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EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että tasa-arvopolitiikka voi edistää merkittävästi väestörakenteen 
muuttumisesta aiheutuvien haasteiden ratkaisemista etenkin lisäämällä naisten 
osallistumista työelämään ja vähentämällä naisten ja lasten köyhyysriskiä;

B. ottaa huomioon, että naiset elävät miehiä pidempään ja että ero naisten ja miesten 
elinajanodotteessa voi lisätä ikääntyneiden naisten eristyneisyyttä, riippuvuutta ja 
köyhyyttä;

C. ottaa huomioon, että Euroopan väestön ikääntyminen on yksi merkittävimmistä tulevista 
kansaterveydellisistä haasteista Euroopan unionissa, kun tietyt krooniset sairaudet, joista 
osa vaivaa erityisesti naisia, yleistyvät; katsoo, että kansallisilla, alue- ja 
paikallisviranomaisilla on ratkaiseva asema terveydenhuollon ja julkisten 
terveyspalvelujen jatkuvuuden, turvallisuuden ja laadun varmistamisessa;

1. kehottaa toimivaltaisia unionin, kansallisia, alue- ja paikallisviranomaisia 
koheesiopolitiikan ja Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä panostamaan enemmän 
koheesiopolitiikkaan kuuluvien sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista ja tasa-arvon 
edistämistä sekä syrjinnän torjuntaa koskevien toimien tehokkuuden analysointiin 
erityisesti sellaisen uuden väestökehityksen valossa, että väestö ikääntyy ja muuttovirrat 
EU:n ulkopuolisista maista ja EU:n sisällä suuntautuvat idästä länteen ja maaseudulta 
kaupunkeihin, ja kehottaa myös kiinnittämään huomiota sosiaalisesti syrjäytyneisiin 
naisiin;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki alue- ja 
paikallisviranomaiset eri puolilla EU:ta ovat sisällyttäneet sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevat toimenpiteet sekä väestörakenteen muutoksesta aiheutuvien 
kielteisten vaikutusten vähentämistavoitteen koheesiopolitiikan seuraavaa ohjelmakautta 
koskeviin rahoitusehdotuksiinsa;

3. toteaa, että hoivapolitiikka ja hoivapalvelujen tarjoaminen ovat tärkeä tekijä naisten ja 
miesten tasa-arvon saavuttamisessa; korostaa, että kohtuuhintaisten, helposti saatavilla 
olevien ja laadukkaiden hoivapalvelujen puute valtaosassa EU:n maista ja hoivatyön 
epäsuhtainen jakautuminen naisten ja miesten kesken vaikuttavat kielteisesti naisten 
mahdollisuuksiin osallistua täysipainoisesti yhteiskunnalliseen, taloudelliseen, 
kulttuuriseen ja poliittiseen elämään;

4. kehottaa komissiota lisäämään koheesiopolitiikan seuraavalle ohjelmakaudelle 
yhteistyössä alueviranomaisten kanssa ohjelmia ja hankkeita, joiden avulla voidaan 
kehittää ja lisätä naisten aktiivista mukanaoloa pk-yrityksissä, mikä voi parantaa suoraan 
naisten työllisyyttä ja estää nuorten "aivovuodon" maaseutualueilta kaupunkialueille tai 
muihin maihin ja siten ehkäistä väestökatoa;
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5. kehottaa toimivaltaisia unionin, kansallisia, alue- ja paikallisviranomaisia toteuttamaan 
omien toimivaltuuksiensa rajoissa toimenpiteitä, joiden avulla voidaan sovittaa yhteen 
työ- ja perhe-elämä ja varmistaa etenkin vapaaseen valintaan perustuvat joustavat työajat 
ja riittävästi kohtuuhintaisia ja laadukkaita lasten, vanhusten ja muiden huollettavien 
hoitopalveluja, jotta vanhemmat ja etenkin äidit voivat yhdistää työ- ja perhe-elämän; 
toteaa, että eräissä maissa on sovellettu asianmukaisia työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamista koskevia politiikkoja, jotka perustuvat vapaaseen valintaan aidosti 
samanarvoisten vaihtoehtojen välillä, tavoitteena lisätä sekä miesten ja naisten 
osallistumista työelämään että syntyvyyttä;

6. kehottaa aina mahdollisuuksien mukaan kehittämään etätyötä sellaisen kunnianhimoisen 
lainsäädännön puitteissa, jonka avulla voidaan sovittaa yhteen työntekijöiden ja yritysten 
edut;

7. katsoo, että Euroopan väestörakenteen muutosten edessä ja työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamisen helpottamiseksi koheesiopolitiikan on vuoden 2013 jälkeisen 
strategian puitteissa tuettava taloudellisesti entistä enemmän alle kouluikäisten lasten 
hoitopaikkojen tarjontaa;

