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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 Eurooppa 2020 -strategian yhtenä tavoitteena on nostaa miesten ja 
naisten työllisyysaste EU:ssa 75 prosenttiin, kun naisten työllisyysaste on EU:ssa tällä 
hetkellä 58,2 prosenttia ja jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja,

B. ottaa huomioon, että Eurooppa 2020 -strategiassa asetetaan painopisteiksi ekologinen 
rakennemuutos, uusiutuvat energianlähteet sekä tiede- ja teknologiaintensiiviset vihreät 
työpaikat kestävän talouden luomiseksi ja että naiset ovat yhä aliedustettuina sekä tämän 
alan opinnoissa että työpaikoilla, mikä johtaa alan voimakkaaseen sukupuolittumiseen;

C. ottaa huomioon, että huolimatta siitä, että mikroluotot ovat naisyrittäjyyden ja 
perheyritysten perustamisen kannalta erittäin tärkeä työkalu, naiset ovat yhä 
aliedustettuina Euroopan unionin yrittäjien joukossa ja että naisia on keskimäärin 
30 prosenttia kaikista yrittäjistä,

D. ottaa huomioon, että yli 60 prosenttia yliopistoista valmistuvista opiskelijoista on naisia ja 
että naisia ja tyttöjä ei hakeudu tarpeeksi luonnontieteiden pariin, mikä johtaa alan 
voimakkaaseen sukupuolittumiseen, ja ottaa huomioon, että tietotekniikan alalla naisten ja 
miesten työllisyydessä vallitseva sukupuolten välinen kuilu on pikemminkin kasvanut 
kuin kaventunut ajan mittaan,

E. ottaa huomioon, että EU:n työmarkkinoilla vallitsee yhä palkkaukseen, osa-aika- ja 
kokoaikatyön asteisiin ja työllisyysasteisiin liittyvä sukupuolten välinen kuilu, joka johtuu 
muun muassa vanhemmuudesta, ja että työmarkkinoiden sukupuolittuminen on EU:n 
työmarkkinoiden asianmukaisen toiminnan merkittävä este,

1. korostaa, että naisten työllisyyden kohentamiseksi jäsenvaltioiden on kiinnitettävä 
erityistä huomiota syrjinnän vastaisen lainsäädännön ja perheiden asemaa suosivien 
säännösten tehokkaaseen täytäntöönpanoon, edistettävä ei-perinteisiin työpaikkoihin 
rekrytointia vapaaehtoistoimien ja saavutettavissa olevien tavoitteiden kautta sekä 
lisättävä työmarkkinoille pääsyn mahdollisuuksia ja vastuuvelvollisuutta; korostaa, että 
työmarkkinoiden ja pätevyysvaatimusten valvonta on tärkeää; kehottaa jäsenvaltioita 
tarjoamaan kansallisille työ- ja opetusministeriöille kokonaisvaltaista tukea sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamista koskevien ohjelmien täytäntöönpanemiseksi;

2. korostaa, että saadaksemme päteviä ja ammattitaitoisia naistyöntekijöitä työmarkkinoille 
naisille ja erityisesti heikossa asemassa oleville naisille, jotka kohtaavat rakenteellista 
työttömyyttä ja joilla on vaikeuksia palata työhön siksi, että he ovat menettäneet työnsä 
viimeaikaisen rahoituskriisin vuoksi tai että he ovat olleet äitiys- tai vanhempainlomalla, 
taikka muista syistä, on tarjottava mahdollisuus päästä ja palata työmarkkinoille ja edetä 
työmarkkinoilla luomalla heille mahdollisuuksia uudelleenkoulutukseen ja 
ammattikoulutukseen pätevyytensä parantamiseksi työsopimussuhteen tyypistä 
riippumatta; korostaa edelleen, että naisille on annettava mahdollisuuksia ja kannustimia 
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osallistua aktiivisesti elinikäiseen oppimiseen jo uransa varhaisessa vaiheessa ja että 
teknisten ja insinöörialan opintojen suosiota tyttöjen keskuudessa on edistettävä, jotta 
koulutusta mukautettaisiin joustavasti työmarkkinoiden tarpeisiin, erityisesti 
ammattitaitoista työvoimaa koskeviin tarpeisiin;

