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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. ottaa huomioon, että nykyinen talouskriisi on vaikuttanut kielteisesti liikkuvuuteen ja on 
koskettanut eniten määräaikaisia ja osa-aikaisia työntekijöitä ja että vaikutukset koskevat 
etenkin naisia,

B. ottaa huomioon, että sukupuolten välinen palkkakuilu (EU-maissa naiset ansaitsevat 
keskimäärin 17,5 prosenttia vähemmän kuin miehet samasta työstä1) kuten myös 
sukupuolittain eriytyneet työmarkkinat, puutteelliset työolosuhteet, vallalla olevat 
stereotypiat ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän vaara ovat merkittäviä esteitä naisten 
liikkuvuudelle; ottaa huomioon, että myös perheeseen ja sosiaalisiin verkostoihin liittyvät 
tekijät, lasten päivähoitopalvelut, asumisolosuhteet ja paikallinen ympäristö ovat naisten 
vapaan liikkuvuuden esteinä,

C. ottaa huomioon, että työntekijöiden liikkuvuudessa on suuria sukupuolten välisiä eroja 
EU:ssa (miehet ilmoittavat (44 %) muuttavansa uuden työn tai siirron vuoksi paljon 
useammin kuin naiset (27 %)2); ottaa huomioon, että liikkuvuutta pitäisi seurata 
tehokkaammin sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen pohjalta,

1. kehottaa komissiota tarkistamaan miesten ja naisten samapalkkaisuudesta3 Euroopassa 
annetun direktiivin; kehottaa painokkaasti komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään 
kansallisia toimia (joiden suunnitteluun naiset osallistuvat), jotka poistaisivat sukupuolten 
välisen palkkakuilun ja jotka keskittyvät naisten integroimiseen työmarkkinoille ja 
edistävät yhdenvertaisia mahdollisuuksia, jotta EU-maiden työntekijöiden liikkuvuutta 
saataisiin parannettua;

2. vaatii jäsenvaltioita julkistamaan julkisen sektorin palkkatiedot sekä lisäämään 
palkkakehityksen avoimuutta, jotta vältetään palkkaerojen jatkuminen ja suureneminen;

3. ilmaisee huolensa naisten aivokapasiteetin yleisestä käyttämättä jättämisestä eli liikkuvien 
työntekijöiden pätevyyden vajaakäytöstä, joka näkyy varsinkin erittäin naisvaltaisella 
hoito- ja kotitaloustyöalalla; vaatii tässä yhteydessä jäsenvaltioita panemaan 
asianmukaisesti täytäntöön pätevyyden tunnustamisesta annetut EU:n asetukset;

4. korostaa, että naispuoliset työntekijät, jotka muuttavat ulkomaille lasten- tai 
vanhustenhoitotyöhön, kuten lastenvahdit, au pairit, lastenhoitajat tai sairaanhoitajat, 
menevät usein yksityisten tahojen, kuten perheiden tai perheenjäsenten, palvelukseen ja 

                                               
1 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Naisten ja miesten tasa-arvon kehitystä käsittelevä kertomus 
vuodelta 2010 (SEC(2011)193).
2 Eurofoundin tutkimus "Mobility in Europe – the way forward".
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY, annettu 5. heinäkuuta 2006, miesten ja naisten 
yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin 
liittyvissä asioissa (uudelleenlaadittu toisinto) EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23.
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päätyvät näin työskentelemään ilman sopimusta tai laittomasti eivätkä siten saa muun 
muassa sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon liittyviä oikeuksia ja etuuksia;

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että jäsenvaltiot panevat direktiivin 2004/38/EY 
täytäntöön ilman minkäänlaista syrjintää, mukaan lukien sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä; muistuttaa komissiota aiemmista kehotuksista varmistaa kaikkien EU:n 
kansalaisten ja heidän perheidensä, mukaan luettuina sekä rekisteröidyt parisuhteet että 
avioliitot, vapaa liikkuvuus riippumatta heidän sukupuolisesta suuntautumisestaan;

6. kehottaa jäsenvaltioita seuraamaan lasten- tai vanhustenhoidon työntekijöiden tilannetta ja 
tarjoamaan naispuolisille työntekijöille, jotka lähtevät ulkomaille tällaisiin töihin, kaikki 
tarvittavat tiedot muun muassa alan laillisista työpaikoista ja koulutuksesta, sosiaalisista 
oikeuksista ja terveydenhuollosta sekä tarjoamaan lailliseen työntekoon liittyviä 
neuvontapalveluja ja varoittamaan heitä pimeiden työmarkkinoiden mahdollisista 
vaaroista;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan sellaisia toimistoja ja järjestöjä, jotka 
tarjoavat työpaikkoja muista jäsenvaltioista tuleville työntekijöille, ja havaitsemaan 
mahdolliset laittomat tai pimeät työt tai toimistot/järjestöt, jotka tarjoavat tekaistuja 
työpaikkoja;

8. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan riittäviä ja monikielisiä lapsiperheiden palveluja, kuten 
päivähoitopalveluja, esikouluja, kouluja ja lääkäripalveluja, kun työntekijät muuttavat 
aviopuolison tai kumppanin ja lasten kanssa, sekä tarjoamaan vapaan pääsyn julkisiin 
työvoimapalveluihin, jotta voidaan auttaa toiseen jäsenvaltioon muuttavia puolisoita tai 
kumppaneita löytämään työtä;

9. huomauttaa komissiolle jäsenvaltioiden välisistä perhe-etuuksien eroista, jotka koskevat 
etenkin suuria perheitä ja joilla on syrjivä vaikutus toteutettaessa työntekijöiden vapaan 
liikkuvuuden periaatetta;

10. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi parannettava vanhempiensa lähtömaahan jättämien 
lasten tilannetta ja autettava heitä kehittymään normaalisti, saamaan koulutusta sekä 
hyötymään asianmukaisista sosiaalisista suhteista;

11. korostaa, että unioniin vuonna 2007 liittyneisiin jäsenvaltioihin sovellettavien 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevien siirtymäkauden esteiden poistamisen 
lykkäämisellä on kielteisiä vaikutuksia etenkin naisiin, joihin talouskriisin jälkeen 
nousemaan lähtenyt työttömyys vaikuttaa, koska heillä ei ole samoja 
joustomahdollisuuksia kuin miehillä; korostaa, että jos heidän vapaata liikkuvuutta 
koskevia oikeuksiaan edelleen rajoitetaan, heitä uhkaa lisäksi köyhyys, sosiaalinen 
marginalisoituminen ja syrjäytyminen;

12. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia, joilla luodaan lapsiperheille edellytykset 
hyödyntää oikeuttaan liikkuvuuteen asettamalla sitovat vähimmäistavoitteet päivähoidon 
saatavuudelle ja hoitovapaalle, kuten isyysvapaalle; kehottaa jäsenvaltioita integroimaan 
oikeuttaan liikkuvuuteen hyödyntävien työntekijöiden lapset koulutusjärjestelmäänsä;
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13. vaatii jäsenvaltioita pyrkimään kaikin tavoin varmistamaan tutkintojen ja 
ammattipätevyyden vastavuoroisen tunnustamisen ja mahdollistamaan sosiaaliturvaa 
koskevien vakuutusmaksukausien yhdistämisen;

14. kehottaa jäsenvaltioita luomaan yhteistyömekanismeja, joiden tarkoituksena on estää 
tuhoisat vaikutukset, joita perheille ja etenkin lapsille aiheutuu siitä, että lapset joutuvat 
elämään erossa vanhemmistaan kaukana heistä;

15. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan työntekijöille ja heidän perheilleen perusteelliset tiedot 
ja mahdollisuuden olla mukana sosiaalisissa verkostoissa, jotta he saavat ymmärtämällään 
kielellä tietoa oikeuksistaan ja mahdollisista saatavilla olevista eduista vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa, kuten julkisten työvoimapalvelujen saatavuudesta, erityisesti 
sosiaaliturvaan liittyvistä oikeuksista ja eduista, päivähoitopalveluista, hoitoa tarvitsevien 
henkilöiden hoitopalveluista, terveydenhuollosta, koulutusmahdollisuuksista, kuten 
kielikursseista, ja paikallisen yhteisön toiminnasta; katsoo, että perusteellisen 
tiedonsaannin takaamiseksi jäsenvaltioissa on luotava tiedotustarkoituksiin yhteinen 
verkkoympäristö;

16. kehottaa jäsenvaltioita poistamaan työntekijöiden liikkuvuuden esteitä tarjoamalla naisille, 
jotka seuraavat miestään tai kumppaniaan toiseen jäsenvaltioon, asianmukaisia palveluja, 
kuten kursseja, joilla helpotetaan heidän sopeutumistaan uuteen sosiaali- ja 
kulttuuriympäristöönsä, esimerkiksi kielikursseja ja ammatillista koulutusta;

17. pitää myönteisinä komission aloitteita, kuten WO.M.EN Mobility Enhancement 
Mechanism -hanketta, ja kehottaa laajentamaan ja parantamaan naistyövoiman 
liikkuvuuden lisäämiseen tähtäävien hankkeiden soveltamisalaa;

18. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan eri työnantajien yksittäin palkkaamille liikkuville 
kotitalous- ja hoitotyöntekijöille yhteyspisteitä, joiden avulla he voivat verkostoitua ja 
saada näin tietoa oikeuksistaan.
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