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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja erityisesti sen periaatteet 2, 
3, 6, 9 ja 15,

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 ja kestävän 
kehityksen tavoitteet ja erityisesti tavoitteet 1, 5, 8 ja 10 sekä niihin liittyvät tavoitteet ja 
indikaattorit,

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) vuonna 1951 tehdyn 
yleissopimuksen, joka koskee samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavaa 
samaa palkkaa, ja vuonna 2019 tehdyn väkivallan ja häirinnän torjumista työelämässä 
koskevan yleissopimuksen,

– ottaa huomioon miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen lujittamisesta 
läpinäkyvyyden avulla 7. maaliskuuta 2014 annetun komission suosituksen1,

– ottaa huomioon komission asiakirjan ”Strateginen sitoutuminen sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen vuosina 2016–2019”,

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”EU:n toimintasuunnitelma vuosiksi 2017–2019 
– Sukupuolten palkkaeron kaventaminen” (COM(2017)0678),

– ottaa huomioon komission vuoden 2019 kertomuksen naisten ja miesten tasa-arvosta 
Euroopan unionissa,

– ottaa huomioon miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 
5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/54/EY2 ja vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta 
20. kesäkuuta 2019 annetun neuvoston direktiivin (EU) 2019/11583,

– ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) tasa-arvoindeksin (Gender 
Equality Index) ja erityisesti vuoden 2019 raportin,

– ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät aiheesta ”sukupuolten 
palkkaerojen poistaminen: keskeiset politiikat ja toimenpiteet”,

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät aiheesta 
”sukupuolitasa-arvoiset taloudet EU:ssa: tuleva kehitys”,

1 EUVL L 69, 8.3.2014, s. 112.
2 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23.
3 EUVL L 188, 12.7.2019, s. 79.
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– ottaa huomioon 26. toukokuuta 2016 antamansa päätöslauselman köyhyydestä: 
sukupuolinäkökulma4,

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista5,

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman tarpeesta unionin 
strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi6,

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman naisten taloudellisesta 
voimaannuttamisesta yksityisellä ja julkisella sektorilla EU:ssa7,

– ottaa huomioon 16. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman eriarvoisuuden 
torjunnasta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä8,

– ottaa huomioon 30. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman sukupuolten 
palkkaerosta9,

– ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Tasa-arvon 
unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025” (COM(2020)0152),

– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n 
yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi10,

A. ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusarvoista ja 
yksi sen yhteisistä perusperiaatteista, jotka on vahvistettu Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 2 artiklassa ja 3 artiklan 3 kohdassa, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 8 ja 19 artiklassa sekä perusoikeuskirjan 23 artiklassa, mikä kuvastaa EU:n 
sitoutumista sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen sen kaikessa politiikassa ja 
toiminnassa; ottaa huomioon, että SEUT:n 157 artiklassa todetaan nimenomaisesti, että 
jokainen jäsenvaltio huolehtii sen periaatteen noudattamisesta, jonka mukaan miehille ja 
naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka;

B. ottaa huomioon, että naiset saavat kaikkialla EU:ssa suhteettoman paljon vähemmän 
palkkaa kuin miehet; ottaa huomioon, että komission tuoreimpien lukujen mukaan 
sukupuolten palkkaero tuntipalkoissa on EU:ssa 15,7 prosenttia11, vaikka se vaihtelee 
huomattavasti jäsenvaltioittain; ottaa huomioon, että sukupuolten palkkaero kasvaa 
40 prosenttiin12, kun työllisyysaste ja yleinen työmarkkinoille osallistuminen otetaan 
huomioon; ottaa huomioon, että vain 8 prosenttia13 miehistä työskentelee EU:ssa 

4 EUVL C 76, 28.2.2018, s. 93.
5 EUVL C 242, 10.7.2018, s. 24.
6 EUVL C 331, 18.9.2018, s. 60.
7 EUVL C 346, 27.9.2018, s. 6.
8 EUVL C 356, 4,10.2018, s. 89.
9 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0025.
10 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0054.
11 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle. Tasa-arvon unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025.
12 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 30. tammikuuta 2020, sukupuolten palkkaerosta.
13 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle. Tasa-arvon unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025.
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osa-aikaisesti, kun taas naisista lähes kolmannes (31 prosenttia)14 on osa-aikatyössä eri 
syistä, kuten stereotypioiden, rakenteellisten tekijöiden ja yhteiskunnallisten odotusten 
vuoksi; katsoo, että palkkauksen avoimuudella voi olla ratkaiseva merkitys sen 
varmistamisessa, että sukupuolten palkkaeron poistamisessa ja eriarvoisuuden 
torjumisessa edistytään merkittävästi, ja se voisi auttaa paljastamaan naisten työn 
järjestelmällisen aliarvioinnin sekä riittämättömän arvostuksen ja palkkauksen 
sukupuolten palkkauksessa tiukassa istuvan epätasa-arvon keskiössä; katsoo, että 
työehtosopimusneuvotteluilla voidaan vähentää epäoikeudenmukaisia palkkaeroja ja 
edistää palkkauksen avoimuutta sekä puuttua yleisesti mataliin palkkoihin;

C. katsoo, että moniperusteinen lähestymistapa on ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan 
ymmärtää erilaista syrjintää, joka lisää sukupuolten palkkaeroa useita identiteettejä 
edustaville naisille, ja sitä, miten sukupuoli liittyy muihin sosiaalisiin tekijöihin, kuten 
vammaisuuteen; ottaa huomioon, että yli puolet työikäisistä vammaisista naisista on 
työelämän ulkopuolella; ottaa huomioon, että vammaiset naiset kärsivät kaikissa 
jäsenvaltioissa enemmän vakavasta aineellisesta puutteesta kuin naiset, jotka eivät ole 
vammaisia;

D. ottaa huomioon, että vaikka naisten osallistuminen työmarkkinoille on lisääntynyt, on 
olemassa tiukassa istuvia sukupuolten välisiä eroja, jotka voivat asettaa naiset 
haavoittuviin tai epävarmoihin tilanteisiin; ottaa huomioon, että sukupuolten välinen 
työllisyysero on EU:ssa 11,6 prosenttia15; ottaa huomioon, että naiset ovat 
aliedustettuina hyvin palkatuilla aloilla ja päättävissä asemissa ja että he työskentelevät 
useammin töissä, joihin he ovat ylipäteviä, ja että EU:ssa yksi naispuolinen työntekijä 
viidestä kuuluu alhaisimpaan palkkaryhmään, kun taas miehillä vastaava luku on yksi 
kymmenestä; ottaa huomioon, että sukupuolten palkkaeron seurauksiin kuuluvat 
sukupuolten välinen eläketuloissa ilmenevä 37 prosentin16 ero, joka on vallalla vielä 
vuosikymmeniä, sekä naisten ja miesten epätasa-arvoinen taloudellisen 
riippumattomuuden taso; katsoo, että kaikkien näiden sukupuolten välisten erojen 
poistamiseksi tarvitaan kunnianhimoisia toimia;

E. ottaa huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa on havaittavissa selkeää taantumista, 
myös naisten taloudellisen voimaannuttamisen alalla, ja on olemassa vaara, että 
sukupuolten tasa-arvo jää vielä alemmalle sijalle jäsenvaltioiden asialistalla;

F. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi vaikuttaa suhteettoman paljon naisiin sosiaalisesti 
ja taloudellisesti ja johtaa vielä syvempään eriarvoisuuteen ja syrjintään miesten ja 
naisten välillä työmarkkinoilla, ottaen huomioon, että naiset saavat pienempää palkkaa 
ja pienempiä eläkkeitä ja saavat kokoon vähemmän säästöjä, he kärsivät enemmän työn 
epätyypillisistä ja epävarmoista muodoista ja köyhyydestä, heillä ei ole yhtäläisiä 
mahdollisuuksia sosiaaliturvaan, he ovat suuremmassa vaarassa joutua irtisanotuiksi tai 
tekemään lyhyempää työaikaa kriisin seurauksena ja heihin kohdistuu enemmän ja 
erityisiä rasitteita sulkutoimien vallitessa, kuten etätyöskentely stressaavissa 
olosuhteissa, liiallinen työmäärä ja palkattoman koti- ja hoivatyön epätasapuolinen 

14 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle. Tasa-arvon unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025.
15 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle. Tasa-arvon unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025.
16 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 30. tammikuuta 2020, sukupuolten palkkaerosta.
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jakautuminen; ottaa huomioon, että suurin osa etulinjan työntekijöistä on naisia, jotka 
ovat tietyillä aloilla usein epäoikeudenmukaisesti alipalkattuja ja aliarvostettuja;

G. ottaa huomioon, että naiset johtavat hoidon ja tuen tarjoamista yhteiskunnan 
suojelemiseksi nykyisessä covid-19-kriisissä ja ovat samalla suuremmassa 
tartuntavaarassa, koska he ovat yliedustettuina keskeisissä ja altistuneemmissa 
ammateissa17, kuten sairaanhoitajina ja muina terveydenhuollon ammattilaisina, 
apteekkityöntekijöinä, supermarkettien kassanhoitajina, vanhustenhoitajina ja 
siivoojina, mikä johtuu työmarkkinoiden eriytymisestä sukupuolen mukaan;

H. katsoo, että naisten taloudellinen voimaannuttaminen ja yhtäläinen mahdollisuus saada 
rahoitusta ovat avainasemassa sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa sekä köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumisessa; ottaa huomioon, että jos naisille ei makseta 
samaa palkkaa kuin miehille, se rajoittaa heidän kykyään saavuttaa taloudellinen ja näin 
ollen henkilökohtainen riippumattomuus; ottaa huomioon, että työssäkäyvien naisten 
köyhyysaste voisi laskea 8 prosentista 3,8 prosenttiin, jos naisille maksettaisiin samaa 
palkkaa kuin miehille18; toteaa, että köyhyydessä elävien 5,6 miljoonan lapsen määrä 
voisi vähentyä 2,5 miljoonalla, jos sukupuolten palkkaero saataisiin poistettua; ottaa 
huomioon, että sukupuolten välinen ero bruttokuukausiansioissa 15–24-vuotiaiden 
työntekijöiden keskuudessa (7 prosenttia) oli yli viisi kertaa pienempi kuin 
65-vuotiaiden tai sitä vanhempien työntekijöiden keskuudessa (sukupuolten välinen ero 
38 prosenttia), mikä osoittaa tällä hetkellä myös, että äitiyteen liittyy selkeä ansiohaitta 
ja palkkaero naisten, joilla on huollettavia lapsia, ja naisten, joilla ei ole huollettavia 
lapsia, sekä äitien ja isien välillä; ottaa huomioon, että köyhyysriski kasvaa jyrkästi 
koko eliniän ajan, mikä viittaa palkkaerojen ja köyhyyden kumuloituneeseen 
vaikutukseen 75-vuotiaiden tai sitä vanhempien keskuudessa ja on kautta linjan 
keskittynyt naisiin, mikä johtuu pääasiassa sukupuolisidonnaisen palkattoman 
hoivatyön vaikutuksesta, naisten työajan lyhentymisestä ja/tai alhaisemmista ansioista 
koko uran ajan ja siitä johtuvista pienemmistä eläkkeistä; ottaa huomioon, että köyhyys 
keskittyy enimmäkseen perheisiin, joissa naiset ovat ainoita tulonsaajia ja että vuonna 
2017 EU:ssa 35 prosenttia yksinhuoltajaäideistä oli köyhyysvaarassa verrattuna 
28 prosenttiin yksinhuoltajaisistä19;

I. katsoo, että sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025 ja sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottavien politiikkojen vahvistaminen EU:n tasolla ovat olennaisen tärkeitä 
sen varmistamiseksi, että covid-19-kriisin vaikutus ei lisää sukupuolten eriarvoisuutta ja 
että toimet siihen vastaamiseksi auttavat vähentämään naisiin kohdistuvaa syrjintää;

J. ottaa huomioon, että YK:n mukaan lähes 35 prosenttia naisista maailmassa kokee 
työpaikkakiusaamista tai sukupuolista häirintää työpaikalla tai sellaista häirintää, jolla 
on huomattavia seurauksia henkilökohtaisten ja ammatillisten pyrkimysten kannalta; 
katsoo, että nämä ilmiöt vahingoittavat naisten itsetuntoa ja heidän 
neuvotteluasemaansa oikeudenmukaisemman palkan saamiseksi; katsoo, että 

17 Eurostatin mukaan 78 prosenttia kaikista terveydenhuollon työntekijöistä, mukaan lukien 4,1 miljoonaa 
matalapalkkaista ja erittäin altistunutta omaishoitajaa, on naisia: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/DDN-20200409-2 
18 Institute for Women’s Policy Research -järjestön mukaan.
19 EIGEn laskelma, EU-SILC (yhteisön tulo- ja elinolotilastot).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
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oikeudenmukainen palkka ja taloudellinen riippumattomuus ovat olennainen edellytys 
sille, että naiset voivat lähteä vahingollisesta ja väkivaltaisesta suhteesta;

K. ottaa huomioon, että joka kolmas nainen EU:ssa on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista 
väkivaltaa täytettyään 15 vuotta;

1. panee merkille EU:n toimien perustan, joka on kuvattu sukupuolten tasa-arvostrategiaa 
koskevassa komission etenemissuunnitelmassa; korostaa sellaisen sukupuolten tasa-
arvostrategian merkitystä, jolla tuetaan, koordinoidaan ja täydennetään jäsenvaltioiden 
tasa-arvotoimia;

2. muistuttaa, että työelämä on edelleen epätasa-arvoinen tulojen, uranäkymien, 
naisvaltaisten alojen, sosiaaliturvan saatavuuden ja koulutuksen osalta; muistuttaa, että 
kaikki nämä ulottuvuudet on otettava huomioon sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamiseksi;

3. suhtautuu myönteisesti komission arviointiin, joka koskee samaa palkkaa samasta tai 
samanarvoisesta työstä koskevaa nykyistä kehystä, kuulemisprosessin käynnistämiseen 
siitä, miten sukupuolten tasa-arvoa voitaisiin parantaa työelämässä, tulevaan eläkkeiden 
riittävyyttä koskevaan raporttiin sekä pohdintaan, joka koskee eläkehyvitysten 
myöntämistä työeläkejärjestelmissä hoitovastuuseen liittyvien uran keskeytymisien 
tapauksessa;

4. pitää huolestuttavana rajallista sosiaalista liikkuvuutta, joka haittaa työvoiman 
liikkuvuutta naisten keskuudessa; korostaa tarvetta parantaa mahdollisuuksia työvoiman 
liikkuvuuteen EU:ssa;

