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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:

– ottaa huomioon tutkimuksen EU-ohjausjakson arviointia sukupuolten tasa-arvon 
näkökulmasta 2012 koskevista tiedoista1,

1. kehottaa komissiota arvioimaan julkisen talouden vakauttamistoimien vaikutusta 
sukupuolten tasa-arvoon; kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota 
sukupuolten tasa-arvoon vakaus- ja lähentymisohjelmissa sekä kansallisissa 
uudistusohjelmissa muun muassa varmistamalla, että ohjelmiin on sisällytetty selkeät 
kuvaukset suunniteltujen tulojen ja menojen sukupuolivaikutuksista;

2. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan sukupuolikohtaisia kansallisia tavoitteita 
Eurooppa 2020 strategialle; kehottaa komissiota erittelemään tietoa sukupuolen mukaan, 
jotta Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteiden ja vastaavien kansallisten tavoitteiden 
toteutumista voidaan valvoa, ja määrittelemään lisäksi tarvittaessa sukupuolikohtaisia 
indikaattoreita;

3. on huolissaan siitä, että kansallisissa uudistusohjelmissa ei ole kattavia ja järjestelmällisiä 
strategioita, joilla voitaisiin edistää sukupuolten tasa-arvoa työllisyyden, sosiaalisen 
osallisuuden, koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin aloilla; kehottaa komissiota 
tarjoamaan opastusta jäsenvaltioille tämän korjaamiseksi tulevissa EU-ohjausjaksoissa;

4. pitää myönteisinä maakohtaisia suosituksia lastenhoitopalveluiden parantamiseksi, 
kotitalouksien toisiin palkansaajiin kohdistuvien pidäkkeiden poistamiseksi, miesten ja 
naisten lakisääteisen eläkeiän yhdenmukaistamiseksi, työn ja yksityiselämän yhdistämistä 
koskevien tarpeiden huomioimiseksi sekä sukupuoli- ja eläke-erojen poistamiseksi; on 
huolissaan siitä, että monet näistä suosituksista esitettiin jo vuonna 2012, mikä on osoitus 
puutteellisesta täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa;

5. kehottaa komissiota ottamaan esille tulevassa vuotuisessa kasvuselvityksessään erityisiä 
sukupuolten epätasa-arvon vähentämistä koskevia politiikan suuntaviivoja ja erityisesti 
suuntaviivoja, jotka koskevat sukupuolten välisten palkka- ja eläke-erojen kaventamista, 
naisten työmarkkinoille osallistumisen lisäämistä ja sukupuolisyrjinnän torjumista 
työmarkkinoilla; 

6. kehottaa komissiota kehittämään sidosryhmien osallistumista koskevia suuntaviivoja, 
joilla pyritään tukemaan taloudellisesti kansallisten sidosryhmien osallistumista 
EU-ohjausjaksoon, mikä edellyttää sidosryhmien panosten yhdistämistä kansalliseen 
uudistusohjelmaan, ja pitämään parlamentin kanssa vuosittaisia kuulemistilaisuuksia, 
joihin myös työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta osallistuvat ja joissa arvioidaan 
tavoitteiden edistymistä ja esitetään ehdotuksia maakohtaisiksi suosituksiksi. 

                                               
1 Politiikkayksikkö, Euroopan parlamentti


