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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. katsoo, että uuteen talouteen siirtymistä ei pidä käyttää tekosyynä vähentää useita tasa-
arvoa edistäviä toimia, vaan sitä tulee sen sijaan pitää ainutlaatuisena mahdollisuutena 
vahvistaa naisten osuutta EU:n työmarkkinoilla, mikä on edellytys kestävän kasvun, 
työllisyyspotentiaalin kokonaisvaltaisen hyödyntämisen ja kilpailukyvyn 
vahvistamisen varmistamiseksi,

1. kehottaa keskittymään tasa-arvoon siirtymisessä uuteen talouteen, sillä naiset joutuvat 
todennäköisimmin kärsimään epävarmoista työtilanteista työmarkkinoilla ja 
sukupuoleen perustuvasta palkkakuilusta; vaatii kehittämään työmarkkinapolitiikkoja 
siten, että huomioidaan sukupuolinäkökohdat ja luodaan ohjelmia naisten 
palkkaamiseksi aloille, joilla he ovat aliedustettuina;

2. huomauttaa, että ainoastaan 30 prosenttia yrittäjistä on naisia ja vain harva nainen 
toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana, joten on tärkeää poistaa naisten yrittäjyyttä 
hankaloittavat esteet, sillä nimenomaan yrittäjät ovat olennaisia kestävän talouden 
tuottavuudelle ja kasvulle;

3. korostaa, että entistä tavoitteellisemmat toimet naisten pääsyn takaamiseksi kaikille 
koulutustasoille ja elinikäisen oppimisen tarjoaminen ovat olennaisia, jotta voidaan 
vähentää sukupuoleen perustuvaa työpaikkojen jakautumista; pyytää tarjoamaan 
asianmukaista koulutusta, jotta naispuoliset työntekijät eivät olisi aliedustettuina vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavilla aloilla;

4. korostaa, että teknisen koulutuksen ja oppisopimusten alalla tulisi ottaa enemmän 
huomioon naisten erityistarpeet, joihin lukeutuvat aikataulujen ja työpaikan sijainnin 
sovittaminen heidän perherooliinsa sekä taitotason mukainen koulutus; pyytää EU:ta 
ja jäsenvaltioita varmistamaan mahdollisuuden joustavaan ja korkeatasoiseen 
päivähoitoon;

5. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita asettamaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
ohjelmissa etusijalle vihreät työpaikat naisille ja ottamaan huomioon, että ESR 
rahoittaa koulutusohjelmia sellaisilla aloilla kuin uusiutuvat energialähteet ja 
ekoturismi; korostaa, että tarvitaan enemmän toimia, jotta voidaan lisätä naisten 
osallistumista ESR:n tukemiin ohjelmiin, sillä osuus on tällä hetkellä alle 
10 prosenttia;

6. korostaa tarvetta kannustaa naisten osallistumista muiden kuin perinteisten alojen 
työntekijäjärjestöihin, sillä on olennaista suojella naisten oikeuksia, jotta uuden 
talouden työpaikat olisivat sosiaalisesti kestäviä.


