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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

naisten koulutuksellisesta ja ammatillisesta liikkuvuudesta EU:ssa
(2012/0000(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 2 ja 3 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 8, 45, 
165 ja 166 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 21, 23 ja 25 artiklan,

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

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Naisten ja miesten 
tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015" (COM(2010)0491),

– ottaa huomioon 23. marraskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Uuden osaamisen 
ja työllisyyden ohjelma: Eurooppa tähtää täystyöllisyyteen" (COM(2010)0682),

– ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Uutta pontta 
ammatillista koulutusta koskevalle eurooppalaiselle yhteistyölle Eurooppa 2020 -
strategian tueksi" (COM(2010)0296),

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman työntekijöiden 
liikkuvuuden edistämisestä Euroopan unionissa1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että oikeus asua ja työskennellä toisessa EU:n jäsenvaltiossa on yksi 
Euroopan unionin perusvapauksista;

B. ottaa huomioon, että työntekijöiden liikkuvuus ja koulutuksellinen liikkuvuus 
myötävaikuttavat Euroopan kansalaisuuden tiedostamiseen sekä demokraattisiin 
prosesseihin osallistumiseen;

C. ottaa huomioon, että talous- ja rahoituskriisi on vaikuttanut kielteisesti EU:n 
työmarkkinoihin ja erityisesti työllisyyslukuihin ja liikkuvuuteen sekä työntekijöiden 
mahdollisuuksiin valita koulutustaan ja ammattipätevyyttään vastaavaa työtä, miltä osin 
naiset ovat yksi heikoimmassa asemassa olevista ryhmistä;

D. ottaa huomioon, että sukupuolten välillä on huomattavia eroja työntekijöiden 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0455.
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liikkuvuuteen EU:ssa liittyvissä asioissa, sillä miehet muuttavat työpaikan tai töiden 
siirtymisen vuoksi paljon useammin kuin naiset (miehistä 44 prosenttia ja naisista 
27 prosenttia), kun taas naiset muuttavat useammin pitkien matkojen taakse seuratakseen 
kumppaniaan;

E. katsoo, että sukupuolittain eriytyneet työmarkkinat, puutteelliset työolot, vallalla olevat 
stereotypiat ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän vaara ovat merkittäviä esteitä naisten 
ammatilliselle liikkuvuudelle; ottaa huomioon, että myös perheeseen, sosiaalisiin 
verkostoihin, lasten päivähoitopalveluihin, asumisolosuhteisiin ja paikallisiin olosuhteisiin 
liittyvät tekijät ovat naisten vapaan liikkuvuuden esteinä;

F. katsoo, että naisten työmarkkinoille integroimisen parantamiseksi tarvitaan moniulotteisia 
politiikan ratkaisuja, joihin sisällytetään elinikäinen oppiminen, työajan ja perhe-elämän 
yhteensovittaminen, työterveys ja -turvallisuus sekä työjärjestelykäytännöt;

G. ottaa huomioon, että koulutuksellinen liikkuvuus auttaa edistämään ammatillista 
liikkuvuutta ja lisäämään työtilaisuuksia ja että kaikilla, myös vähemmän koulutetuilla 
naisilla, on oltava siihen mahdollisuus;

1. korostaa, että EU:n koulutus-, kotouttamis-, maahanmuutto-, työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan yhteydessä on tarpeen lisätä tietoisuutta naisten tilanteesta sekä suojella 
naisten oikeuksia, edistää tasa-arvoa ja yhtäläisiä mahdollisuuksia sekä torjua kaikenlaista 
hyväksikäyttöä työmarkkinoilla;

2. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön naisten oikeuksien suojelua ammatillisen 
liikkuvuuden yhteydessä koskevia määräyksiä niiden laatiessa kansallisia strategioita ja 
uudistusohjelmia;

3. toteaa, että lasten- tai vanhustenhoitotyöhön ulkomaille muuttavat naiset työskentelevät 
usein ilman työsopimusta tai laittomasti, minkä vuoksi heillä ei ole oikeutta 
sosiaaliturvaan, terveydenhuoltoon tai muihin etuisuuksiin;