5. kehottaa komissiota esittämään ensi vuoden aikana direktiivin 2006/54/EY tarkistamista 
EU:n samapalkkaisuuslainsäädännön toimivuutta ja täytäntöönpanoa koskevan, 
äskettäin tehdyn arvioinnin ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti; katsoo, että tällaiseen tarkistamiseen olisi sisällyttävä ”samanarvoisen työn” 
määritelmä kaikilla ammattialoilla siten, että sukupuolinäkökulma otetaan huomioon, 
sekä viittaus erilaisiin syrjinnän muotoihin ja lisätoimenpiteisiin, joilla varmistetaan 
direktiivin täytäntöönpanokelpoisuus; 

6. muistuttaa, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklassa vahvistetaan 
syrjintäkiellon periaate, joka koskee myös sukupuoleen perustuvaa syrjintää;

7. palauttaa mieliin 30. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman sukupuolten 
palkkaerosta; kehottaa tarkistamaan välittömästi sukupuolten palkkaeroa koskevaa 
toimintasuunnitelmaa ja esittämään vuoden 2020 loppuun mennessä uuden 
kunnianhimoisen toimintasuunnitelman, jossa olisi asetettava jäsenvaltioille selkeät 
tavoitteet sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi seuraavien viiden vuoden aikana, ja 
kehottaa varmistamaan, että nämä tavoitteet otetaan huomioon maakohtaisissa 
suosituksissa; korostaa erityisesti tarvetta sisällyttää uuteen toimintasuunnitelmaan 
moniperusteinen näkökulma; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt mukaan uusien toimintapolitiikkojen 
laadintaan sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi sekä tilastojen, tutkimusten ja 
analyysien parantamiseksi ja kehittämiseksi edelleen, jotta voidaan paremmin mitata ja 
seurata edistymistä sukupuolten palkkaerojen poistamisessa, kiinnittäen erityistä 
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huomiota moninkertaisesta ja moniperusteisesta syrjinnästä kärsiviin ryhmiin; kehottaa 
komissiota kiinnittämään huomiota eläke-eroon johtaviin tekijöihin ja tukemaan 
jäsenvaltioita niiden toimenpiteissä eläke-eron kaventamiseksi ottamalla käyttöön 
sukupuolten välistä eläke-eroa koskeva indikaattori, jonka avulla voidaan arvioida 
naisten elämänsä aikana kokemaa kertynyttä eriarvoisuutta;

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käsittelemään horisontaalista ja vertikaalista 
eriytymistä työelämässä sekä syrjiviä käytäntöjä työhönottoa ja ylennyksiä koskevissa 
päätöksissä, mukaan lukien toimintapolitiikat, joilla edistetään syrjäytyneisiin ryhmiin 
kuuluvien naisten integroitumista työmarkkinoille; korostaa tarvetta investoida 
koulutukseen ja sukupuolisensitiivisiin rekrytointi- ja valintaprosesseihin yksityisellä ja 
julkisella sektorilla ja etenkin tulevaisuuteen suuntautuneilla aloilla, kuten STEM-aloilla 
ja digitaalialalla, joilla naiset ovat aliedustettuina; korostaa tässä yhteydessä, että 
sukupuoleen perustuva syrjintä ei vahingoita ainoastaan yksilöä vaan koko 
yhteiskuntaa;

9. kehottaa jälleen komissiota ehdottamaan sukupuolten palkkatietojen avoimuutta 
koskevaa lainsäädäntöä mahdollisimman pian20 ja viimeistään vuoden 2020 loppuun 
mennessä; toistaa lisäksi tällaisen lainsäädännön kiireellisyyttä nykyisessä kriisissä, 
joka pahentaa sukupuolten välistä eriarvoisuutta ja työmarkkinoilla esiintyvää syrjintää; 
kehottaa komissiota harkitsemaan konkreettisia toimenpiteitä, joita sovellettaisiin sekä 
julkisella että yksityisellä sektorilla, joissa otettaisiin asianmukaisesti huomioon pienten 
ja keskisuurten yritysten erityispiirteet ja jotka perustuisivat sen vuonna 2014 antamaan 
suositukseen, kuten a) työn arvon arviointikriteerien selkeä määrittely; b) 
sukupuolineutraalit työtehtävien arviointi- ja luokittelujärjestelmät; c) sukupuolten 
palkkausta koskevat tarkastukset ja raportit samapalkkaisuuden takaamiseksi; d) 
työntekijöiden oikeus pyytää kaikkia palkkatietoja ja oikeus muutoksenhakuun sekä 
e)selkeät tavoitteet yritysten toteuttamille tasa-arvotoimille; kehottaa lisäksi 
parantamaan oikeussuojan saatavuutta ja ottamaan käyttöön vahvemmat prosessuaaliset 
oikeudet palkkasyrjinnän torjumiseksi; kehottaa komissiota edistämään 
työmarkkinaosapuolten ja työehtosopimusneuvottelujen asemaa kaikilla tasoilla 
(kansallisella, alakohtaisella, paikallisella ja yritysten tasolla) tulevassa palkkauksen 
avoimuutta koskevassa lainsäädännössä; kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
tehokkaita täytäntöönpanotoimia niitä varten, jotka eivät noudata sääntöjä;

10. huomauttaa, että ammattitaitoiset naiset ovat edelleen aliedustettuina johtotehtävissä; 
muistuttaa, että Eurostatin vuonna 2019 julkaisemien tietojen mukaan vain 28 prosenttia 
pörssiyhtiöiden johtokunnan jäsenistä EU:ssa ja 18 prosenttia ylemmistä johtajista oli 
naisia ja että EU:n suurimmissa yhtiöissä vain 8 prosenttia toimitusjohtajista oli naisia; 
kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan naisten johtokuntapaikkoja koskevan direktiivin 
käsittelyä ja hyväksymään pikaisesti kunnianhimoisen neuvoston kannan, jotta voidaan 
puuttua naisten ja miesten väliseen huomattavaan epätasapainoon korkeimman tason 
päätöksenteossa; kehottaa komissiota myös varmistamaan, että EU:n toimielimet 
näyttävät esimerkkiä ja huolehtivat siitä, että vähintään 50 prosenttia ylemmän johdon 
paikoista on naisten hallussa; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita ottamaan käyttöön yhtiöiden 
avoimuusraportoinnin, joka koskee naisten prosenttiosuutta niiden johtotehtävissä, sekä 
antamaan tietoja palkkatasosta; pitää valitettavana, että syrjimättömyyttä koskeva 

20 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 30. tammikuuta 2020, sukupuolten palkkaerosta.



