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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että uuteen kestävään talouteen siirtymistä ei pidä käyttää tekosyynä vähentää 
useita tasa-arvoa edistäviä toimia, vaan sitä tulee sen sijaan pitää ainutlaatuisena 
mahdollisuutena lisätä naisten osuutta EU:n työmarkkinoilla, mikä on edellytys kestävän 
kasvun varmistamiseksi ja ekologisen muutoksen vaatimusten täyttämiseksi ikääntyvässä 
yhteiskunnassa,

B. katsoo, että uuteen kestävään talouteen siirtymistä ei pitäisi käyttää tekosyynä sulkea 
heikoimmassa asemassa olevia ja vähiten koulutettuja työntekijöitä työmarkkinoiden 
ulkopuolelle; katsoo, että siksi olisi varottava "kuorimasta vain kermoja päältä", koska 
silloin vähiten koulutetut työntekijät kärsivät ensimmäisinä,

C. ottaa huomioon, että viimeaikaisten tutkimusten mukaan naisten edustus kaikilla 
vastuutasoilla tuo lisäarvoa yrityksille ja parantaa erityisesti niiden taloudellista tulosta,

D. toteaa, että EU:ssa yliopistotutkinnon suorittaneista valtaosa on naisia ja että myös 
kauppa-, hallinto- ja oikeustieteellisten tiedekuntien opiskelijoista enemmistö on naisia, 
mutta siitä huolimatta naiset ovat edelleen vähemmistönä yritysten ja julkisten elinten 
vastuutehtävissä,

E. katsoo, että erityisesti koulutuksessa ja yhteiskunnassa vallitsevien 
sukupuolistereotypioiden vuoksi naiset ovat aliedustettuina aloilla, joita pidetään väärin 
perustein miesten aloina, esimerkiksi tietojenkäsittelyssä, insinöörityössä, fysiikassa ja 
teknisillä aloilla kuten konetekniikassa ja muuraustyössä,

F. ottaa huomioon, että uusi talous kehittyy yhteiskunnan ikääntyessä ja työvoiman 
vähentyessä, joten on välttämätöntä saada enemmän naisia palkkatyöhön mukauttamalla 
työn organisointia ja valmistamalla kaikkien alojen työnantajia monimuotoisempaan 
työvoimaan,

1. painottaa, että vain lisäämällä naisten osallistumista eurooppalaisille työmarkkinoille 
voidaan hyödyntää täysipainoisesti uuden talouden kasvu- ja työllistämispotentiaalia, sillä 
naisten ja miesten työllisyysasteen välisen eron kaventuminen selittää puolet koko 
Euroopan työllisyysasteen noususta ja neljänneksen vuosittaisesta talouskasvusta 
vuodesta 1995 alkaen;

2. kehottaa keskittymään tasa-arvoon kestävään uuteen talouteen siirtymisessä, sillä naiset 
joutuvat todennäköisimmin kärsimään epävarmoista työsuhteista työmarkkinoilla ja 
jatkuvasta sukupuoleen perustuvasta palkkakuilusta; katsoo, että naisten on annettava 
valita, millaista työtä he haluavat, mikäli he haluavat työskennellä; vaatii kehittämään 
jäsenvaltioiden työmarkkinapolitiikkoja siten, että huomioidaan sukupuolinäkökohdat ja
luodaan naisten asemaa parantavia ja itseluottamusta lisääviä ohjelmia; muistuttaa, että 
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tämä voidaan saavuttaa tarjoamalla tytöille ja naisille korkeampitasoista koulutusta 
perinteisillä miesvaltaisilla aloilla;

3. ottaa huomioon, että sukupuolittain eriytyneet työmarkkinat, joilla työn arvostus ja siitä 
saatava palkka vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä pääasiassa mies- vai naisvaltainen 
ammatti, lisäävät huomattavasti epätasa-arvoisuutta, ja katsoo, että vihreät työpaikat 
voivat olla mekanismi, jolla parannetaan naisten työn palkkausta sosiaalietuuksien 
takaamiseksi naistyöntekijöille, ja siten edistetään sukupuolten välistä tasapainoa ja 
kavennetaan palkkakuilua;

