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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:

– ottaa huomioon vuonna 1979 hyväksytyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevan YK:n yleissopimuksen,

A. katsoo, että on otettava huomioon sukupolvien välisten suhteiden sukupuolinen 
ulottuvuus, 

B. ottaa huomioon, että EU 2020 -strategian kunnianhimoisiin työllisyysastetta koskeviin 
tavoitteisiin kuuluu työllisyyden lisääminen 25 prosentilla samalla kun vastataan 
väestörakenteen muutokseen, 

C. ottaa huomioon, että väestörakenteen muuttuessa naisten rooli on poikkeuksellisen 
merkittävä, koska heitä tarvitaan sekä työntekijöinä että äiteinä, ja että tätä äitien 
kaksinkertaista taakkaa on käsiteltävä asianmukaisesti,

D. ottaa huomioon, että pidemmän eliniän odotteen vuoksi naisten osuus ikääntyneessä 
väestössä kasvaa,

1. pyytää väestörakenteen muutosta ja solidaarisuutta tarkasteltaessa kiinnittämään erityistä 
huomiota sukupuolinäkökulmaan, koska sukupuolten suhteet antavat puitteet koko elämän 
kululle syntymästä vanhuuteen, vaikuttavat resurssien saantiin ja mahdollisuuksiin sekä 
muokkaavat elämä strategioita kaikissa vaiheissa;

2. painottaa, että miesten ja naisten väliseen palkkaeroon, joka on nykyisin 17 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:ssa, on puututtava, koska se merkitsee pienempiä tuloja ensimmäisen 
lapsen syntymästä lähtien ja lopulta pienempiä eläkkeitä ja suurempaa köyhyyttä 
vanhemmille naisille;

3. painottaa, että työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on mahdollista ainoastaan, jos 
perheille tarjotaan helposti saatavia ja kohtuuhintaisia, korkealaatuisia hoitopalveluja;

4. toteaa, että ikääntyneet naiset kärsivät työmarkkinoilla usein syrjinnästä, itse asiassa 
moninkertaisesta syrjinnästä, ja että tähän on puututtava tehokkaalla tavalla;

5. toteaa naisten merkittävän roolin hoivan antajina, joiden kykyjä usein aliarvioidaan ja 
jotka voivat edistää työ- ja perhe-elämän parempaa yhteensovittamista;

6. kehottaa lisäämään kaikkiin ikäryhmiin kuuluvien naisten osallistumista elinikäistä 
oppimista koskeviin ohjelmiin;

7. pyytää Euroopan tasa-arvoinstituuttia seuraamaan ja analysoimaan sukupolvien välisiä 
suhteita ja käyttämään siinä sukupuoleen ja ikään perustuvia osoittimia;


