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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 vanhempien köyhyys johtaa usein lasten köyhyyteen, millä on 
vakavia seurauksia myöhempään elämään,

B. ottaa huomioon, että miesten ja naisten väliset tuloerot EU:ssa ovat lähes 18 prosenttia ja 
että miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaate on yksi Euroopan unionin 
perussopimusten perusperiaatteista,

C. ottaa huomioon, että äärimmäinen köyhyys, ihmiskauppa, prostituution kohteeksi 
joutuminen ja muu hyväksikäyttö ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa,

1. pitää myönteisenä komission laatimaa naisten ja miesten tasa-arvon strategiaa vuosille 
2010–2015;

2. pyytää komissiota ja neuvostoa ottamaan asianmukaisesti huomioon parlamentin 
vaatimukset, jotka se esitti päätöslauselmissaan 15. marraskuuta 2007 sosiaalisen 
todellisuuden kartoittamisesta1, 9. lokakuuta 2008 yhteiskunnallisen osallisuuden 
edistämisestä ja köyhyyden, myös lasten köyhyyden torjumisesta EU:ssa2, 6. toukokuuta 
2009 työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämisestä3 ja 
19. lokakuuta 2010 vähimmäistulon asemasta köyhyyden torjunnassa ja osallistavan 
yhteiskunnan edistämisessä Euroopassa, kun komissio ja neuvosto suunnittelevat 
politiikkaa ja toimia sosiaalista osallisuutta ja sosiaalista suojelua koskevan avoimen 
koordinointimenetelmän seuraavaan vaiheeseen, sosiaalista osallisuutta koskevaan 
strategiaan ja Eurooppa 2020 -lippulaivahankkeeseen köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumisesta; pyytää ottamaan mukaan toimintaan kaikki sidosryhmät;

3. kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään sukupuolten välisen tasa-arvon käsitteen kaikkeen 
työllisyyspolitiikkaan ja kaikkiin erityistoimiin, jotta voidaan helpottaa työpaikkojen 
saamista, välttää naisten yliedustus epävarmoissa työpaikoissa, lisätä ja edistää kestävällä 
tavalla naisten osallistumista työelämään sekä vähentää sukupuolten eriytymistä 
työmarkkinoilla puuttumalla sen suoriin ja epäsuoriin syihin;

4. huomauttaa, että maaseudulla ja kaupungissa asuvien ihmisten koulutuksen, työllisyyden 
ja työn laadun välillä on suuria eroja; pitää erittäin tärkeänä, että kaikilla näillä ihmisillä, 
nuoret ja haavoittuvimmassa asemassa olevat mukaan luettuna, on oikeus kunnolliseen 
koulutukseen, ammattikoulutukseen ja korkeakouluopintoihin, ja kehottaa siksi
jäsenvaltioita ja komissiota tukemaan näitä ryhmiä tehokkaalla ja aktiivisella politiikalla 
ja asianmukaisilla koulutustoimilla, jotta ne voivat mukautua nopeasti työmarkkinoiden 
vaatimuksiin;

5. vaatii jäsenvaltioita toteuttamaan kestävää politiikkaa, jonka avulla myös kaikkein 
heikoimmassa ja epäsuotuisimmassa asemassa olevat ryhmät voivat päästä 
työmarkkinoille ja saavuttaa paremman tasapainon työelämän ja yksityis- ja perhe-

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0541.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0467.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0371.
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elämän välillä, ja varmistamaan samalla, että yhtäläisiä mahdollisuuksia ja niiden 
edellyttämiä palveluja tuetaan täysimääräisesti myös joustavien työaikojen sekä 
kohtuuhintaisten ja saatavilla olevien lastenhoitopalvelujen kaltaisilla tukipalveluilla;

