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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 naisten ja miesten välinen taso-arvo ja syrjimättömyys ovat 
Euroopan unionin perusarvoja, kuten Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa todetaan;

B. katsoo, että edellä mainittuun lainsäädäntöön perustuvia yhtäläisiä mahdollisuuksia on 
edelleen edistettävä eriarvoisuuden vähentämiseksi;

C. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on tärkeä väline 
tasa-arvonäkökohdan sisällyttämisessä osaksi kaikkia unionin politiikkoja, toimenpiteitä 
ja toimia, myös työmarkkina- ja sosiaalipolitiikkaa, yhtäläisten mahdollisuuksien 
edistämiseksi ja naisten kaikkinaisen syrjinnän torjumiseksi;

D. ottaa huomioon, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa on suosituksia 
sukupuolten tasa-arvosta, yhtäläisistä mahdollisuuksista ja työllisyyden aktiivisesta 
tukemisesta;

1. toteaa, että keskimääräinen sukupuolten välinen palkkaero EU:ssa on 16 prosenttia ja 
keskimääräinen sukupuolten välinen työllisyysero 11,5 prosenttia, naisilla on miehiä 
enemmän joustavia työjärjestelyjä sekä epätyypillisiä ja joustavia työsopimuksia 
(nollatuntisopimukset, näennäisyrittäjyys, tilapäistyö, osa-aikatyö jne.) ja naiset joutuvat 
miehiä todennäköisemmin työskentelemään erittäin naisvaltaisilla, matalasti palkatulla 
ja aliarvostetuilla aloilla, joutuvat kokemaan köyhyyttä ja epävarmuutta ja kuuluvat 
köyhimpien työntekijöiden ryhmään; toteaa, että samassa asemassa ovat myös muut 
intersektionaaliset ryhmät, kuten yksinhuoltajat, huollettavien hoitajat, vammaiset naiset 
ja naiset, joilla on vähäinen koulutus tai jotka saavat riittämätöntä tukea 
hoitopalveluilta; toteaa, että keskitetyt sopimusneuvottelut ovat ratkaiseva tekijä 
eriarvoisuuden vähentämisessä ja poistamisessa;

2. toteaa, että vuoden 2008 maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin vuoksi 
työssäkäyvien köyhyys EU:ssa nousi 8 prosentista 10 prosenttiin ja että tämänhetkinen 
ennennäkemätön maailmanlaajuinen covid-19-pandemia aiheuttaa suurempia 
taloudellisia seurauksia, joilla on välitön köyhyyttä lisäävä vaikutus erityisesti naisten ja 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien yhteiskuntaryhmien keskuudessa, koska 
köyhyyden vaikutukset kohdistuvat selvemmin muun muassa palvelu-, matkailu-, 
vieraanvaraisuus- ja hoitoalan työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin, 
epävarmassa työsuhteessa työskenteleviin työntekijöihin, tilapäisiin työntekijöihin ja 
kausityöntekijöihin, joista naisten osuus on suurempi; sekä useisiin muihin talouden 
aloihin, joihin vaikuttavat työpaikkojen menetykset, palkkojen alentaminen ja/tai 
työajan lyhentäminen ja hoitopalvelun tarpeen lisääntyminen pandemian aikana;

3. korostaa, että naisten köyhyyden lisääntymisellä on suurempi vaikutus laajempaan 
yhteiskuntaan, koska pääasiassa naiset yleensä vastaavat perushyödykkeiden 
hankinnasta ja ovat kotitalouden elannon hankkimisen kannalta keskeisessä asemassa; 
on huolestunut tämän vaikutuksista lasten köyhyyteen ja kiinnittää huomiota siihen, että 
vuonna 2017 kaikista ikäryhmistä lapsiin kohdistui suurin köyhyyden tai sosiaalisen 
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syrjäytymisen riski EU:ssa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että komissio on 
sitoutunut antamaan ”lapsitakuun”;

4. on huolestunut siitä, että covid-19-pandemia ja siitä seuraava talouden taantuma 
vaikuttavat suhteettomasti muita heikommassa asemassa olevien naisten ryhmiin, 
mukaan lukien yksinhuoltajaäidit, maahanmuuttajanaiset ja naiset, joilla on pienet tulot 
sekä epävarma tai osa-aikainen työsuhde, ja saattavat heidät köyhyyden, työttömyyden, 
sosiaalisen syrjäytymisen ja/tai kodittomuuden vaaraan; kehottaa komissiota 
sisällyttämään sukupuolinäkökulman ja soveltamaan sitä kaikkiin aloitteisiin ja EU:n 
täydentäviin rahoitusohjelmiin, erityisesti Euroopan unionin elpymisvälineeseen ja 
vahvistettuun monivuotiseen rahoituskehykseen 2021–2027, jotta varmistetaan, että 
covid-19-pandemian johdosta toteutettavat talouspoliittiset toimet mukautetaan naisten 
erityistarpeisiin ja -kokemuksiin, ja ehdottamaan erityistä rahoitusta naisten tukemiseksi 
epävarmoilla ja epävirallisilla aloilla ja naisyrittäjien mikrorahoituksen lisäämiseksi;

