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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:

– ottaa huomioon vuonna 1979 hyväksytyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevan YK:n yleissopimuksen,

– ottaa huomioon syrjimättömyydestä sukupuoleen katsomatta ja sukupolvien välisestä 
solidaarisuudesta 3. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman1,

A. katsoo, että on otettava huomioon sukupolvien välisten suhteiden sukupuolinen 
ulottuvuus,

B. ottaa huomioon, että Eurooppa 2020 -strategian kunnianhimoisiin työllisyysastetta 
koskeviin tavoitteisiin kuuluu 20–64-vuotiaiden naisten ja miesten työllisyysasteen 
nostaminen 75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä samalla kun vastataan väestörakenteen 
muutokseen,

C. ottaa huomioon, että väestörakenteen muuttuessa vanhempien rooli on poikkeuksellisen 
merkittävä, koska heitä tarvitaan sekä työntekijöinä että (kumppani)äiteinä ja isinä; 
katsoo, että on estettävä riski, että tämä kaksinkertainen taakka lankeaa yksinomaan 
naisten harteille,

D. ottaa huomioon, että väestörakenteen muutos on vaikuttanut voimakkaasti yksityis- ja 
työelämään erityisesti naisilla, sillä puutteelliset palvelut, riittämättömät sosiaalituet, hidas 
ja vaivalloinen pääsy varsinaisille työmarkkinoille, pitkät ajanjaksot epävarmoissa ja 
tilapäisissä työsuhteissa ja tuen puuttuminen nuorilta pareilta ovat eräitä syitä sille, että 
nuoret lykkäävät perheen perustamista ja lasten saamista,

E. ottaa huomioon, että naiset elävät pitempään kuin miehet ja että heidän osuutensa 
ikääntyneessä väestössä kasvaa,

F. ottaa huomioon, että jäsenvaltioissa ja alueilla, joiden sosiaaliturvajärjestelmät ovat 
tehokkaita, joustavia ja yhtenäisiä, syntyvyysluvut ovat korkeammat huolimatta naisten 
korkeasta työllisyysasteesta,

G. ottaa huomioon, että kaikki Euroopan maat kärsivät siitä, että nuoria käsityön 
erikoisosaajia on liian vähän, ja samalla vanhempien ihmisten kokemusta ja taitoja 
aliarvostetaan; katsoo, että on sen vuoksi vaara, että käsityötaidot häviävät, erityisesti ne, 
joita naiset ovat perinteisesti harjoittaneet enemmän,

1. pyytää väestörakenteen muutosta ja solidaarisuutta tarkasteltaessa kiinnittämään erityistä 
huomiota sukupuolinäkökulmaan, koska sukupuolten suhteet antavat puitteet koko elämän 
kululle syntymästä vanhuuteen, vaikuttavat resurssien saantiin ja mahdollisuuksiin sekä 
muokkaavat elämän strategioita kaikissa vaiheissa;

                                               
1 EUVL C 67 E, 12.3.2010, s. 31.
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2. katsoo, että on tärkeää edistää sukupolvien välistä solidaarisuutta ja erityisesti sen 
sukupuoliulottuvuutta kohdennetuilla verotoimilla, aktiivista ikääntymistä edistävillä 
toimilla, asuntopolitiikalla ja perustamalla integroituja palveluverkostoja lapsia, 
ikääntyneitä, vammaisia ja huollettavia varten ja pyrkiä vaikuttamaan myönteisesti työ-, 
perhe- ja yksityiselämän tasapainoon;

3. painottaa, että miesten ja naisten väliseen palkkaeroon, joka on nykyisin 17 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:ssa, on puututtava, koska se merkitsee pienempiä tuloja ensimmäisen 
lapsen syntymästä lähtien ja lopulta pienempiä eläkkeitä ja suurempaa köyhyyttä 
vanhemmille naisille;

4. korostaa sellaisen yksilöllisen sosiaaliturvan ja sellaisten eläkeoikeuksien merkitystä, 
joissa tunnustetaan palkaton hoitotyö;

5. painottaa, että työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on mahdollista ainoastaan, jos 
palkattomat hoitotehtävät jaetaan tasaisemmin naisten ja miesten kesken ja jos perheille 
tarjotaan helposti saatavia ja kohtuuhintaisia, korkealaatuisia hoitopalveluja; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan kohtuuhintaisten, joustavien ja laadukkaiden palvelujen 
saatavuuden ja erityisesti lastenhoitopalvelujen saatavuuden luomalla edellytykset sille, 
että 50 prosentille 0–3-vuotiaista lapsista ja 100 prosentille 3–6-vuotiaista lapsista saadaan 
järjestetyksi hoitopaikka, että muiden huollettavien henkilöiden hoidon saatavuutta 
parannetaan ja että sekä äidit että isät voivat asianmukaisin järjestelyin olla poissa töistä;

6. toteaa, että tarvitaan toimia, joilla parannetaan paitsi äitiyslomaa myös isyyslomaa sekä 
työssäkäyvien isien vanhempainlomaa koskevia järjestelyjä;

7. toteaa, että ikääntyneet naiset kärsivät työmarkkinoilla usein suorasta tai epäsuorasta 
syrjinnästä ja moninkertaisesta syrjinnästä ja että tähän on puututtava tehokkaalla tavalla;

8. pyytää toteuttamaan toimenpiteitä, joilla eläkkeelle siirtyneitä ja ikääntyneitä naisia 
kannustetaan vapaaehtoistyöhön, jossa he voivat käyttää ammattitaitoaan;

9. toteaa naisten merkittävän roolin hoivan antajina, joiden kykyjä usein aliarvioidaan ja 
jotka voivat edistää työ- ja perhe-elämän parempaa yhteensovittamista;

10. kehottaa lisäämään kaikkiin ikäryhmiin kuuluvien naisten osallistumista elinikäistä 
oppimista koskeviin ohjelmiin;

11. pyytää Euroopan tasa-arvoinstituuttia seuraamaan ja analysoimaan sukupolvien välisiä 
suhteita ja käyttämään siinä sukupuoleen ja ikään perustuvia osoittimia;

12. kehottaa huomioimaan aloitteet, joilla autetaan nuoria ja ikääntyneitä perustamaan 
sukupolvien välisiä yhteisyrityksiä;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan uudelleen sosiaaliturvajärjestelmiä, 
joissa esiintyy yhä huomattavaa miesten ja naisten eläketasojen eriarvoisuutta, ja 
harkitsemaan mahdollisuutta ottaa käyttöön korjaavia tekijöitä, joilla huomioidaan 
maksuosuuksien erot, jotka johtuvat tilapäisistä työsuhteista tai vanhemmuuteen liittyvistä 
velvollisuuksista;
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14. katsoo, että ikääntyneiden kotiapua voitaisiin edistää ja järjestää se siten, että kannustetaan 
itsenäisiin ja yhteistyöhön perustuviin toiminnan muotoihin, jotka perustuvat sopimuksiin 
paikallisviranomaisten kanssa, ja siten, että otetaan käyttöön erityisiä perheiden 
palveluseteleitä;

15. katsoo, että yksi tapa poistaa digitaalista kuilua, joka vaikuttaa erityisesti naisiin ja 
varsinkin ikääntyneisiin naisiin ja johtaa ammatilliseen ja yhteiskunnalliseen 
syrjäytymiseen, olisi se, että koulut järjestävät koeluonteisia tietotekniikan käyttöön 
harjoittavia kursseja.
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