6. huomauttaa, että talouskriisin seurauksena työttömyys ja sosiaaliset vastoinkäymiset 
lisääntyvät edelleen monissa jäsenvaltioissa ja vaikuttavat nuoriin ja vanhoihin ihmisiin, 
miehiin ja naisiin ja heidän perheisiinsä eri tavoilla, ja kehottaa sen vuoksi Euroopan 
unionia lujittamaan sitoumustaan ja toteuttamaan erityistoimia köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen kitkemiseksi, sillä köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen loukkaavat 
ihmisoikeuksia ja koskevat vähintään yhtä kuudesta eurooppalaisesta; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota kaikkein haavoittuvimmassa 
asemassa oleviin ryhmiin (yksinhuoltajataloudet, yli kolmelapsiset perheet, vammaiset 
henkilöt, etniset vähemmistöt ja etenkin romanit, kaikkein epäsuotuisimpien 
mikroalueiden asukkaat, työkyvyltään heikentyneet ihmiset ja ilman työkokemusta olevat 
nuoret); katsoo, että kunnollisen elämän edellytyksenä on pääsy koulutukseen ja 
työmarkkinoille sekä osallistuminen yhteiskuntaan; kehottaa Euroopan unionia ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että lasten köyhyyden poistamiseksi toteutetaan toimia ja 
että kaikilla lapsilla on yhtäläiset mahdollisuudet elämässä;

7. vaatii työpaikkojen säilyttämistä ja luomista kohdennetusti (esimerkiksi tarjoamalla 
pieniä lapsia hoitaville naisille osa-aikaisia työpaikkoja tai joustavia työaikoja) ja 
työllisyystoimista riippumatta, koska työttömyys on köyhyyden perimmäinen syy, ja 
naisten kohdalla myös epätasa-arvo ja sosiaalinen syrjintä; ehdottaa kohdennettujen 
toimien toteuttamista sosiaaliturvajärjestelmän lujittamiseksi (esimerkiksi perustamalla 
päivähoitopaikkoja helpottamaan naisten palaamista työelämään);

8. korostaa, että yksi kolmasosa Euroopan yksinhuoltajaperheistä elää köyhyydessä;

9. huomauttaa, että naisten köyhyys ei johdu ainoastaan viimeisimmästä talouskriisistä, 
vaan monista tekijöistä, kuten stereotypioista, sukupuolten välisestä palkkakuilusta, 
perhe-elämän ja työn yhdistämisen esteistä, naisten pidemmästä eliniästä ja yleensäkin 
erilaisista sukupuolisen syrjinnän muodoista, jotka kohdistuvat yleensä naisiin;

10. korostaa, että työttömyyden tapauksessa ilman uutta työpaikkaa jäämisen riski on 
suurempi naisten kohdalla ja että naiset ovat todennäköisemmin epäsuotuisassa asemassa 
työhönottotilanteessa, koska monet naiset ovat tahtomattaan epävarmoissa tai osa-
aikaisissa työsuhteissa tai koska palkkojen eriarvoisuus vaikuttaa edelleen naisiin;

11. painottaa, että naiset eivät useinkaan voi osallistua työmarkkinoihin tai työskennellä 
kokopäiväisesti, koska heidän hoitamillaan henkilöillä ei ole mahdollisuutta 
hoitopalveluihin, jotka perustuisivat riittävään vapaa-aikaan ja molempien vanhempien 
joustaviin työaikajärjestelyihin;

12. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta ei pidä lisätä;
13. kehottaa komissiota lujittamaan Euroopan unionin strategiaa sosiaalisesta osallistamisesta 

ja sosiaaliturvasta, kuten Euroopan köyhyyden vastaisessa aloitteessa todetaan, ja 
tehostamaan pyrkimyksiään etenkin yksinhuoltajien tilanteen parantamiseksi ja 
ihmisarvoisen elämän saavuttamiseksi;

14. korostaa, että on kavennettava miesten ja naisten välisiä palkkaeroja, joiden vuoksi samat 
taidot omaavien ja samoja työtehtäviä hoitavien naisten tulot jäävät jälkeen ja aiheuttavat 
köyhyyttä suurelle osalle naisia heidän jäätyään eläkkeelle tai leskeksi;
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15. katsoo, että ikääntyvät naiset saattavat työmarkkinoilla olla suoran tai epäsuoran tai jopa 
moninkertaisen syrjinnän kohteina ja että tähän ongelmaan olisi puututtava; korostaa, että 
ansiotyötä on pidettävä parhaana keinona torjua naisten köyhyyttä; kehottaa kaiken 
ikäisiä naisia osallistumaan elinikäisen oppimisen ohjelmiin; painottaa, että työn ja perhe-
elämän yhteensovittaminen ja jatkuva koulutus edellyttävät erityistä huomiota ja tukea;

