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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 naisten ja miesten tasa-arvolla on huomattava vaikutus Euroopan 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen, joka vaikuttaa muun 
muassa naisten osallistumiseen työmarkkinoille ja jolla on mahdollisuus taata naisille ja 
miehille samat mahdollisuudet saada korkealaatuista koulutusta ja kunnollista työtä sekä 
luoda uraa, mikä myös lisää aktiivisen väestön määrää ja parantaa saatavana olevia taitoja 
ja auttaa siten lisäämään kasvua ja parantamaan kilpailukykyä,

B. ottaa huomioon, että ainoastaan seitsemän prosenttia Euroopan sosiaalirahaston 
rahoituksesta vuosille 2000–2006 käytettiin naisten ja miesten välistä tasa-arvoa 
edistävien toimien rahoittamiseen; ottaa huomioon, että samalla ajanjaksolla toimiin, joilla 
tuetaan (suoraan tai välillisesti) yhtäläisiä mahdollisuuksia, annettiin 21 prosenttia 
EAKR:n kokonaisrahoituksesta,

C. ottaa huomioon, että naisten osuus työelämässä vaihtelee huomattavasti eri alueilla ja että 
heidän keskimääräinen osuutensa on pienempi kuin miesten ja naiset ansaitsevat miehiä 
vähemmän; katsoo sen selittyvän osittain sillä, että naisten on vaikeampaa sovittaa yhteen 
työ- ja perhe-elämää, koska vastuu lastenhoidosta ja muista huollettavista on yleensä 
naisilla,

D. ottaa huomioon, että enemmistö korkeakoulututkinnon suorittaneista on naisia, mutta tämä 
kehityssuunta ei ole vielä tasoittanut työllisyyseroja; ottaa huomioon, että naisten osuus on 
suurin myös alhaisimman koulutustason saaneissa, vaikka se on muuttunut merkittävästi 
ajan myötä,

E. ottaa huomioon, että 16 jäsenvaltiossa naisten äärimmäisen köyhyyden riski on suurempi 
kuin miesten vastaava riski ja että naiset joutuvat varsinkin maaseudulla miehiä useammin 
epävarmoihin työsuhteisiin,

F. ottaa huomioon, että miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet ja sukupuolten välisen 
tasa-arvon valtavirtaistamisen periaate on nimenomaisesti mainittu 
rakennerahastoasetuksissa läpikulkevana ulottuvuutena politiikan suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa,

G. ottaa huomioon, että keskimäärin puolet ESR:n järjestämiin aktiivisen työllisyyspolitiikan 
toimiin osallistuvista on naisia,

1. korostaa tarvetta lisätä koheesiopolitiikan puitteissa taloudellista tukea toimiin, joilla 
autetaan naisia ja miehiä sovittamaan paremmin yhteen työ- ja perhe-elämä, edistetään 
erityisesti joustavampia työehtoja ja tarjotaan riittäviä sekä korkealaatuisia 
lastenhoitopalveluja ja muiden huollettavien hoitopalveluja kohtuuhintaan, ja annetaan 
siten isille ja erityisesti äideille mahdollisuus yhdistää työ ja perhe-elämä ja täten lisätään 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistämällä yhtäläisiä mahdollisuuksia, perheen roolia ja 
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vanhemmuuden vahvistamista sekä myös taloudellista yhteenkuuluvuutta, koska naiset 
osallistuvat enemmän työelämään;

2. korostaa, että korkeampi työllisyys on eräs tärkeimmistä kasvua edistävistä tekijöistä;
panee myös merkille, että Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun 20–64-vuotiaiden 
75 prosentin työllisyystavoitteen saavuttamiseksi on välttämätöntä paitsi vähentää 
työttömyyttä, myös kannustaa nykyisin passiivisia ihmisiä osallistumaan työmarkkinoille;

3. korostaa, että olisi kehitettävä innovatiivisia toimenpiteitä, joilla torjutaan köyhyyttä, ja 
suunnattava toimenpiteet epävarmassa asemassa oleviin naisiin, erityisesti 
maahanmuuttajanaisiin, yksin eläviin naisiin ja naisiin, joilla on suuri perhe;

4. pitää valitettavana, että edistys, jota on saavutettu miesten ja naisten tasa-arvon 
edistämiseksi työmarkkinoilla on ollut vähäistä, ja korostaa, että suurin osa EU-maista ei 
ole vielä läheskään pannut täytäntöön sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista 
politiikoissaan eikä tehnyt järjestelmällistä sukupuolinäkökulmaan perustuvaa arviota 
politiikkojensa vaikutuksista, kuten komissio toteaa viidennessä koheesiokertomuksessa;

5. katsoo, että Euroopan sosiaalirahaston tuki olisi jatkossakin kohdistettava pääasiassa 
työllisyyden lisäämiseen, sellaisten toimien rahoittamiseen, joilla autetaan heikossa 
asemassa olevia (naiset, nuoret, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat, vähemmistöt, 
vammaiset henkilöt jne.) löytämään työpaikkoja, jatkuvan ammatillisen koulutuksen 
edistämiseen, sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjumiseen uran- ja ammatinvalinnassa, 
naisten tukemiseen osallistumisessa tieteen ja teknologian alan toimintaan ja heidän 
auttamiseensa yritysten perustamisessa sekä yhteisrahoituksen antamiseen 
työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden, mukaan luettuina erityisesti yli 
45-vuotiaat naiset, aloitteisiin yksityisyritysten perustamiseksi;

