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EHDOTUKSET

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

1. panee merkille, että miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet ja sukupuolinäkökohtien 
valtavirtaistamisen periaate on nimenomaisesti vahvistettu rakennerahastoasetuksissa 
läpikulkevana ulottuvuutena politiikan suunnittelussa ja täytäntöönpanossa;

B. toteaa, että naisten todennäköisyys jäädä työelämän ulkopuolelle on kaksi kertaa suurempi 
kuin miehillä, vaikka naiset ovat enemmistössä korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 
joukossa, ja panee merkille, että naiset ilmoittavat työelämän ulkopuolella olemisen 
syyksi useammin henkilökohtaiset tai perhesyyt; 

C. ottaa huomioon, että naiset ovat miehiä suuremmassa vaarassa joutua äärimmäiseen
köyhyyteen ja että epävarmoissa työsuhteissa on enemmän naisia kuin miehiä erityisesti 
maaseutualueilla;

D. toteaa, että koheesiopolitiikan alan vuosien 2007–2013 ohjelmista tehtyjen arviointien 
mukaan jäsenvaltioissa ollaan yleisesti ottaen hyvin perillä sukupuolten tasa-arvoa 
koskevasta vaatimuksesta ohjelmia perustettaessa, mutta samaiset arviot osoittavat, että 
sukupuolten tasa-arvoa ei ole integroitu millään muotoa tehokkaasti kyseisiin ohjelmiin;

1. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään koheesiopolitiikan yhteydessä ohjelmia ja toimia, 
joilla pyritään edistämään naisten ja miesten yhdenvertaista taloudellista 
riippumattomuutta siten, että tasoitetaan osallistumista työmarkkinoille ja puututaan 
sukupuolten välisiä palkkaeroja koskevaan sitkeään ongelmaan;

2. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään huomiota niihin seurannaisvaikutuksiin, joita 
julkisen talouden vakauttamisella voi olla naisiin, ja siihen, miten nämä vaikutukset 
voitaisiin vähentää minimiin koheesiopolitiikan tehokkaalla täytäntöönpanolla;

3. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia kehittämään köyhyyden 
naisistumisen torjumiseksi ja sosiaalisen osallistamisen edistämiseksi innovatiivisia toimia 
ja ohjelmia, joiden kohderyhmänä ovat erityisesti kaikkein haavoittuvimmat naisryhmät;

4. kehottaa komissiota yhdessä Euroopan tasa-arvoinstituutin kanssa parantamaan edelleen 
jäsenvaltioiden raportointijärjestelmiä, jotta voidaan arvioida koheesiopolitiikan 
yhteydessä sukupuolten tasa-arvon edistämiseen myönnetyn tuen vaikutuksia;

5. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään saatavilla olevia EU:n varoja aktiivisemmin sellaisten 
perheystävällisten, korkealaatuisten, kohtuuhintaisten ja esteettömien hoitopalvelujen 
kehittämiseen, jotka mahdollistavat työ- ja perhe-elämän paremman yhteensovittamisen.