AD\1209523FI.docx 9/20 PE646.871v02-00

FI

horisontaalinen direktiivi on edelleen pysähdyksissä neuvostossa, ja kehottaa komissiota 
ehdottamaan uutta syrjinnän vastaista lainsäädäntöä;

11. muistuttaa, että naisten aliedustus julkisessa ja poliittisessa elämässä heikentää 
demokraattisten instituutioiden ja prosessien asianmukaista toimintaa; kehottaa näin 
ollen jäsenvaltioita kannustamaan ja tukemaan toimia, joilla helpotetaan miesten ja 
naisten tasapuolista osallistumista päätöksentekoon kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä lasikattoilmiön 
torjumiseksi, kuten laajat vanhempainvapaat, korkealaatuisten ja kohtuuhintaisten 
lastenhoitopalvelujen saatavuus sekä kaiken sellaisen suoran ja välillisen syrjinnän 
poistaminen, joka liittyy ylennyksiin työmarkkinoilla;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan miesten ja naisten tasavertaisen 
työmarkkinoille osallistumisen ja yhtäläiset mahdollisuudet niillä ja puuttumaan 
köyhyyden naisistumiseen sen kaikissa muodoissa, myös vanhuusiän köyhyyteen, 
erityisesti ottamalla sukupuolen huomioon riittävien eläkeoikeuksien saatavuudessa 
sukupuolten välisen eläkekuilun poistamiseksi ja parantamalla työoloja naisvaltaisilla 
aloilla ja ammateissa, kuten hotelli- ja ravintola-alalla, matkailualalla, 
siivouspalveluissa ja hoiva-alalla; pitää tärkeänä, että käsitellään naisvaltaisten alojen 
kulttuurisidonnaista aliarvostusta, tarvetta torjua tällaisia stereotypioita sekä naisten 
yliedustusta epätyypillisissä työsuhteissa; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
maahanmuuttajanaisten yhdenvertaisen kohtelun (myös ammattipätevyyden 
tunnustamisjärjestelmää tarkistamalla) sekä muiden erityisen haavoittuvassa asemassa 
olevien naisryhmien yhdenvertaisen kohtelun; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan työehtosopimusneuvottelujen alakohtaista kattavuutta ja 
työmarkkinaosapuolten osallistumista toimintapolitiikan laadintaan, jotta voidaan 
edistää vakaita ja laadukkaita työpaikkoja; korostaa, että tarvitaan strategioita, joilla 
edistetään ja tuetaan naisten yrittäjyysaloitteita;

14. panee merkille, että kasvavalla keikkataloudella on vaikutuksia niihin työntekijöihin, 
jotka ovat vähemmän järjestäytyneitä ja saattavat joutua epävarmoihin työsuhteisiin, 
mikä johtuu muun muassa epävakaista työajoista ja tuloista, työhön liittyvien 
oikeuksien puutteellisesta kattavuudesta, sosiaaliturvaan ja eläkkeisiin liittyvästä 
epävarmuudesta tai urakehityksen ja uudelleenkoulutuksen puutteesta; pitää 
huolestuttavana sitä, että tähän liittyvällä turvattomuudella ja epävarmuudella, joita 
tämänhetkisen kriisin edellyttämät sulkutoimet pahentavat, on erityisen kielteinen 
vaikutus naisiin, jotka edelleen kantavat hoitorasituksen pitkälle sukupuolittuneilla 
työmarkkinoilla, ja erityisesti moniperusteista syrjintää kokeviin naisiin; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan kohdennettuja sosiaalisen suojelun toimenpiteitä 
freelancereina toimiville naisille ja keikkataloudessa työskenteleville naisille; kehottaa 
komissiota seuraamaan tiiviisti miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin sekä neuvoston direktiivin 86/613/ETY 
kumoamisesta 7. heinäkuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2010/41/EU21 täytäntöönpanoa;

21 EUVL L 180, 15.7.2010, s. 1.
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15. korostaa, että jäsenvaltioiden on esitettävä näyttöön perustuvaa ja hyvin suunniteltua 
työmarkkinapolitiikkaa ja uudistuksia, joilla tosiasiallisesti parannetaan naisten työoloja 
ja lisätään laadukkaita työpaikkoja;

16. korostaa, että naisten yhtäläiset mahdollisuudet ja suurempi osallistuminen 
työmarkkinoille voivat lisätä työllisyyttä, taloudellista vaurautta ja kilpailukykyä 
Euroopassa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan tavoitteita epävarmojen 
työpaikkojen ja olosuhteiden pakosta tehtävän osa-aikatyön vähentämiseksi, jotta 
parannetaan naisten tilannetta työmarkkinoilla; korostaa, että kokoaikatyön olisi oltava 
normi;

17. kehottaa jäsenvaltioita keventämään yritysten sääntelytaakkaa ja alentamaan työn 
korkeaa verotusta, jotta voidaan edistää työpaikkojen luomista ja naisten osallistumista 
työmarkkinoille;

18. kehottaa komissiota esittämään hoitoa koskevan Euroopan laajuisen sopimuksen, jossa 
sovelletaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa kaikkiin hoitotarpeisiin ja -palveluihin ja 
vahvistetaan vähimmäisnormit ja laatua koskevat suuntaviivat koko elämänkaaren 
kattavalle hoidolle mukaan lukien lapset, vanhukset ja henkilöt, joilla on pitkäaikaisia 
tarpeita; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keräämään eriteltyjä tietoja 
hoitopalvelujen tarjoamisesta; kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan 
kotitaloustyöntekijöitä koskevan ILO:n yleissopimuksen N:o 189 ja panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön Barcelonan hoitotavoitteet ja menemään niitäkin 
pidemmälle sekä varmistamaan näiden tarpeiden tyydyttämisen investoimalla 
korkealaatuisiin, helposti saavutettaviin ja kohtuuhintaisiin yleisiin hoitopalveluihin ja 
uudenaikaistamaan niitä siten, etteivät naiset joudu enää valitsemaan perheen ja 
työmarkkinoille osallistumisen välillä; kehottaa jäsenvaltioita saattamaan ripeästi ja 
täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään ja panemaan täytäntöön työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan direktiivin22 ja kehottaa niitä menemään 
direktiivin vähimmäisvaatimuksia pidemmälle ottamalla käyttöön sellaisia toimenpiteitä 
kuin kokonaan palkallinen loma, miesten tasavertaisen hoivaroolin edistäminen, millä 
torjutaan sukupuolistereotypioita isyys-/äitiysvapaan käytössä, omaishoitajien aseman 
tunnustaminen varmistamalla, että heillä on oikeus sosiaaliturvaan sekä eläkeoikeudet, 
tuki palveluille, jotka on mukautettu vammaisia, pitkäaikaissairaita tai ikääntyneitä 
henkilöitä hoitavien vanhempien ja/tai perheenjäsenten erityishaasteisiin ja -tarpeisiin, 
sekä joustavat työjärjestelyt, jotka eivät vähennä tai nollaa työntekijän palkkaa, 
mahdollisuutta nauttia sosiaalisia ja työntekijöiden oikeuksia tai korvauksia sekä jotka 
kunnioittavat työntekijöiden oikeutta olla tavoittamattomissa; kehottaa komissiota 
seuraamaan vuosittain, tiiviisti ja järjestelmällisesti työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevan direktiivin täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa;

19. toistaa komissiolle ja jäsenvaltioille esittämänsä kehotuksen, joka koskee sen 
28. huhtikuuta 2016 antamaa päätöslauselmaa kotitalous- ja hoivatyötä tekevistä 
naisista EU:ssa23; kehottaa komissiota ottamaan käyttöön kotitalous- ja hoivatyön 
ammatillistamista koskevan kehyksen, joka johtaa kyseisten ammattien ja taitojen 
tunnustamiseen ja standardointiin sekä urakehitykseen, ja kannustamaan jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön järjestelmiä, jotka koskevat ammatillistamista, koulutusta, taitojen 