16. kehottaa komissiota ja neuvostoa panemaan kiireellisesti täytäntöön strategian lasten 
köyhyyden puolittamiseksi vuoteen 2012 mennessä ja muutenkin katkaisemaan 
köyhyyden kierteen, koska on olemassa suuri riski, että pysyvä köyhyys siirtyy 
vanhemmilta lapsille, mikä saattaa huomattavasti vähentää lasten mahdollisuuksia 
parempaan elämään; painottaa tämän johdosta tarvetta sisällyttää lasten yksilölliset 
oikeudet kaikkiin EU:n toimintalinjoihin ja toimenpiteisiin, jotta voidaan seurata ja 
arvioida lasten köyhyyden kitkemiseksi toteutettuja toimia, tunnistaa ja kehittää 
ensisijaisia toimia, lisätä tiedonkeruuta ja kehittää edelleen yhteisiä indikaattoreita EU:n 
tasolla; katsoo, että tässä yhteydessä on ensiarvoisen tärkeää helpottaa yksinhuoltajien 
pääsyä ja paluuta työmarkkinoille sekä yksinhuoltajaperheiden ongelmiin tarkoitettuja 
sosiaaliturvajärjestelyjä, unohtamatta myöskään suurperheiden konkreettista tukemista; 
katsoo, että köyhyyden estämiseksi tulevaisuudessa erityistä huomiota ja tukea on 
osoitettava lapsille, jotka elävät perheissä, joissa kukaan ei käy töissä;

17. huomauttaa kansainvälisten tutkimusten osoittavan, että naiset ovat yliedustettuina 
työssäkäyvien köyhien keskuudessa, mikä perustuu sukupuolten epätasa-arvoon 
(työtehtävien eriytyminen, palkkasyrjintä jne.), että naisten perinteiset hoivavelvoitteet 
pahentavat sukupuolten välisiä tuloeroja entisestään ja että nämä kaksi tekijää aiheuttavat 
merkittäviä taloudellisia eroja myös ikääntyneille naisille (erot eläkkeiden ja säästöjen 
määrissä);

18. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan taloudellista taantumaa koskevan 
vaikutustenarvioinnin ja tutkimaan työolojen muutosten vaikutuksia haavoittuvassa 
asemassa oleviin ryhmiin, köyhyyteen ja sosiaaliseen osattomuuteen;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita köyhyyden kitkemisessä ja sosiaalisen osallisuuden 
edistämisessä yksilöimään, ottamaan käyttöön ja tarkkailemaan erityisiä 
sukupuolinäkökohtien indikaattoreita;

20. pyytää toimivaltaisia kansallisia viranomaisia arvioimaan uudelleen 
maahanmuuttopolitiikkaansa, jotta voidaan purkaa rakenteellisia esteitä 
maahanmuuttajien täysimääräiseltä osallistumiselta työmarkkinoille, kerätä tietoja 
haavoittuviin ryhmiin kohdistuvan syrjinnän torjunnassa tapahtuneesta edistyksestä ja 
arvioida, miten menoleikkaukset vaikuttavat terveyspalvelujen, koulutuksen ja 
sosiaaliturvan saatavuuteen;

21. panee merkille neuvoston 17. kesäkuuta 2010 tekemän päätöksen jättää jäsenvaltioiden 
päätettäväksi yhteistyössä alueiden kanssa kansallisten tavoitteiden asettaminen köyhyys-
ja syrjäytymisriskin piirissä olevien henkilöiden lukumäärän vähentämiseksi käyttämällä 
yhtä tai useampaa kolmesta neuvostossa sovitusta indikaattorista; katsoo, että 
jäsenvaltiot, jotka käyttävät ainoastaan työtön kotitalous -indikaattoria, saattavat 
järjestelmällisesti jättää huomiotta työssäkäyvien köyhyyden, energiaköyhyyden, 
yksinhuoltajien köyhyyden, lasten köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen kaltaiset 
ongelmat; vaatii jäsenvaltioita olemaan käyttämättä väärin mahdollisuuttaan valita 
indikaattori, jolla köyhyyden torjunnan tavoitteet täyttyvät helpommin; kiinnittää 
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huomiota siihen, että miljoonilla eurooppalaisilla eläkeläisillä on ongelmia, koska 
eläkkeet eivät riitä toimeentuloon ja iän myötä ilmenevien tarpeiden hoitamiseen, sillä 
erityisesti lääkkeet ja terveydenhoitopalvelut ovat liian kalliita; korostaa, että 
haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien peruskoulutus ja korkeakouluopinnot ovat 
ensisijainen tavoite, jonka mukaan kunkin jäsenvaltion on asetettava omat tavoitteensa;