5. toteaa, että vaikka naisten köyhyysaste vaihtelee suuresti jäsenvaltioiden välillä, 
köyhyysriski ja sosiaalisen syrjäytymisen riski on korkea riskiryhmissä, joihin kuuluvat 
iäkkäät naiset, naimattomat naiset, naiset, joilla on lapsia, ja yksinhuoltajaäidit, 
pakolais- ja maahanmuuttajanaiset, värilliset naiset, etnisiin vähemmistöihin kuuluvat 
naiset, homoseksuaalit, biseksuaalit ja transsukupuoliset naiset sekä vammaiset naiset; 
toteaa, että keskimäärin naiset ovat miehiä suuremmassa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa (22,8 prosenttia vuonna 2018 EU:ssa); toteaa, että muut 
intersektionaaliset riskitekijät, kuten toimettomuus sekä lasten ja huollettavien 
perheenjäsenten hoitopalvelujen puute, tekevät joistakin erityisistä naisryhmistä muita 
alttiimpia köyhyysriskeille;

6. korostaa, että joka toinen unionin ulkopuolelta tuleva maahanmuuttajataustainen 
henkilö on köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa, epävarman työn määrä on 
erityisen suuri maahanmuuttaja- ja pakolaisnaisten keskuudessa ja riippuvaisessa tai 
laittomassa asemassa olevien naisten köyhyysaste on äärimmäisen korkea; korostaa, että 
neljällä viidestä romaniyhteisöön kuuluvasta henkilöstä on köyhyysrajan alittavat tulot 
ja alle viidennes (vähintään 16-vuotiaista) romaninaisista käy työssä; korostaa, että 
koulutukseen pääsyyn, sen laatuun ja työn saantiin liittyvä syrjintä pahentaa tätä 
tilannetta; kehottaa EU:ta työskentelemään jäsenvaltioiden kanssa varmistaakseen EU:n 
ja kansallisten työllisyysnormien täysimääräisen täytäntöönpanon ilman minkäänlaista 
syrjintää muun muassa seuranta-, valitus- ja muutoksenhakumekanismeilla, jotka ovat 
tehokkaita, riippumattomia ja kaikkien työntekijöiden saatavilla;

7. korostaa, että Eurostatin mukaan tällä hetkellä 64,6 miljoonaa naista ja 57,6 miljoonaa 
miestä elää jäsenvaltioissa köyhyydessä, mikä osoittaa, että köyhyyden vaikutus naisiin 
ja miehiin on erilainen; toteaa, että nämä luvut osoittavat vain, kuinka moneen naiseen 
köyhyys vaikuttaa, ja että niitä on tarkasteltava yhdessä muiden indikaattoreiden, kuten 
iän, elinajanodotteen, tuloerojen, sukupuolten palkkaerojen, kotitalouden tyypin ja 
sosiaalisten tulonsiirtojen kanssa, jotta voidaan ymmärtää niiden täysi merkitys; 
korostaa, että naisten altistuminen köyhyydelle on todennäköisesti aliarvioitu, ja 
kehottaa jäsenvaltioita keräämään köyhyyttä koskevia tietoja tavalla, joka kuvastaa 
henkilön kotitaloutta ja henkilökohtaista todellisuutta, sekä asiaankuuluvia tasa-arvoa 
koskevia tietoja ja tekemään sukupuolinäkökohtia koskevia analyyseja köyhyyttä 
koskevista tilastoista ja politiikoista, koska ei voida olettaa, että resurssit jakautuvat 
tasapuolisesti miesten ja naisten kesken kotitalouksissa;
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8. katsoo, että prostituutio on enimmäkseen naisiin ja lapsiin kohdistuva vakava väkivallan 
ja hyväksikäytön muoto; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan erityisiä toimia 
prostituution taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen syiden torjumiseksi ja 
prostituoitujen henkilöiden tukitoimia heidän sosiaalisen ja ammatillisen 
sopeutumisensa helpottamiseksi;