8. korostaa unionin alue- ja paikallisviranomaisten kasvavaa ja ratkaisevaa merkitystä 
naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien edistämisessä väestökehityksen 
haasteisiin vastaamiseksi ja kehottaa viranomaisia sisällyttämään tätä koskevan 
toimintalinjan hajautetun yhteistyön hankkeisiinsa, jotta uusi tietotekniikka ja 
liiketoiminnan mikrorahoitus ovat varsinkin heikoimmassa asemassa olevien naisten 
(maahanmuuttajat, vähemmistöön kuuluvat, vammaiset, sukupuoleen perustuvan 
väkivallan uhriksi joutuneet ja yli 45-vuotiaat työttömät) saatavilla;

9. pyytää Eurostatia OECD:n vastikään julkaiseman tutkimuksen "Cooking, Caring and 
Volunteering: Unpaid Work Around the World"1 jatkona sisällyttämään alueelliseen 
inhimillisen kehityksen indeksiin (HDI) tekijöitä, jotka kattavat näkymättömän ja 
palkattoman työn tekijän sukupuolen mukaan jaoteltuna ottaen huomioon naisten 
vastuulle usein samanaikaisesti kasaantuvan kolminkertaisen roolin äitinä, tyttärenä ja 
isoäitinä heidän täydentäessään alueiden virallisia sosiaalisia rakenteita, jotka ovat 
edelleen riittämättömiä;

10. viittaa valtavaan epätasapainoon miesten ja naisten välillä kotitöiden ja perhevastuun 
jakamisessa, minkä vuoksi etupäässä naiset valitsevat joustavat työaikajärjestelyt tai jopa 
luopuvat työnteosta kokonaan, mikä taas vaikuttaa naisten urakehitykseen, palkkakuilun 
säilymiseen sukupuolten välillä ja eläkeoikeuksien kertymiseen;

11. kehottaa Eurostatia tutkimaan ja laatimaan indikaattoreita, joilla mitataan ja arvotetaan 
naisten ja miesten osallistumista vapaaehtoistoimintaan, jotta voidaan selvittää, miten 
naiset ja miehet osaltaan eri alueilla vaikuttavat sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja 
etenkin köyhyydessä elävien ihmisten elämänlaadun parantamiseen;

                                               
1 Miranda, V. (2011), Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World, OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers 116, OECD Publishing.
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12. toivoo, että naisten osallistuminen vapaaehtoistoimintaan voitaisiin katsoa 
työkokemukseksi, joka otettaisiin huomioon määritettäessä sairausvakuutus- ja 
vanhuuseläkeoikeuksia sen sijaan, että se vähentää niitä;

13. kehottaa komissiota esittämään aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen 
solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 puitteissa aloitteita, jotka on omistettu 
ikääntyvien naisten toiminnalle, niin että heidän sitoutumisensa sosiaaliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen nostetaan arvoonsa; korostaa, että sukupolvien välisen 
solidaarisuuden periaate on yksi Euroopan sosiaalisen mallin ja näin ollen taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden avaintekijöistä; vaatii edistämään 
joustavampia eläkeratkaisuja ja mahdollistamaan eläkeläisten osa-aikatyön, jotta voidaan 
kannustaa naisia pysymään pitempään työmarkkinoilla; vaatii, että tämän periaatteen 
säilyttämiseksi viranomaisten eri tasoilla on omaksuttava aktiivinen toimintamalli, jotta 
taataan laadukkaat yleishyödylliset sosiaalipalvelut;

14. pyytää jäsenvaltioita parantamaan eläketurvaa torjumalla sukupuoleen perustuvaa 
syrjintää työmarkkinoilla ja etenkin vähentämällä sukupuolten välisiä urakehitys- ja 
palkkaeroja sekä varmistamalla eläkejärjestelmissä korvaus perheenjäsenten hoitoon 
kuluneesta ajasta;

15. kehottaa jäsenvaltioita ja alueviranomaisia edistämään ikääntyneistä perheenjäsenistä 
huolehtiville perheille osoitettuja tukimuotoja;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään sukupolvien välisiä koulutusmuotoja 
esimerkiksi kannustamalla nuoria, kouluja ja järjestöjä osallistumaan ikääntyneille 
suunnattuihin tietotekniikan koulutushankkeisiin tai hyödyntämällä vanhusten taitoja 
opetusohjelman ulkopuolisissa hankkeissa;

17. kehottaa jäsenvaltioita ja alueviranomaisia kehittämään ja tukemaan keinoja, joilla 
ikääntyneitä saadaan mukaan viralliseen ja epäviralliseen koulutustoimintaan, 
vapaaehtoistoimintaan ja aktiiviseen yhteisöelämään;

18. kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota väestörakenteen muutoksen 
aiheuttamiin kansanterveysvaikutuksiin ja puuttumaan asianmukaisin toimin niin miehiä 
kuin naisia vaivaavien sairauksien yleistymiseen etenkin mahdollistamalla sekä miesten 
että naisten syöpäseulontojen rahoittamisen koheesiopolitiikan eri välineistä erityisesti 
niillä seuduilla, joilla julkisia terveyspalveluja on vähän.
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