiota pyrkimään uuden työllisyysstrategian avulla saattamaan 
epävarmoissa työsuhteissa työskentelevät naiset työn statuksesta riippumatta 
sosiaaliturvajärjestelmien ja työlainsäädännön tarjoaman turvan piiriin; pitää erittäin 
tärkeänä, että epävarmoissa työsuhteissa työskenteleville naisille ja heidän perheilleen 
taataan työttömyys- ja äitiyspäiväraha; kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia lisäämään 
avustusten laajuutta ja kestoa, jotta tarjotaan riittävä sosiaaliturvaverkosto;

5. kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioita niiden kehittäessä kampanjaa, joilla 
vauhditetaan epävarmoissa työpaikoissa työskentelevien työntekijöiden työpaikkojen 
muuttamista vähitellen vakinaisiksi; kehottaa komissiota hyväksymään ohjelman, jolla 
pyritään valistamaan työntekijöitä epävarmojen työsuhteiden vaikutuksista muun muassa 
työterveyteen ja -turvallisuuteen;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, joilla vähennetään työn naisille 
aiheuttamaa kaksinkertaista rasitusta, joka on yhtenä syynä siihen, että naisten osuus 
epävarmoissa työsuhteissa työskentelevien määrästä on ylisuuri; pyytää työelämän ja 
vapaa-ajan parempaa tasapainottamista vakinaisissa työsuhteissa, jotta epävarmojen 
työsuhteiden määrä vähenisi;

7. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan lastenhoidon verkostoja ja hoitoverkostoja sekä 
saavuttamaan Barcelonan lastenhoitotavoitteet, tarjoamaan vaihtoehtoja tapauksissa, 
joissa lasten- ja omaishoitoverkostojen puute haittaa toivottua kokoaikatyöhön 
pääsemistä, helpottamaan kokoaikatyötä sitä haluaville naisille ja kohentamaan naisten 
työmarkkinoille osallistumista ja heidän taloudellista riippumattomuuttaan; kehottaa 
jäsenvaltioita poistamaan naisten esteet tehdä työtunteja haluamallaan tavalla – oli sitten 
kyse osa-aikatyöstä tai kokoaikatyöstä; korostaa, että palkalla on tultava toimeen ja että 
sosiaaliturvaetuudet on saatava täysimääräisinä riippumatta siitä, tehdäänkö 
kokoaikatyötä vai osa-aikatyötä; korostaa nykyisen vaarallisen kehityksen osoittavan, että 
epävarma työ on johtanut joillakin aloilla erityisesti pikkulasten äitien köyhyyteen;

8. kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että myös osa-aikatyötä tekevät sisällytetään 
eläkejärjestelmiin;

9. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään eläke-, vero-, sosiaaliturva-, sosiaali- ja 
perhelainsäädäntöä siten, että sekä naimattomille että naimisissa oleville naisille ja 
miehille taataan oikeus itsenäiseen elämään;

10. katsoo, että epävarmoissa työsuhteissa työskentelevien naisten oloja voidaan kohentaa 
huolehtimalla eläkejärjestelmien kestävyydestä, keskinäisen avun hankkeiden 
lainoitusmahdollisuuksista, työpaikkojen synnyttämisestä ja vaihtoehtoisista 
tulonmuodostusjärjestelmistä;

11. kehottaa uudelleen komissiota ja jäsenvaltioita lujittamaan välineitä ja parantamaan 
lainsäädäntöjärjestelmää, jotta sukupuolten palkkaerot voitaisiin kuroa umpeen;
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12. pyrkii siihen, että keskivertotyöpaikat olisivat vastedes hyvän työn periaatteiden mukaisia 
ja että niitä ei muutettaisi epävarmoiksi; kehottaa sääntelemään työmarkkinoita paremmin 
työpaikoilla tehtävien tiukkojen tarkastusten avulla, jotta epävarmojen työsuhteiden 
määrä vähenisi;

13. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään epävarmoja työsuhteita koskevia 
strategioita, joissa korostetaan kunnollisia ja ympäristöystävällisiä työpaikkoja ja 
sukupuolten tasapainon huomioon ottamista;

14. edellyttää, että jäsenvaltiot käynnistävät toimia vähentääkseen vuoteen 2020 mennessä 
sukupuolten palkkaeroja kymmenellä prosentilla kussakin jäsenvaltiossa, jotta EU:n 
keskimääräisiä sukupuolten palkkaeroja ja eläke-eroja saadaan kavennettua, ja pitää tätä 
välttämättömänä elintason kohentamisen, köyhyyden torjumisen ja talouskasvun 
voimistamisen kannalta;

15. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia helpottamaan kaikkien 
työntekijäluokkien mahdollisuuksia osallistua niiden sopimusehdoista huolimatta 
ammattiyhdistystoimintaan, yritysneuvostojen toimintaan ja päätöksentekoon, 
helpottamaan tiedonsaantia työntekijöiden oikeuksista sekä poistamaan esteet 
ammattiyhdistystoimintaan osallistumiselle; kannustaa työmarkkinaosapuolia 
parantamaan naisten osallistumista niiden toimintaan kaikilla tasoilla; kannustaa lisäksi 
jäsenvaltioita tarjoamaan matalan osallistumiskynnyksen neuvontaa naisille, jotka eivät 
voi saada tukea yritysneuvostolta, kuten kotitaloustöitä tekeville naisille;

16. kehottaa paikalla saavutettujen tulosten perusteella komissiota antamaan jäsenvaltioille 
ohjeita välittömän ja välillisen syrjinnän torjumisesta, sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta ja naisten epävarmojen työsuhteiden vähentämisestä.

17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sääntelemään lakiteitse kausityöntekijöiden 
sosiaalista ja oikeudellista asemaa ja varmistamaan heidän sosiaaliturvansa; muistuttaa, 
että kausityöntekijöiksi katsotaan työntekijät, jotka tekevät virallisen tai epävirallisen 
työsopimuksen, jossa sopimuksen tekemisen ajankohta ja kesto määräytyvät pitkälti 
kausiluontoisten tekijöiden perusteella, kuten vuodenajasta riippuvat sääolosuhteet, 
viralliset vapaapäivät ja/tai maatalouden sadonkorjuupäivät.



PE439.838v02-00 6/6 AD\821594FI.doc

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 14.7.2010

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

41
6
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Regina Bastos, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara 
Bizzotto, Milan Cabrnoch, Ole Christensen, Derek Roland Clark, 
Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, 
Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, Ilda 
Figueiredo, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger 
Helmer, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, 
Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope 
Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth 
Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Sylvana Rapti, 
Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, 
Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Françoise Castex, Jelko Kacin, 
Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor, Emilie 
Turunen