4. toteaa, että ulkomaille töihin lähteville naisille tarjotaan usein työmarkkinoiden vähinten 
arvostettuja töitä, kun tarkastellaan pätevyyttä, palkkaa ja arvostusta, ja että naisten 
siirtotyöläisyys keskittyy usein muutamalle naisvaltaiselle alalle ja on perinteisten 
sukupuoliroolien leimaamaa;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan tapauksia, joissa naisten oikeuksia 
poljetaan työmarkkinoilla, tarjoamaan töiden vuoksi ulkomailla asuville naisille kaikki 
tarvittavat tiedot työnsaantimahdollisuuksista, näiden alaan liittyvästä koulutuksesta ja 
oikeuksista sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon sekä tarjoamaan työmahdollisuuksia 
koskevaa ilmaista neuvontaa;

6. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tehostamaan EU:n politiikkaa, jolla torjutaan toiseen 
jäsenvaltioon asettautuneiden EU:n siirtotyöläisten suoraa ja epäsuoraa syrjintää ja heidän 
oikeuksiensa loukkauksia heidän riittämättömän kielitaitonsa vuoksi sekä siksi, että he 
tuntevat huonosti lainsäädäntöä, jota sovelletaan heidän työskentelyynsä vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa;
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7. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan eri työnantajien yksittäin palkkaamille liikkuville 
kotitalous- ja hoitotyöntekijöille yhteyspisteitä, joiden avulla he voivat verkostoitua ja 
saada näin tietoa oikeuksistaan;

8. kehottaa jäsenvaltioita tekemään palkkakehityksestä avoimempaa, jotta voidaan puuttua 
pysyviin tai leveneviin palkkakuiluihin; 

9. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan puolison tai kumppanin ja/tai lasten kanssa muuttaville 
työntekijöille palveluja, kuten lastentarhoja, esikouluja, kouluja ja 
terveydenhuoltopalveluja, sekä sallimaan julkisten työnvälityspalvelujen käytön, jotta 
toiseen jäsenvaltioon muuttavia puolisoja tai kumppaneja voidaan auttaa löytämään työtä;

10. kehottaa jäsenvaltioita poistamaan työntekijöiden liikkuvuuden esteitä tarjoamalla naisille, 
jotka seuraavat miestään tai kumppaniaan toiseen jäsenvaltioon, asianmukaisia palveluja, 
kuten kursseja, joilla helpotetaan heidän sopeutumistaan uuteen sosiaali- ja 
kulttuuriympäristöönsä, esimerkiksi kielikursseja ja ammatillista koulutusta, ilmaiseksi;

11. kehottaa edelleen jäsenvaltioita edistämään koulutuksellista ja ammatillista liikkuvuutta a)
lisäämällä tietoisuutta ja saattamalla tiedon helposti kaikkien saataville; b) korostamalla 
liikkuvuuden lisäarvoa koulutuksen varhaisessa vaiheessa; c) varmistamalla, että 
jäsenvaltioiden välisistä liikkuvuuskokemuksista saatavat oppimistulokset validoidaan; ja 
d) keventämällä hallinnollista rasitetta ja edistämällä asiasta vastaavien viranomaisten 
yhteistyötä jäsenvaltioissa;

12. kehottaa komissiota tukemaan voimakkaasti Erasmus-ohjelmaa; panee merkille, että sen 
jälkeen kun Erasmus-ohjelma otettiin vuonna 1987 käyttöön, sen ansiosta yli 
2,2 miljoonaa opiskelijaa on voinut harjoittaa liikkuvuutta EU:ssa ja että se on 
myötävaikuttanut merkittävästi liikkuvuuteen eurooppalaisessa korkea-asteen 
koulutuksessa;

13. korostaa, että vammaisille naisille ja yksinhuoltajaäideille on tarjottava lisätukea, jotta he 
voivat osallistua olemassa oleviin koulutusalan liikkuvuusohjelmiin;

14. korostaa tarvetta lisätä ulkomaille muuttaneiden naisten osallistumista elinikäisen 
oppimisen ohjelmiin ja myös sellaisiin ohjelmiin, jotka liittyvät ammattipätevyyden 
kehittämiseen;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille.
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PERUSTELUT

Eurooppa joutuu lähivuosina kohtaamaan merkittäviä haasteita, jotta sen työmarkkinoista 
voidaan tehdä entistä avoimemmat ja helpommin saavutettavat. 