22. palauttaa mieliin, että komissio on nimennyt vuoden 2010 köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjinnän torjunnan eurooppalaiseksi teemavuodeksi, jolla vahvistetaan ja lujitetaan 
unionin poliittista sitoutumista selkeään edistymiseen köyhyyden torjunnassa, sekä 
tunnustetaan köyhyydessä elävien ja sosiaalisesti syrjäytyneiden oikeus elää kunnollista 
elämää ja osallistua yhteiskunnan toimintaan täysimääräisesti;

23. palauttaa mieliin, että köyhyyden ja sosiaalisen syrjinnän torjunnan eurooppalaisen 
teemavuoden 2010 oli määrä olla mediakampanjan lisäksi myös kannustimena 
monialaisten köyhyyden torjuntatoimien toteuttamiseksi ja kehittyneempien 
köyhyysindikaattorien laatimiseksi; pyytää siksi komissiota antamaan kriittisen arvion 
jäsenvaltioiden tässä yhteydessä toteuttamista uusista toimista köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseksi;

24. huomauttaa, että Eurostatin köyhyysriskiä mittaavan indikaattorin mukaan vuonna 2008 
Euroopan unionissa 85 miljoonaa ihmistä eli köyhyysvaarassa ja että aineellista puutetta 
mittaavan indikaattorin mukaan vastaava lukumäärä nousisi 120 miljoonaan; katsoo, että 
köyhyysindikaattoreita koskevan neuvoston päätöksen mukaan vähentämistä koskeva 
kokonaistavoite eli 20 miljoonan ihmisen nostaminen pois köyhyydestä ja 
syrjäytymisestä vuoteen 2020 mennessä saattaa olla hieman tulkinnanvarainen 
(Eurostatin köyhyysriskiä mittaavan indikaattorin mukaan kyseessä on 23,5 prosentin 
vähennys mutta aineellista puutetta mittaavan indikaattorin mukaan vain 16,7 prosenttia);

25. kehottaa jälleen komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan välineitä ja sääntelypuitteita 
sukupuolten välisten palkkaerojen poistamiseksi;

26. huomauttaa, että sosiaaliturva, työmarkkinapolitiikka ja sosiaalipolitiikka auttavat 
vähentämään taantuman syvyyttä ja lyhentämään sen kestoa vakauttamalla 
työmarkkinoita ja kulutusta ja että sosiaaliturvajärjestelmä on vakauttava tekijä sekä tulo-
että menopuolella;

27. katsoo, että aktiivinen työllisyyspolitiikka (esimerkiksi työn ohessa tapahtuva koulutus, 
ammattikoulutus) on erittäin tärkeää köyhyyden torjunnassa, jossa myös 
työmarkkinaosapuolilla on keskeinen rooli; katsoo edelleen, että myös proaktiivinen 
työllisyyspolitiikka (esimerkiksi nuorten työkokemus, suojatut työpajat ja työpaikat) on 
ratkaisevan tärkeä tekijä pyrittäessä varmistamaan työmarkkinoiden tasapaino ja 
lisäämään mahdollisuuksia työmarkkinoille pääsemiseksi sekä pitämään yllä 
epäsuotuisassa asemassa olevien ryhmien työllisyyttä;

28. katsoo, että unionin ja jäsenvaltioiden tasolla on tarpeen osoittaa selkeää sitoutuneisuutta 
sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen strategioilla, joilla edistetään neuvoston 
suuntaviivoja naisten ja miesten tasa-arvosta, Euroopan neuvoston hyväksymää 
eurooppalaista tasa-arvosopimusta ja Euroopan työmarkkinaosapuolten toimintakehystä 
sukupuolten tasa-arvosta;