4. kehottaa käynnistämään EU-tason aloitteen työnantajien tietoisuuden lisäämiseksi 
erityisesti perinteisillä miesvaltaisilla aloilla monimuotoisemman työvoiman tarpeesta ja 
hyödyistä ikääntyvässä yhteiskunnassa ja kehottaa tarjoamaan niille välineet, joilla ne 
voivat valmistautua monimuotoisuuden lisäämiseen;

5. korostaa, että vihreillä työpaikoilla voi olla tulevaisuudessa merkitystä EU:n 
työmarkkinoiden keskeisenä kasvualana, että jo nyt yli 20 miljoonaa EU:n työpaikkaa 
voidaan pitää vihreinä ja että tuoreet tiedot osoittavat, että pelkästään uusiutuvaan 
energiaan liittyvien työpaikkojen määrä voi vuoteen 2020 mennessä kaksinkertaistua 
2,8 miljoonaan; kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita takaamaan, että tämä 
hyödyttää tasapuolisesti myös naisia;

6. toteaa, että investointi sosiaalisiin perusrakenteisiin tarjoaa tilaisuuden Euroopan 
nykyaikaistamiseen ja tasa-arvon edistämiseen ja että se voidaan nähdä 
rinnakkaisstrategiana investoinnille vihreään teknologiaan, jolla nykyaikaistetaan fyysisiä 
perusrakenteita; katsoo, että sukupuolten tasa-arvon olisi siksi oltava toiminnassa 
etusijalla ja olennaisen tärkeä väline;

7. huomauttaa, että ainoastaan 30 prosenttia yrittäjistä on naisia ja vain harva nainen toimii 
itsenäisenä ammatinharjoittajana, joten on tärkeää poistaa naisten yrittäjyyttä haittaavat 
esteet, sillä nimenomaan yrittäjät ovat ratkaisevan tärkeitä kestävän talouden 
tuottavuudelle ja kasvulle;

8. vaatii jäsenvaltioita toteuttamaan tehokkaita toimia ja etenkin lainsäädäntötoimia, joilla 
edistetään naisten ja miesten tasapuolista edustusta yritysten ja poliittisten elinten 
johtotehtävissä; pitää ilahduttavana Norjan hallituksen päätöstä, jonka mukaan yksityisten 
ja julkisten yritysten hallintoneuvostoissa molempien sukupuolten osuuden on oltava 
vähintään 40 prosenttia;

9. korostaa, että entistä tavoitteellisemmat toimet naisten pääsyn takaamiseksi kaikille 
koulutustasoille sekä toimet sukupuolistereotypioiden torjumiseksi ja elinikäisen 
oppimisen tarjoaminen ovat olennaisia, jotta voidaan vähentää sukupuoleen perustuvaa 
työmarkkinoiden eriytymistä; pyytää tarjoamaan asianmukaista koulutusta, jotta 
naispuoliset työntekijät eivät olisi aliedustettuina vihreissä työpaikoissa, ja muistuttaa, että 
mikäli naisia jäisi paljon pois tiedealoilta ja teknisiltä aloita, se haittaisi Euroopan kasvua 
ja kestävyyttä ja moni lahjakas ja koulutettu nuori nainen joutuisi työelämässä 
vähäpätöiseen asemaan ja kärsisi taloudellisesta epävarmuudesta;
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10. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan yhdenvertaisiin työmahdollisuuksiin liittyviä 
toimenpiteitä ja ottamaan käyttöön perhe-elämän huomioon ottavia työelämäkäytäntöjä, 
koska se on sekä taloudellisesti että ekologisesti kestävän talouden edellytys;

11. kehottaa käynnistämään erityisen EU:n aloitteen tyttöjen houkuttelemiseksi teknisille 
aloille (matematiikka, tietojenkäsittely, luonnontieteet ja teknologia) ja näillä aloilla 
edelleen vallitsevien stereotypioiden torjumiseksi; painottaa, että viestimet ja koulutus 
ovat olennaisen tärkeitä stereotypioiden torjunnassa;

12. korostaa, että yhdenvertaisten mahdollisuuksien osallistua ammatilliseen koulutuksen ja 
elinikäiseen oppimiseen takaamiseksi olisi kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, että 
miehet ja naiset saavat toimia perherooleissaan ja täyttää hoitovelvollisuutensa; pyytää 
EU:ta ja jäsenvaltioita varmistamaan mahdollisuuden kohtuuhintaiseen, joustavaan ja 
korkeatasoiseen päivähoitoon;