3. korostaa, että on investoitava tehokkaisiin opinto-ohjaus- ja 
ammatinvalinnanohjausjärjestelmiin, joilla lisätään nuorten naisten hakeutumista sekä 
yliopistoissa että muissa oppilaitoksissa tarjottavaan luonnontieteiden, insinööritieteiden 
tai teknisen alan korkeakoulutukseen; katsoo, että on kiinnitettävä erityistä huomiota 
siihen, että tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, digitaalinen lukutaito ja digitaaliset 
viestintätaidot yhdistetään ammatillista koulutusta ja elinikäistä oppimista koskeviin EU:n 
jäsenvaltioiden politiikkoihin, että naisia kannustetaan hyödyntämään niitä ja että naisten 
ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia laajennetaan siten, että he voivat sopeutua 
työmarkkinoiden muutoksiin uransa aikana ja täten lisätään heidän osuuttaan tulevan 
kehityksen kannalta strategisilla aloilla; katsoo, että opetuksessa on torjuttava 
sukupuolistereotypioita;

4. on sitä mieltä, että mikäli naispuolisten työntekijöiden pätevyys ja taidot halutaan säilyttää 
muuttuvassa taloustilanteessa ja mikäli niin haluavia halutaan auttaa palaamaan työhön, 
on välttämätöntä, että vanhempainlomalla olevat työntekijät otetaan myös mukaan 
työnantajansa järjestämään koulutustoimintaan;

5. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään ponnistelujaan työmarkkinoiden sukupuolittumisen 
ehkäisemiseksi sisällyttämällä työmarkkinoiden rakenneuudistuksiin Euroopan 
sosiaalirahaston kaltaisia välineitä, joilla ehkäistään naisten ammatillista eriytymistä, joka 
ilmenee sekä naisten aliedustuksena johtotehtävissä että sukupuolen mukaan eriytyneinä 
työmarkkinoina, ottamalla käyttöön tehokkaita toimia ennakkoluulojen ja stereotypioiden 
sekä "lasikaton" kaltaisten esteiden torjumiseksi, vaihtamalla hyviä käytäntöjä ja 
vertailuindikaattoreita jäsenvaltioiden kesken sekä lisäämällä lainsäädännöllisin toimin, 
kiintiöt mukaan lukien, naisten edustusta johtotehtävissä;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan toimenpiteitä työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseksi ja panostamaan siihen, että naiset osallistuvat työelämään, 
edistämällä monimuotoisuusjohtamista, naisten ammatillista kannustamista sekä sellaisten 
uudentyyppisten työpaikkojen luomista, joissa työehdot ovat joustavampia;

7. korostaa, että uusien työpaikkojen osalta on sovellettava uusia työn organisoinnin 
muotoja, jotka antavat perheellisille työntekijöille mahdollisuuden vaihtoehtoisiin 
työaikoihin, työtuntien vähentämiseen tai etätyöhön;

8. kehottaa komissiota edistämään sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista teollisuudessa 
naisten ja miesten yhtäläisen osallistumisen mahdollistamiseksi ja kiinnittämään erityistä 
huomiota perinteisesti miesvaltaisiin aloihin;

