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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 myötä miesten ja naisten työllisyyttä 
aiotaan nostaa 75 prosenttiin, kun tällä hetkellä naisten työllisyysprosentti on 58,2,

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;

2. korostaa, että jos työmarkkinoille halutaan päteviä ja ammattitaitoisia naistyöntekijöitä, 
niin rakenteellisen työttömyyden ja äitiys- tai vanhempainlomalta palaamisen vuoksi 
ongelmia kohtaavien naisten pätevyyden parantamiseksi heille on annettava 
mahdollisuuksia uudelleenkoulutukseen ja ammattikoulutukseen, työsopimuksen tyypistä 
riippumatta; korostaa edelleen, että naisille on annettava mahdollisuuksia osallistua 
aktiivisesti elinikäiseen oppimiseen jo uransa varhaisessa vaiheessa sekä edistettävä 
teknisten ja insinöörialan opintojen suosiota tyttöjen keskuudessa, jotta koulutusta 
mukautettaisiin joustavasti työmarkkinoiden tarpeisiin;

3. pyytää jäsenvaltioita sisällyttämään työmarkkinoiden rakenneuudistuksiin välineitä, joilla 
ehkäistään naisten horisontaalista ja vertikaalista syrjintää työelämässä ottamalla käyttöön 
tehokkaita toimia kaavamaisten käsitysten torjumiseksi, sekä hyvien käytäntöjen ja 
vertailussa käytettävien indikaattoreiden vaihtoa jäsenvaltioiden kesken;

4. kehottaa komissiota tukemaan naisten osallistumista työelämään ja panostamaan siihen 
edistämällä monimuotoista johtamista, naisten ammatillista kannustamista sekä sellaisten 
uudentyyppisten työpaikkojen luomista, joissa tasapainotetaan työn ja perhe-elämän 
vaatimuksia esimerkiksi työaikojen joustolla;

5. toteaa, että naisten työllisyyden nostamiseen on mahdollisuuksia hoito- ja palvelualojen 
lisäksi myös yrityspalvelusektorilla, kuten vakuutus- ja konsultointialoilla, sekä 
ympäristöalalla ja kestävän kehityksen mukaisissa työpaikoissa;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kannustamaan yksityistä sektoria kaikkiin 
mahdollisiin toimiin sukupuolten välisten palkkaerojen poistamiseksi, jolloin naisten 
osallistumista työmarkkinoille voitaisiin parantaa.