6. katsoo, että epävarmoissa työsuhteissa työskenteleville olisi työttömien tavoin annettava 
oikeus osallistua rakennerahastoista yhteisrahoitettuihin työllistämisohjelmiin, jotta he 
pääsevät täysin mukaan työmarkkinoille;

7. korostaa EAKR:n merkittävää panosta sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen kaikilla 
relevanteilla alueilla erityisesti myönnettäessä tukea koulutukseen, naisyrittäjille ja 
lastentarhojen sekä ikääntyneiden ja muiden huollettavien hoitoa tarjoaviin laitoksiin;

8. pyytää muuttamaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa koskevaa 
asetusta, jotta tulisi ESR:n tavoin mahdolliseksi toteuttaa aikaisemmilla jaksoilla 
toteutettuja toimenpiteitä naisten aseman parantamiseksi myös tulevalla 
ohjelmointikaudella 2014–2020, millä olisi erittäin myönteisiä vaikutuksia naisten 
työllisyydelle maaseudulla;

9. kehottaa komissiota varmistamaan koheesiopolitiikassa, että naisten ammatillista 
koulutusta vahvistetaan, ja pyytää jäsenvaltioita kehittämään edelleen "elinikäistä 
oppimista koskevia ohjelmia" ja aktiivista ikääntymistä koskevia aloitteita erityisesti siksi, 
että kriisillä oli haitallisia vaikutuksia yhteiskunnan kaikkein heikoimmassa asemassa 
oleviin ryhmiin kuten ikääntyneisiin, etnisiin vähemmistöihin ja vähäosaisiin naisiin;
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10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan erityisiä toimenpiteitä etenkin naisille 
tarkoitettujen mikrorahoitus- ja mikroluottoaloitteiden käynnistämiseksi ja sisällyttämään 
toimenpiteisiin olemassa olevia resursseja ja menettelyjä, kuten takuurahastoja;

11. tukee komissiota koheesiopolitiikan uudistamisessa muun muassa siten, että varoja 
keskitetään kohdennettujen toimenpiteiden ja strategisten tavoitteiden avulla harvempiin 
painopistealueisiin, mutta edellyttää, että naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä on 
edelleen tärkeiden painopisteiden joukossa uudella kaudella;

12. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan hallintoviranomaisiin sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamiseen ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin erikoistuneita yksikköjä, ottamaan 
valintavaiheessa käyttöön sukupuolivaikutusten arviointimenettelyn ja seuraamaan 
tiukasti toteutettujen ohjelmien tuloksia sen kannalta, miten sukupuolten tasa-arvo 
edistyy;

13. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia pitämään kiinni 
sitoutumisestaan sukupuolten tasa-arvoon, syrjinnän kieltämiseen ja vammaisten 
henkilöiden mahdollisuuksiin osallistua ohjelmien kaikkiin täytäntöönpanovaiheisiin; on 
huolissaan siitä, että vaikka kaikissa ohjelmissa nimenomaisesti mainitaan tasa-arvo, sitä 
ei aina oteta huomioon ohjelmien toteutuksessa, mikä on tullut esiin ohjelmien 
täytäntöönpanon ja tulosten arvioinnin yhteydessä;

14. kehottaa komissiota laatimaan toimintasuunnitelman, jolla määritellään erityiset, 
mitattavissa olevat ja tietyssä määräajassa saavutettavat tavoitteet, kuten on mainittu 
liitteenä olevassa asiakirjassa "Naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015", 
ja kiinnittää huomiota siihen, että komission toimia olisi seurattava;

15. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia hyödyntämään tehokkaasti 
kaikkia unionin tasolla käytössä olevia työelämään osallistamista tukevia 
rahoitusvälineitä, joita sovelletaan kaikkiin, erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa 
oleviin naisiin (esimerkiksi vammaisiin, maahanmuuttajiin, vähemmistöihin kuuluviin 
naisiin, sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi joutuneisiin naisiin ja heikosti 
koulutettuihin naisiin);

16. kehottaa komissiota vaatimaan jäsenvaltioilta, että ne laativat Euroopan sosiaalirahaston 
monikansallisiin hankkeisiin kohdistetut tavoitteet naisten eurooppalaiselle liikkuvuudelle, 
koulutukselle, jatkokoulutukselle ja ammatillisten mahdollisuuksien kehittämiselle;

17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan ohjeet siitä, miten Euroopan 
sosiaalirahastoa käytetään varmistamaan, että nuorten naisten erityistaitoja ja osaamista 
kehitetään aloilla, joilla he ovat vähemmän mukana, ja noudattamaan tässä yhteydessä 
innovointia ja laadukkaita työpaikkoja koskevaa alueellisen kehityksen strategiaa.
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