13. painottaa, että nuoret naiset pitäisi siirtymävaiheessa koulun ja työelämän välillä ohjata 
oppisopimuskoulutukseen, jossa he ovat aliedustettuina, ja katsoo, että tätä pitäisi edistää 
koulujen, yliopistojen ja koulutuslaitosten ja/tai yritysten yhteisellä suunnittelulla, niin että 
he oppivat erityisiä taitoja ja valmiuksia – myös ylemmän tason valmiuksia ja 
erikoisvalmiuksia – työkokemuksen kautta ja työskentelemällä epävarmojen työsuhteiden 
sijaan normaalissa työsuhteessa ja siten, että he voivat saada työstään tyydytystä; 

14. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita asettamaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmissa 
etusijalle vihreät työpaikat naisille ja ottamaan huomioon, että ESR rahoittaa 
koulutusohjelmia sellaisilla aloilla kuin uusiutuvat energialähteet ja ekoturismi; korostaa, 
että tarvitaan enemmän toimia, jotta voidaan lisätä naisten osallistumista ESR:n tukemiin 
ohjelmiin, sillä osuus on tällä hetkellä alle 10 prosenttia; kehottaa ottamaan käyttöön 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavan budjetoinnin ESR:ssa sekä elvytyssuunnitelmissa 
ja rakennesopeutusohjelmissa, jotta voidaan taata, että kyseiset ohjelmat houkuttelevat ja 
osallistavat yhdenvertaisesti naisia;

15. painottaa, että uuden kestävän talouden työpaikkoihin liittyvät yhteisön toimenpiteet 
pitäisi kohdistaa myös köyhimpien työntekijöiden ammatillisten valmiuksien 
parantamiseen, sillä hekin kuuluvat työmarkkinoiden kantaviin voimiin;

16. pyytää komissiota kiinnittämään erityistä huomiota köyhimpiin kansalaisiin, erityisesti 
niihin naisiin, jotka kokevat äärimmäistä köyhyyttä jokapäiväisessä elämässään ja joiden 
integroiminen työmarkkinoille vaatii erityisiä tukitoimenpiteitä;

17. kehottaa Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden toimielimiä sekä yrityksiä ja 
työmarkkinaosapuolia kiinnittämään erityistä huomiota marginalisoituneisiin 
vähemmistöihin kuuluvien naisten, esimerkiksi romaninaisten, integroimiseen;

18. pyytää Euroopan unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan esille uuden kestävän 
talouden kysymykset eurooppalaisten teemavuosien yhteydessä, esimerkiksi köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumisen eurooppalaisen teemavuoden (2010), Euroopan 
vapaaehtoistyön teemavuoden (2011) ja ehdotetun aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien 
välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden (2012) yhteydessä, jotta voidaan 
vahvistaa erilaisten alakohtaisten toimenpiteiden vaikutuksia;
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19. korostaa tarvetta kannustaa naisten osallistumista muiden kuin perinteisten alojen 
työntekijäjärjestöihin, sillä on olennaista suojella naisten oikeuksia, kuten oikeutta samaan 
palkkaan, äitiyslomaan, oikeudenmukaiseen työaikaan ja syrjimättömään työympäristöön, 
jotta uuden talouden työpaikat olisivat sosiaalisesti kestäviä;

20. kehottaa jäsenvaltioita vaatimaan julkisia ja yksityisiä yrityksiä kehittämään tasa-arvon 
edistämissuunnitelmia sekä raportointijärjestelmän edistymisen seuraamiseksi.



AD\823328FI.doc 7/7 PE440.172v02-00

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 23.06.2010
Lopullisen äänestyksen tulos +:

–:
0:

30
1
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Marije Cornelissen, 
Silvia Costa, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, 
Jolanta Emilia Hibner, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Lívia 
Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Nicole Kiil-
Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Barbara Matera, Antonyia 
Parvanova, Frédérique Ries, Raül Romeva i Rueda, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Britta Thomsen, 
Anna Záborská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Christa Klaß, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva, 
Chrysoula Paliadeli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (187 art. 2 kohta)

Julie Girling, Gesine Meissner