22 EUVL L 188, 12.7.2019, s. 79.
23 EUVL C 66, 21.2.2018, s. 30.



AD\1209523FI.docx 11/20 PE646.871v02-00

FI

jatkuvaa kehittämistä ja naisten kotitalous- ja hoivatyöntekijöiden pätevyyden 
tunnustamista, sekä perustamaan julkisia työvoimatoimistoja ammattimaisuuden 
lisäämiseksi;

20. panee merkille, että meneillään olevan koronaviruspandemian kaltaisten tapahtumien 
aikana etätyön merkitys ja mahdollisuudet sen tekemiseen ovat kasvussa; kehottaa 
komissiota sisällyttämään strategiaan etätyön merkityksen työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittamisen kannalta tärkeänä tekijänä;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan työmarkkinaosapuolia kuullen erityisesti 
etulinjan ammatteihin kohdennettavia sukupuolisensitiivisiä työterveys- ja 
työturvallisuusohjeita, jotta näiden ammattien työntekijöitä voidaan suojella tulevien 
epidemioiden yhteydessä; korostaa, että vaikka etätyön kaltaiset työolojen muutokset 
tarjoavat mahdollisuuksia joustavien työjärjestelyjen ja työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittamisen parantamiseen, ne voivat myös vaikuttaa mahdollisuuksiin olla 
tavoittamattomissa ja lisätä työtaakkaa, mikä vaikuttaa naisiin paljon enemmän kuin 
miehiin, koska heillä on pääasiallinen tai perinteinen rooli kodin ja perheen hoitajina; 
kehottaa siksi komissiota esittämään sukupuolisensitiivisen lainsäädäntöehdotuksen 
oikeudesta olla tavoittamattomissa sekä direktiivin henkisestä hyvinvoinnista 
työpaikalla, jotta voidaan tunnustaa ahdistuneisuus, masennus ja työuupumus 
ammattitaudeiksi, ja ottamaan käyttöön mekanismeja, joilla ehkäistään ja edistetään 
näistä ongelmista kärsivien työntekijöiden uudelleenintegroitumista työelämään; 

22. kehottaa kiinnittämään huomiota sukupuolinäkökulman puuttumiseen työterveyden ja 
-turvallisuuden alalla; korostaa, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen olisi 
oltava olennainen osa työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan toimintapolitiikan ja 
ennaltaehkäisystrategioiden kehittämistä kaikilla aloilla, myös komission tulevassa 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan, vuoden 2020 jälkeiseen aikaan ulottuvan 
strategisen kehyksen uudelleentarkastelussa; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia pitämään ammattitauteina ja työperäisinä sairauksina sellaisia 
sairauksia, joita ei ole vielä sellaisiksi tunnustettu ja jotka ovat erityisen yleisiä 
naisvaltaisissa työtehtävissä, sekä erityisesti naisiin vaikuttavia sairauksia, ottamaan 
sukupuolten tasa-arvon huomioon työterveys- ja -turvallisuusnäkökohdissa miesten 
hallitsemissa ammateissa, joissa on edelleen paljon puutteita, mukaan lukien 
saniteettilaitteet, työvälineet ja henkilönsuojaimet, jotta voidaan varmistaa äitiyden 
suojelu ja turvallisuus työpaikalla sekä työhön paluuta koskevat toimenpiteet 
äitiysloman jälkeen ja arvioida työhön liittyviä riskejä naisvaltaisilla aloilla ja myös 
kodeissa, kun on kyse kotitalous-ja hoivatyöstä;

23. kehottaa komissiota tarkistamaan toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
kannustamiseksi työssä 19. lokakuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/85/ETY 
sen varmistamiseksi, että naiset kaikkialla Euroopassa voivat hyötyä yhdenvertaisesti 
miesten kanssa työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta24;

24. pitää erittäin huolestuttavina väkivallan ja häirinnän luonnetta, laajuutta ja vakavuutta 
työelämässä sekä kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin työtilanteissa kohdistuvan väkivallan 

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/54/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, työntekijöiden 
vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä
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vaikutuksia; pitää tässä yhteydessä myönteisenä äskettäin hyväksyttyä ILO:n 
yleissopimusta nro 190 työpaikkaväkivallasta ja -häirinnästä ja kehottaa jäsenvaltioita 
ratifioimaan ja panemaan sen viipymättä täytäntöön; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita myös ottamaan käyttöön tehokkaita ja sitovia toimenpiteitä, joilla 
määritellään ja kielletään väkivalta ja häirintä työelämässä, mukaan lukien mahdollisuus 
hyödyntää sukupuolinäkökohdat huomioon ottavia, turvallisia ja tehokkaita valitus- ja 
riitojenratkaisumekanismeja, koulutus- ja valistuskampanjoita, tukipalveluja ja 
oikeussuojakeinoja; kehottaa neuvostoa saattamaan pikaisesti päätökseen sen, että EU 
ratifioi Istanbulin yleissopimuksen, jossa viitataan myös sellaisten toimenpiteiden 
hyväksymiseen, joilla autetaan uhreja löytämään työtä, ja kehottaa niitä jäsenvaltioita, 
jotka eivät vielä ole sitä tehneet, ratifioimaan ja panemaan yleissopimuksen täytäntöön; 
kehottaa komissiota ehdottamaan direktiiviä, joka sisältää kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen ja 
torjumiseen, ja tehostamaan EU:n nykyistä lainsäädäntöä seksuaalisen häirinnän 
ehkäisemiseksi ILO:n yleissopimuksen nro 190 ja Istanbulin yleissopimuksen 
määräysten mukaisesti; toistaa, että seksuaali- ja tasa-arvoasioita koskeva koulutus on 
keskeinen väline sukupuoleen perustuvan väkivallan torjunnassa;

25. huomauttaa, että covid-19-pandemian aiheuttamat sosiaalinen eristyneisyys ja 
sulkutoimet ovat lisänneet merkittävästi sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa Euroopassa; 
katsoo näin ollen, että kaikkien jäsenvaltioiden on vahvistettava toimia naisten 
suojelemiseksi sekä kriisin aikana että sen jälkeen; muistuttaa, että yksi sukupuoleen 
perustuvaan väkivallan käsittelyn avaintekijöistä on taloudellinen riippumattomuus, ja 
ehdottaa tässä yhteydessä erityisen sosiaalisen ja työelämään integroitumista koskevan 
ohjelman kehittämistä sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreille Euroopassa, jotta 
voidaan aktiivisesti edistää heidän työllistettävyyttään;

26. katsoo, että sukupuoleen perustuvasta väkivallasta kärsivillä naistyöntekijöillä olisi 
oltava oikeus työajan lyhentämiseen tai uudelleenorganisointiin ja työpaikan 
vaihtamiseen; katsoo, että sukupuoleen perustuva väkivalta olisi sisällytettävä 
työpaikoilla tehtäviin riskinarviointeihin;

27. pitää valitettavana, että työvoiman hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvan ihmiskaupan 
sukupuoliulottuvuuteen ei ole viitattu varsinkaan kotitaloustyöntekijöiden tapauksessa, 
koska perheen kotiin työpaikkana liittyy rajoituksia, jotka koskevat mahdollisuuksia 
työtarkastuksiin ja työn seurantaan; palauttaa mieliin 28. huhtikuuta 2016 antamansa 
päätöslauselman kotitalous- ja hoivatyötä tekevistä naisista EU:ssa ja pyytää komissiota 
ja jäsenvaltioita edistämään tämän alan tutkimista, jotta voidaan parantaa uhrien 
tunnistamis- ja suojelumekanismeja, ja ottamaan kansalaisjärjestöt, ammattiliitot, 
viranomaiset ja kaikki kansalaiset mukaan havaitsemisprosessiin;