Ensinnäkin tavoitteena on ammatillinen liikkuvuus, mikä korostaa tarvetta mukauttaa 
koulutusjärjestelmät paremmin työmarkkinoiden uusiin vaatimuksiin, tehostaa elinikäistä 
oppimista ja taitojen hankkimista sekä kehittää ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmiä. 

Toiseksi työntekijöiden liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä on vielä liian vähäistä, mikä 
osoittaa, ettei sisämarkkinoiden mukanaan tuomia etuja vielä osata täysin hyödyntää. 

Liikkuvuuden tiellä on vielä liian paljon esteitä, kuten riittämätön kielitaito, epäsuotuisat 
edellytykset työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen sekä kansallisen 
sosiaaliturvalainsäädännön puutteellinen ajantasaistaminen. 

Rajat ylittävää liikkuvuutta koskevaa tietoa on vähänlaisesti tarjolla, ja liian monissa 
tapauksissa sen huono laatu saa monet ihmiset toisiin ajatuksiin.

Monissa tapauksissa työpaikan vaihtaminen voi merkitä yrityksen tai teollisuudenalan 
vaihtamisen lisäksi myös uuden uran tai ammatin aloittamista. 

Onkin oleellista huolehtia siitä, että oppimismahdollisuudet vastaavat tarvetta varmistaa 
työntekijöiden työllistyvyys ja sopeutumiskyky koko heidän työelämänsä ajan ja lisäävät 
heidän mahdollisuuksiaan ammatilliseen liikkuvuuteen.

Kaikilla kansalaisilla on oltava kunnollinen peruskoulutus ja mahdollisuus saattaa tietonsa 
ajan tasalle sekä lisätä ammattitaitoaan koko työelämänsä ajan. 

Edellä mainitut tavoitteet edellyttävät hallitusten, viranomaisten, työnantajien, 
työmarkkinaosapuolten ja yksittäisten kansalaisten yhteistä vastuunottoa. 

Koulutusjärjestelmien on mukauduttava työmarkkinoiden sekä yhä enemmän tietoon 
perustuvan talouden ja yhteiskunnan tarpeisiin. 

Aikana, jolloin yhä harvemmat nuoret onnistuvat löytämään työpaikan, on tartuttava uusiin 
haasteisiin ja hyödynnettävä yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia. 

On olennaisen tärkeää, että yhä useammat ihmiset hankkivat mahdollisimman korkean 
koulutustason, ja tämä pätee erityisesti naisiin, jotka saattavat väliaikaisesti poistua 
työmarkkinoilta lasten synnyttämisen ja perheen perustamisen takia ja joilta työmarkkinoille 
palaaminen edellyttää ennen kaikkea hyvää koulutustasoa.

Eurooppa 2020 -strategian ensimmäinen tavoite on nostaa 20–64-vuotiaden naisten ja miesten 
työllisyysaste 75 prosenttiin muun muassa edistämällä nuorten, ikääntyvien henkilöiden ja 
vähemmän koulutettujen työntekijöiden osallistumista.

Koulutuksen lisääminen ja parantaminen johtavat korkeampaan työllisyyteen, ja 
koulutustason nousu auttaa ajan myötä nostamaan naisten työllisyysastetta, millä on suoria 
myönteisiä vaikutuksia bruttokansantuotteeseen. 
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Laajempia ja myönteisempiä vaikutuksia talouskasvuun voidaan saada aikaan ainoastaan 
edistämällä investointeja inhimilliseen pääomaan ja naisten tuottavuutta.