9. pyytää komissiota täydentämään työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevaa 
nykyistä lainsäädäntökehystä ja antamaan uusia säädösehdotuksia isyysvapaasta, 
adoptiovapaasta ja hoitovapaasta huollettavia henkilöitä varten; panee huolestuneena 
merkille neuvostossa tällä hetkellä vallitsevan pattitilanteen, joka liittyy direktiivin 
92/85/ETY tarkistamista koskevaan ehdotukseen;
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10. korostaa tarvetta järjestää työmarkkinat työ- ja perhe-elämän yhdistämisen kannalta
suotuisasti perustamalla lasten, vanhusten ja muiden huollettavien henkilöiden hoitoa 
varten rakenteita ja laitoksia, jotka vastaavat todellisia tarpeita ja joilla pystytään 
takaamaan kaikille mahdollisuus saada laadukkaita hoitopalveluja, jotta naiset voivat 
yhdistää äitiyden ja työssäkäynnin ja siten saadaan lisättyä naisten osallistumista 
työmarkkinoille ja heidän taloudellista riippumattomuuttaan;

11. korostaa tarvetta ottaa käyttöön entistä joustavammat työajat ja erilaisia etätyön 
mahdollisuuksia työntekijöiden taloudellista riippumattomuutta vaarantamatta, etenkin, 
kun on kyse naisista, jotka joutuvat miehiä useammin tekemään tahtomattaan tilapäis- ja 
osa-aikatyötä; korostaa, että niin osa-aikatyötä kuin kokoaikatyötäkin tekeville 
työntekijöille on maksettava ihmisarvoista palkkaa ja taattava sosiaaliturva;

12. toteaa, että naisten työllisyyden kohentamiseen on mahdollisuuksia hoito- ja palvelualojen 
lisäksi myös kodinturva-alalla, logistiikka-alalla (kuljetukset mukaan lukien), 
yrityspalvelusektorilla, kuten vakuutus- ja konsultointialoilla, sekä ympäristöalalla ja 
kestävän kehityksen mukaisissa työpaikoissa;

13. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan ja kehittämään erityisiä ohjelmia, joiden 
avulla edistetään naisten palkkaamista teknisille aloille myöntämällä tukea nuorille 
naispuolisille korkeakouluopiskelijoille eräissä jäsenvaltioissa sovellettujen hyvien 
käytäntöjen mukaisesti, joista voidaan mainita esimerkiksi Itävallan Excellentia-ohjelma, 
jonka avulla on onnistuttu kaksinkertaistamaan tiede- ja teknologia-alan naisopettajien 
määrä yliopistoissa ja joka on vaikuttanut korkeatasoisten naisjohtoisten 
tutkimuskeskusten perustamiseen;

14. korostaa, että "vihreistä työpaikoista" voi tulevaisuudessa tulla EU:n työmarkkinoiden 
keskeinen kasvuala; kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että 
naiset samassa määrin kuin miehet pääsevät hyötymään näistä työpaikoista; kehottaa 
kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että siirryttäessä uusiutuvaan energiaan ja 
investoitaessa vihreään teknologiaan, jolla nykyaikaistetaan fyysistä infrastruktuuria, 
myös kehitetään ihmisarvoisia ja laadukkaita työpaikkoja miehille ja naisille;

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kannustamaan yksityistä ja julkista sektoria kaikkiin 
mahdollisiin ja tarpeellisiin toimiin sukupuolten välisten palkkaerojen sekä työnsaantiin, 
palkkaukseen, urakehitykseen, osallistumiseen ja hallintoon liittyvän syvän eriarvoisuuden 
poistamiseksi, jotta naisten osallistumista työmarkkinoille voitaisiin parantaa; korostaa 
tässä yhteydessä parempina tilastoina ilmenevän läpinäkyvyyden tärkeyttä sekä 
samanarvoisen työn käyttökelpoisen määritelmän tarvetta; pitää myönteisinä komission 
ilmoituksia niiden henkilöiden eläkejärjestelmän tarkistamisesta, joille ei ole kertynyt
eläkettä ajanjaksoilta, jolloin he ovat olleet työttömänä tai sairaana tai heillä on ollut 
hoitovelvollisuuksia, mikä koskee lähinnä naisia;
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