28. kehottaa komissiota esittämään sosiaalista suojelua koskevan eurooppalaisen strategian, 
jolla käsitellään työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ja erityisesti köyhyyden 
naisistumista keskittyen erityisesti yksinhuoltajatalouksiin, joissa huoltajana on nainen;

29. pitää valitettavana, että sukupuolten tasa-arvostrategiassa 2020–2025 ei viitata 
sosiaalisen syrjäytymisen, köyhyyden ja kodittomuuden vaarassa olevien naisten ja 
tyttöjen suojeluun, ja kehottaa komissiota käsittelemään näitä kysymyksiä tulevassa 
kotouttamista ja osallisuutta koskevassa toimintasuunnitelmassa, jotta estetään näiden 
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naisten jääminen sosiaali- ja talousalan toimintapolitiikkojen ulkopuolelle, mikä 
syventäisi entisestään köyhyyden kierrettä;

30. pitää myönteisenä komission sitoumusta hyväksyä toimintasuunnitelma sosiaalisten 
oikeuksien eurooppalaisen pilarin täytäntöönpanemiseksi; korostaa tarvetta 
valtavirtaistaa sukupuolinäkökulma noudattamalla monialaista lähestymistapaa pilarin 
periaatteiden 2 ja 3 mukaisesti; kehottaa komissiota seuraamaan makrotason 
talouspolitiikan samoin kuin vihreän ja digitaalisen siirtymän sukupuolisidonnaisia 
vaikutuksia; kehottaa ottamaan käyttöön sukupuolten tasa-arvoa koskevan pilarin ja 
yleisen sukupuolten tasa-arvoa koskevan tavoitteen Eurooppa 2020 -strategiaa 
seuraavassa strategiassa;

31. muistuttaa, että rahoitus- ja veropolitiikalla on vahva sukupuoliulottuvuus; pitää 
myönteisenä, että komissio on sitoutunut sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen 
koko monivuotisessa rahoituskehyksessä, erityisesti Euroopan sosiaalirahasto plussan 
(ESR+) osalta, jotta voidaan edistää naisten osallistumista työmarkkinoille, työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista ja naisten yrittäjyyttä, mutta pitää valitettavana, että 
uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja rakennerahastoissa ei ole otettu 
huomioon sukupuolitietoista budjetointia; kehottaa komissiota edistämään ja 
parantamaan edelleen sukupuolitietoisen budjetoinnin käyttöä, ja kehottaa jäsenvaltioita 
sisällyttämään sukupuolinäkökulman veropolitiikkaan, mukaan lukien veropoliittisten 
toimien tasa-arvotarkastukset, jotta voidaan poistaa verotuksen sukupuolittuminen;

32. kehottaa jälleen komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään ja parantamaan edelleen 
sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen25 keruuta, tilastoja, tutkimusta ja analyysejä sekä 
tukemaan ja ottamaan käyttöön toimenpiteitä institutionaalisten ja kansalaisjärjestöjen 
valmiuksien parantamiseksi tietojen keruun ja analysoinnin osalta, erityisesti mitä tulee 
naisten osallistumiseen työmarkkinoille ja epäviralliseen työhön, yrittäjyyteen, 
rahoituksen ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuuteen, palkattomaan työhön, 
köyhyyteen ja sosiaaliturvajärjestelmien vaikutuksiin; kehottaa myös EIGEä ja kaikkia 
muita asiaankuuluvia EU:n toimielimiä ja virastoja työstämään ja ottamaan käyttöön 
uusia indikaattoreita, kuten työssäkäyvien köyhyys, aikaköyhyys, aukot ajankäytössä, 
(palkallisen/palkattoman) hoivatyön arvo sekä käyttöaste naisten ja miesten 
tapauksessa, myös työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskevan direktiivin osalta; 
kehottaa komissiota käyttämään näitä tietoja pannakseen tehokkaasti täytäntöön 
toimintapolitiikkojensa ja ohjelmiensa sekä muiden EU:n virastojen ja toimielinten 
sukupuolivaikutusten arvioinnit;

33. korostaa, että on tärkeää käsitellä sukupuolten tasa-arvoa koskevia näkökohtia, jotka 
liittyvät tulevaisuuden työelämään, mukaan lukien viherryttäminen ja talouden 
digitalisointi; peräänkuuluttaa uuden sukupuolten tasa-arvoa koskevan EU-strategian ja 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman välistä vahvempaa yhteyttä; kehottaa komissiota 
vahvistamaan ilmastonmuutospolitiikan ja sukupuolten tasa-arvon välistä yhteyttä 
tulevissa ehdotuksissaan; kehottaa komissiota toteuttamaan järjestelmällisen 
sukupuolivaikutusten arvioinnin ja sukupuolitietoisen budjetoinnin valtavirtaistamalla 
sukupuolten tasa-arvon oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon ja asiaan liittyviin Green 
New Deal -ohjelman ilmastotoimiin ja -toimintapolitiikkoihin;

25 Ks. Euroopan parlamentin päätöslauselma, 30. tammikuuta 2020, sukupuolten palkkaerosta.



PE646.871v02-00 14/20 AD\1209523FI.docx

FI

34. muistuttaa, että on torjuttava monikerroksista syrjintää, joka kohdistuu erityisesti 
haavoittuviin ryhmiin, kuten vammaisiin naisiin, mustiin naisiin, 
maahanmuuttajanaisiin, etnisiin vähemmistöihin kuuluviin naisiin ja romaninaisiin, 
ikääntyneisiin naisiin, yksinhuoltajaäiteihin, hlbtiq+-henkilöihin ja asunnottomiin 
naisiin, ja korostaa, että on tärkeää varmistaa, että he hyötyvät EU:n sukupuolten tasa-
arvostrategian 2020–2025 tavoitteista ja toimista; kehottaa komissiota laatimaan 
moniperusteisen kehyksen täytäntöönpanoa koskevat selkeät suuntaviivat, joissa olisi 
asetettava etusijalle niiden ryhmien osallistuminen, joihin moniperusteinen syrjintä 
vaikuttaa, jotta voidaan arvioida toimintapolitiikkojen ja toimien erilaisia vaikutuksia 
syrjimättömyyden periaatteeseen perustuvien ratkaisujen räätälöimiseksi kullekin alalle;

35. palauttaa mieliin 29. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman vammaisten naisten 
tilanteesta26; kehottaa komissiota esittämään vuoden 2020 jälkeisen Euroopan 
vammaisstrategian yhteydessä konsolidoidun ehdotuksen, johon sisältyy vammaisia 
naisia koskevien positiivisten toimien kehittäminen, jotta voidaan varmistaa heidän 
täysimääräinen ja tehokas osallistumisensa työmarkkinoille ja poistaa heidän 
kohtaamansa syrjintä ja ennakkoluulot, mukaan lukien toimenpiteet, joilla edistetään 
työllisyyttä, koulutusta, työharjoittelua, yhtäläisiä urapolkuja, samapalkkaisuutta, 
esteettömyyttä ja kohtuullisia mukautuksia työpaikalla ja lisäoppimista, kiinnittäen 
huomiota heidän digitaaliseen osallisuuteensa ja tarpeeseen turvata työ- ja 
yksityiselämän tasapaino; pyytää myös, että sukupuolten välistä palkka-, eläke- ja 
hoitokuilua koskevissa toimenpiteissä otetaan nimenomaisesti huomioon vammaisten 
lasten vanhempien ja hoitajien sekä erityisesti naisten ja yksinhuoltajatalouksien tarpeet; 
katsoo, että tarvitaan vammaisten oikeuksien takuu, johon sisältyy erityistoimenpiteitä 
vammaisten naisten tarpeiden huomioon ottamiseksi, ja että nuorisotakuuta on 
vahvistettava;

36. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita turvaamaan vammaisten naisten ja tyttöjen 
osallistavan tasa-arvon kaikilla elämänaloilla, varmistamaan heidän seksuaali- ja 
lisääntymisoikeutensa, tarjoamaan heille suojelua perheväkivallalta ja hoito- ja 
tukipalvelujen tarjoajien taholta sekä käynnistämään tätä tarkoitusta varten 
valistusohjelmia ja valmiuksien kehittämisohjelmia terveydenhuollon, sosiaali- ja 
hoitopalvelujen, koulutus- ja työvoimapalvelujen, lainvalvonnan ja oikeuslaitoksen 
ammattilaisille;

37. korostaa naisten aktiivista ja ratkaisevaa roolia maaseutualueiden taloudessa ja pitää 
valitettavana, että maatalouden työllisyydessä ja sosiaaliturvan, koulutuksen, 
äitiysloman ja eläkkeiden saannissa on edelleen merkittäviä sukupuolten välisiä eroja; 
kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisia viranomaisia tukemaan 
etenkin naisille suunnattuja hankkeita maaseudun ja väestökadosta kärsivien alueiden 
innovoivan maataloustoiminnan kehittämiseksi, jotta voidaan vahvistaa naisten asemaa 
maatalousmarkkinoilla, jotka voivat toimia uusien työpaikkojen lähteenä; kehottaa 
lisäksi komissiota yksilöimään YMP:n toisen pilarin rahoitusmahdollisuuksia, jotta 
voidaan vahvistaa naisten mahdollisuuksia hankkia maata ja puuttua heidän 
työoloihinsa maaseutualueilla sekä erityisesti kausityöntekijöiden työoloihin;

26 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0484.
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38. palauttaa mieliin 12. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman, joka koskee tarvetta 
laatia vahvistettu vuoden 2020 jälkeinen EU:n strateginen puitekehys romanien 
osallisuutta edistäville kansallisille strategioille ja tehostaa romanivastaisuuden 
torjuntaa27 ja jossa huomautetaan, että useimmissa jäsenvaltioissa parannusta ei havaittu 
työllistymisessä, että asumistilanteeseen liittyy vakavia ongelmia, että köyhyyden 
poistamisessa on edistytty vain vähän ja että EU:n puitekehyksessä on otettava 
huomioon vahva sukupuoliulottuvuus; on huolissaan romaneihin kohdistetusta 
vihapuheesta covid-19-pandemian yhteydessä ja lisärajoituksista, joita eräät jäsenvaltiot 
ovat ottaneet käyttöön romaniyhteisöjen asettamiseksi karanteeniin, ja pelkää kielteisiä 
seurauksia romanien kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ryhmille, kuten tytöille, 
nuorille naisille, ikääntyneille naisille, vammaisille henkilöille ja hlbtiq+-ryhmille; 
kehottaa komissiota hyväksymään mahdollisimman pian romanien tasa-arvoa ja 
osallistamista koskevan EU:n strategisen kehyksen, analysoimaan koronaviruksen 
vaikutusta romaneihin ja hyväksymään toimia, joilla vältetään oikeuksien taantuminen;

39. pitää huolestuttavana sitä, että EU:n lainsäädännössä ei nimenomaisesti kielletä 
henkilön sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää; panee 
merkille hlbtiq+-henkilöiden jatkuvan syrjinnän, häirinnän ja työmarkkinoiden 
ulkopuolelle jäämisen; palauttaa mieliin päätöslauselmat, jotka se antoi 14. helmikuuta 
2019 hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuudesta 
(2019–2024)28 ja 18. joulukuuta 2019 hlbti-henkilöihin kohdistuvasta julkisesta 
syrjinnästä ja vihapuheesta, mukaan lukien hlbti-vapaat alueet29; kehottaa komissiota 
hyväksymään mahdollisimman pian hlbtiq+-henkilöiden tasa-arvoa koskevan 
strategisen kehyksen, seuraamaan hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien 
toimien luetteloaan 2016–2019 ja sisällyttämään siihen erityisiä toimenpiteitä, joilla 
torjutaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun 
ja sukupuoliominaisuuksiin perustuvaa syrjintää työssä;

40. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen käyttää turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahastoa edistämään jäsenvaltioiden toimia naisten kotouttamisen 
tukemiseksi, mutta pitää valitettavana, että muita konkreettisia toimia ei ole harkittu, 
jotta voitaisiin puuttua naispuolisten kolmansien maiden kansalaisten alhaisempaan 
työllisyysasteeseen EU:ssa ja pakolais- ja turvapaikanhakijanaisten sekä paperittomien 
naisten ja tyttöjen erityiseen haavoittuvuuteen; kehottaa komissiota käsittelemään 
kaikkien maahanmuuttajanaisten ja -tyttöjen tilannetta ja asettamaan etusijalle 
tavoitteen rahaston integroimisesta seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen 
sukupuolitietoisen budjetoinnin avulla, kohdentamalla lisävaroja taitojen parantamiseen, 
kouluttamalla työntekijöitä uudelleen laadukkaisiin työpaikkoihin ja työoloihin 
siirtymiseksi ja lisäämällä heidän osallistumistaan työmarkkinoille sekä hyväksymällä 
konkreettisempia toimenpiteitä maahanmuuttajanaisten kohtaamien esteiden 
poistamiseksi;

41. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita reagoimaan sukupuolisensitiivisesti 
covid-19-kriisin sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin, jotta lievennetään 
suhteettomia ja mahdollisesti pitkäaikaisia vaikutuksia naisten oikeuksiin, tuloihin ja 
sosiaaliturvaan kriisin aikana ja sen jälkeen ja vältetään sukupuolten eriarvoisuuden 

27 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0075.
28 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0129.
29 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0101.
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lisääntyminen entisestään; katsoo, että sukupuolinäkökohdat huomioon ottavaan 
elpymiseen olisi sisällyttävä erityistoimia, joilla käsitellään naisten yhtäläistä pääsyä 
työmarkkinoille sekä ehkäistään eriarvoisuutta ja syrjintää perhe- ja työvelvoitteiden 
tasapainottamisessa, mukaan lukien mahdolliset haasteet, joita syntyy, kun etätyöstä 
tulee velvoite; kehottaa toteuttamaan erityistoimia, joilla vastataan nuorten naisten 
tarpeisiin, koska työttömyys ja epävarmat työsuhteet ovat nuorten keskuudessa 
eksponentiaalisesti korkeammat kuin missään muussa ikäryhmässä; katsoo, että 
sukupuolten tasa-arvostrategia voi edistää EU:n elpymissuunnitelman 
oikeudenmukaista ja tehokkaampaa täytäntöönpanoa;