29. pitää tärkeänä avoimen sääntelykehyksen laatimista epätyypillisille työsuhteille, jotta 
voidaan varmistaa asianmukaiset työolot ja kohtuullinen palkka, sillä työpaikan 
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löytäminen on köyhyyden torjunnan lähtökohta;
30. kehottaa jäsenvaltioita tarvittaessa tarkastelemaan uudelleen sosiaaliturvajärjestelmiään, 

jotta vältettäisiin huomattavat erot naisten ja miesten eläkkeiden suuruudessa, sekä 
harkitsemaan sellaisten korjauskertoimien käyttöönottoa, joilla huomioidaan 
epävarmoista työsuhteista tai äitiyteen liittyvistä velvoitteista johtuvat erot eläkemaksujen 
määrissä;

31. korostaa yksilöllisten sosiaaliturva- ja eläkeoikeuksien merkitystä naisten ja miesten 
taloudellisen riippumattomuuden takaajana;

32. huomauttaa, että yksilön oikeuksiin kuuluu yhtäläinen ja täysimääräinen osallistuminen 
yhteiskuntaan taloudellisena, poliittisena ja sosiaalisena toimijana, minkä vuoksi 
aktiivisissa sosiaalisen osallistumisen toimissa olisi käytettävä kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa köyhyyden ja sosiaalisen syrjinnän kitkemiseksi ja turvattava erityisesti 
kaikkien täysimääräinen oikeus käyttää hyvälaatuisia sosiaalipalveluja ja yleisen 
(taloudellisen) edun mukaisia palveluja;

33. korostaa, että sukupuolten tasa-arvo on yksi kestävän kehityksen, työllisyyden, 
kilpailukyvyn ja sosiaalisen koheesion ennakkoehtoja;

34. toteaa, että eurobarometritutkimuksen "Sukupuolten tasa-arvo EU:ssa vuonna 2009" 
mukaan Euroopassa tunnustetaan laajalti, että naisten ja miesten palkkaerojen 
kaventaminen on tärkeää;

35. korostaa, että unionin ja jäsenvaltioiden toimien toteuttaminen on tärkeää perhe-elämän ja 
työn yhdistämiseksi osana pyrkimyksiä torjua köyhyyttä ja parantaa pääsyä kunnollisiin 
työsuhteisiin; kehottaa siksi jäsenvaltioita parantamaan julkisia päivähoitopalveluja ja 
antamaan yrityksille kannustimia yritysten sisällä toimivien palvelujen perustamiseen;

36. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan mahdollisuuksia työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseen konkreettisilla toimilla, kuten palkkauksen ja työhönoton sekä 
vakuutusmaksujen avoimuuden lisäämisellä, joustavan työajan mahdollistamisella ja 
vanhemmuuteen liittyvien kustannusten tasapainottamisella;

37. pitää tärkeänä kehittää asianmukaisia kansallisen tason työllisyys- ja koulutustoimia 
yhdessä yksinhuoltajaperheille tarkoitettujen erityisten verojärjestelyjen kanssa osana 
köyhyyden, lasten köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa;

38. korostaa, että unionin ja jäsenvaltioiden toimien toteuttaminen on tärkeää 
työmarkkinamahdollisuuksiin ja palkkaukseen liittyvän syrjinnän torjumiseksi;

39. kehottaa komissiota tarkastelemaan huolellisesti sosiaalisen osallistumisen esteitä, kuten 
energiaköyhyyttä, taloudellista syrjäytymistä ja tietotekniikan saatavuuden esteitä;

40. korostaa, että on tärkeää koordinoida työttömyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa 
koskevat politiikat kaikilla hallinnon tasoilla köyhyyden tehokkaan torjumisen 
varmistamiseksi;

41. palauttaa mieliin, että köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa jatketaan 
Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella, jotta EU:n ja sen jäsenvaltioiden sitoutuminen 
YK:n vuosituhannen kehitystavoitteisiin saavutettaisiin vuoteen 2015 mennessä;

42. muistuttaa jäsenvaltioita, että riittävien päivähoitopalvelujen tarjoaminen on oleellinen 
osa sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla; muistuttaa siksi jäsenvaltioita, että on 



PE448.823v02-00 8/9 AD\838377FI.doc

FI

tärkeää saavuttaa päivähoitoa koskevat Barcelonan tavoitteet, jotta voidaan rohkaista 
naisia osallistumaan työelämään ja edistää työn ja perhe-elämän tasapainoista 
yhteensovittamista;

43. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan maahanmuuttajien ja vähemmistöryhmien 
osallistumista koulutus- ja ammattikoulutusohjelmiin, mikä helpottaa heidän pääsyään 
työmarkkinoille.
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