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EHDOTUKSET

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

A. katsoo, että on tehtävä enemmän työtä Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseksi, joka koskee naisten työmarkkinoille osallistumisen nostamista 
75 prosenttiin, koska näin vapautettaisiin merkittävä määrä käyttämättömiä kykyjä 
varsinkin tieteen ja teknologian alalla ja edistettäisiin taloudellista tehokkuutta sekä 
lisättäisiin tuottavuutta; 

1. kehottaa jälleen jäsenvaltioita liittämään tasa-arvonäkökulman eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon ottamalla naisten tarpeet ja tilanteen huomioon vuotuisessa 
kasvuselvityksessä annettujen toimintaohjeiden täytäntöönpanossa; antaa tunnustusta 
niille jäsenvaltioille, jotka ovat huolehtineet sukupuoliulottuvuuden ottamisesta huomioon 
kaikkialla niiden kansallisissa uudistusohjelmissa, mutta pitää valitettavana, että monet 
jäsenvaltiot eivät ole ottaneet mukaan mitään mainintaa sukupuolesta;

2. kehottaa komissiota lisäämään sukupuolittain jaottelevia indikaattoreita, sallimaan 
Eurooppa 2020 -tavoitteissa edistymisen seurannan ja mahdollisimman suuressa määrin 
erittelemään Eurooppa 2020 -tavoitteet ja indikaattorit sukupuolen mukaan;

3. muistuttaa, että sukupuolten välinen palkkakuilu on yhä ongelma EU:ssa ja että se myös 
vaikuttaa naisten myöhemmin saamien eläkkeiden tasoon; kehottaa näin ollen 
jäsenvaltioita asettamaan sukupuolten välisen palkkakuilun kuromiseen liittyviä 
laadullisia tavoitteita kansallisissa uudistusohjelmissa;

4. muistuttaa, että useimmissa osa-aikatyöpaikoissa työskentelee naisia, mikä rajoittaa 
heidän taloudellista riippumattomuuttaan silloin, kun tämä ei ole oma valinta, ja vaikuttaa 
voimakkaasti heikossa asemassa oleviin naisiin kuten yksinhuoltajaäiteihin; kehottaa näin 
ollen komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan naisten työllisyyttä sekä määrän että laadun 
suhteen eli viikoittaisten työtuntien määrän, työsopimustyypin ja näin ollen myös sen 
suhteen, mitkä mahdollisuudet naisilla on varmistaa taloudellinen riippumattomuutensa; 
kehottaa jäsenvaltioita lisäämään vahvan sukupuoliulottuvuuden kaikkiin toimiin ja 
toimintoihin, joilla pyritään edistämään liiketoimintaa ja itsenäistä ammatinharjoittamista; 

5. korostaa, että naisia olisi kannustettava ja koulutettava paremmin sellaisille aloille, joiden 
työllistämismahdollisuudet ovat suurimmat, esimerkiksi vähän hiilipäästöjä tuottavaan, 
resursseja tehokkaasti käyttävän talouden ("vihreät työpaikat") tai digitaalitalouden aloille; 
korostaa, että terveys- ja sosiaalialoilla ("valkoiset työpaikat"), joilla työskentelee paljon 
naisia, työpaikoille olisi annettava enemmän tunnustusta, joka näkyisi sopimustyypeissä ja 
palkoissa;

6. panee merkille, että naisten pääsyä korkeampaa pätevyyttä vaativaan työhön olisi 
helpotettava myös EU:n tuottavuuseron kaventamiseksi ja siten EU:n kilpailukyvyn 
lisäämiseksi maailmanmarkkinoilla.