42. pitää tervetulleena hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäistä 
tukivälinettä (SURE); kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että 
SURE-välineellä puututaan naisten tulonmenetyksiin;

43. suhtautuu myönteisesti neuvoston päätökseen ottaa käyttöön yleinen poikkeuslauseke, 
ja kehottaa jäsenvaltioita investoimaan julkisiin palveluihin, kuten maksuttomaan 
lastenhoitoon ja terveydenhuoltoon, uusien laadukkaiden työpaikkojen luomiseksi ja 
kriisin sosioekonomisten vaikutusten lieventämiseksi; katsoo, että säästötoimilla on 
haitallisia pitkän aikavälin vaikutuksia erityisesti naisiin ja että niitä ei pidä panna 
täytäntöön covid-19-pandemian jälkeisessä kriisissä;

44. korostaa covid-19-pandemiaa torjuvien etulinjan työntekijöiden väsymätöntä ja 
esimerkillistä työtä sekä sellaisten keskeisten työntekijöiden työtä, jotka työskentelevät 
julkisen elämän ja julkisten palvelujen ylläpitämiseksi ja keskeisten hyödykkeiden 
saatavuuden varmistamiseksi; korostaa, että 70 prosenttia maailman terveys- ja 
sosiaalialan työntekijöistä on naisia ja että joissakin näiden alojen ammateista 
maksetaan usein vain minimipalkka ja niissä työolot ovat epävarmat; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota laatimaan ennen vuoden 2020 loppua kattavan arvioinnin 
sellaisen eurooppalaisen oikeudellisen välineen käyttöönotosta, jolla varmistetaan 
ihmisarvoiset työolot kaikille työntekijöille ja vahvistetaan 
työehtosopimusneuvottelujen kattavuutta;

45. painottaa, että yli 70 prosenttia terveys- ja sosiaalialan työntekijöistä maailmassa on 
naisia ja että myös vähittäiskaupan ja siivousalan työntekijät ovat enimmäkseen naisia, 
jotka saavat usein vain minimipalkkaa; muistuttaa, että aiempien kriisien tavoin naisiin 
kohdistuu vakavia taloudellisia vaikutuksia myös kriisin jälkeisenä aikana; korostaa 
siksi, että kansallisella ja EU:n tasolla tarvitaan vaiheittaista ja sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottavaa lähestymistapaa välittömiin ja pitkän aikavälin toimiin, jotka 
perustuvat sukupuolen mukaan eriteltyihin laadukkaisiin tilastotietoihin; ehdottaa tässä 
yhteydessä, että elvytyssuunnitelmassa olisi otettava huomioon markkinoiden 
ammatillinen eriytyminen, jotta vältetään toistamasta sitä, mitä tapahtui aiemmissa 
kriiseissä, joissa keskityttiin työllisyyden edistämisessä miesvaltaisiin aloihin jättäen 
naisvaltaiset alat toisarvoiseen asemaan, sekä tarve katkaista ammatillisen eriytymisen 
dynamiikka;

46. muistuttaa, että Maailman talousfoorumissa vuonna 2018 mainittiin, että 
maailmanlaajuisesti luotaisiin 58 miljoonaa tekoälyyn liittyvää työpaikkaa vuonna 
2022, mutta vain 24,9 prosenttia korkeakoulututkinnon suorittaneista naisista saa 
tutkintotodistuksen uuteen teknologiaan liittyviltä aloilta; korostaa olevan tärkeää 
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varmistaa, että naiset ovat tasapuolisesti edustettuina tieteessä ja teknologiassa; 
muistuttaa, että uusien teknologioiden alalla työskentelevien naisten määrän lisääminen 
voisi tuottaa Euroopassa jopa 16 miljardia euroa;

47. kehottaa jäsenvaltioita edistämään ja helpottamaan naisten osallistumista tieto- ja 
viestintätekniikka-alalle sekä lisäämään naisten mahdollisuuksia toimia sijoittajina ja 
yrittäjinä;

48. toteaa tutkimusten osoittavan, että miesten ja naisten välinen palkkaero johtuu suurelta 
osin siitä, että naiset ja miehet työskentelevät eri ammateissa, joissa palkkataso on 
erilainen; korostaa, että sukupuolen mukaan jakautuneet työmarkkinat alkavat 
koulutusvalinnoista ja että koulutusvalinnoissa on siksi tehtävä muutoksia, jotta voidaan 
torjua sukupuolten välisiä eroja työmarkkinoilla; kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
parempaa opinto-ohjausta ja ammatillista ohjausta sen varmistamiseksi, että kaikki 
opiskelijat ovat tietoisia työmarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista ja erilaisten 
koulutusvalintojen seurauksista;

49. panee merkille, että naisten osallistuminen työmarkkinoille on vähäisempää kuin 
miesten; korostaa tuloverotuksen alentamisen merkitystä työmarkkinoille 
osallistumiseen kannustamiseksi; 

50. kehottaa siksi komissiota lisäämään toimia naisten työllisyysasteen nostamiseksi 
Euroopassa ja helpottamaan heidän pääsyään työmarkkinoille esimerkiksi tarjoamalla 
lisäkannustimia naisten yrittäjyyden edistämiseen;

51. pitää valitettavana, että naiset eivät perusta yrityksiä ja harjoita yritystoimintaa samassa 
määrin kuin miehet; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan yritysystävällisiä uudistuksia 
tasa-arvon edistämiseksi ja naisyrittäjyyden lisäämiseksi;

52. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panemaan maakohtaisten suositusten sosiaaliset 
näkökohdat täytäntöön ottaen huomioon sekä toissijaisuusperiaatteen että kansallisten 
toimivaltojen kunnioittamisen;

53. pitää myönteisenä komission sitoutumista edistämään naisten osallistumista äänestäjinä 
ja ehdokkaina vuonna 2024 järjestettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin; korostaa 
tässä yhteydessä, että säädöstä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, 
välittömillä vaaleilla on tarkistettava, jotta voidaan antaa mahdollisuus korvata 
väliaikaisesti Euroopan parlamentin jäsenet, jotka käyttävät oikeuttaan äitiys-, isyys- tai 
vanhempainvapaaseen; kehottaa komissiota tarkistamaan edellä mainittua säädöstä 
vastaavasti ja neuvostoa hyväksymään tämän tarkistamisen;

54. toteaa, että sukupuolten eriarvoisuutta, syrjintää ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 
torjuvilla kansalaisjärjestöillä ja naisten oikeuksia ajavilla järjestöillä on keskeinen 
rooli; kehottaa komissiota varmistamaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen suojelun, 
osallistumisen ja aktiivisen osallistumisen ja vahvistamaan niitä vaatimalla välineitä, 
joilla tarjotaan rahoitusta ihmisoikeuksien puolustajille ja kansalaisjärjestöille, jotka 
työskentelevät sukupuolten tasa-arvoa koskevan vastustuksen ja taantumisen 
torjumiseksi ja naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseksi 
sekä EU:ssa että koko maailmassa;
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55. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan virallisen sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän 
neuvoston kokoonpanon, joka tarjoaa sukupuolten tasa-arvosta vastaaville ministereille 
ja valtiosihteereille keskustelufoorumin ja edistää sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista kaikessa EU:n toimintapolitiikassa, myös työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikassa;

56. kehottaa komissiota vahvistamaan edelleen EU:n roolia sukupuolten tasa-arvon 
edistäjänä maailmanlaajuisesti.
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