9. panee huolestuneena merkille, että naisten köyhyys lisääntyy iän myötä, mikä johtuu 
pääasiassa heidän työelämän aikana kokemiensa erilaisten eriarvioisuuksien (äitiydestä 
tai muista hoitovastuista johtuva palkaton hoitotyö) kasautumisesta, elinikäisistä palkka- 
ja työaikaeroista, koska naisilla on useammin keskeytynyt, päätyypillinen tai osa-
aikainen ura, joka johtaa pienempiin eläkkeisiin, miesten ja naisten erilaisesta eläkeiästä 
joissakin jäsenvaltioissa sekä siitä, että yhä useammat ikääntyneet naiset elävät yksin; 
pitää valitettavana, että sukupuolten välinen eläke-ero on noin 39 prosenttia eli yli 
kaksinkertainen verrattuna sukupuolten väliseen palkkaeroon, mikä paljastaa 
palkkaerojen vähitellen lisääntyvän vaikutuksen; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
tekemään yhteistyötä vähimmäistulojärjestelmiä koskevan EU:n kehyksen luomiseksi ja 
toteuttamaan erityistoimia, joilla torjutaan ikääntyneiden naisten köyhyys- ja 
syrjäytymisriskiä nostamalla naisten eläkkeitä miesten eläkkeitä vastaaviksi ja 
ylläpitämällä oikeudenmukaisia ja solidaarisia sosiaaliturvajärjestelmiä, jotta voidaan 
varmistaa oikeudenmukaiset ja ihmisarvoiset tulot työuran jälkeen;

10. korostaa, että työssäkäyvien köyhyyteen voidaan puuttua joidenkin sen perimmäisten 
syiden osalta, kuten koulutus ja hoitopalvelut, jotka ovat merkityksellisiä ja jotka on 
näin ollen otettava huomioon poliittisessa päätöksenteossa;

11. korostaa, että naisten köyhyys on monitahoinen ongelma, johon vaikuttavat suoraan 
tyypillisesti naisten tekemän työn asianmukaisen arvostuksen puute, urakatkosten 
vaikutus ylenemiseen ja eläkkeiden kehittymiseen, vakaiden työsuhteiden ja 
laadukkaiden työehtojen eriarvoinen saatavuus, palkattomien hoitovelvoitteiden ja 
kotityön epätasa-arvoinen jakautuminen sekä sukupuoleen perustuva eriytyminen 
koulutuksessa ja myöhemmin työmarkkinoilla, minkä vuoksi suurin osa 
matalapalkkaisista työtekijöistä on naisia; toteaa siksi, että vallitsevan eriarvoisuuden ja 
köyhyyden naisistumisen vähentämiseksi on edistettävä toimia ja toimintapolitiikkoja 
useilla aloilla ja eri vaiheissa koulutuksen parantamisesta aina sen varmistamiseen, että 
korkea-laatuinen lastenhoito on ulottuvilla, kohtuuhintaista ja saatavilla, jotta voidaan 
puuttua järjestelmällisesti sukupuolten väliseen työllisyyskuiluun ja työmarkkinoiden 
eriytymiseen; toistaa tässä yhteydessä jäsenvaltioille antamansa kehotuksen saattaa työ- 
ja yksityiselämän tasapainottamista koskeva direktiivi nopeasti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja panna se kaikilta osin täytäntöön;

12. kehottaa komissiota esittämään lisää aloitteita, joilla edistetään työpaikkojen luomista 
naisille, erityisesti naisille, joihin kohdistuu erilaisia syrjinnän muotoja, jotta ei 
ainoastaan vähennetä köyhyyttä vaan edistetään työllisyyden laatua ja naisten 
taloudellista riippumattomuutta ja vältetään työpaikkojen epävarmuutta;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään aloitteita, joilla edistetään naisten 
voimaannuttamista yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen 
avulla sekä rahoituksen saantia, naisten yrittäjyyttä ja naisten edustusta tulevaisuuteen 
suuntautuvilla aloilla, jotta voidaan varmistaa pääsy laadukkaisiin työpaikkoihin; 
kehottaa erityisesti edistämään entistä enemmän STEM-aineita, digitaalista koulutusta, 



PE650.376v03-00 6/9 AD\1211743FI.docx

FI

tekoälyä ja talouslukutaitoa, jotta voidaan torjua vallitsevia koulutukseen liittyviä 
stereotypioita ja varmistaa, että entistä useammat naiset tulevat näille aloille ja 
myötävaikuttavat niiden kehittämiseen;

14. korostaa, että köyhyydestä kärsivien naisten ja päätöksentekijöiden välistä 
vuoropuhelua on käytävä säännöllisesti kansallisilla, alueellisilla ja EU:n foorumeilla, 
jotta voidaan seurata nykyisten toimintapolitiikkojen tai palvelujen tehokkuutta ja 
ehdottaa ratkaisuja;

15. toteaa, että 70 prosenttia maailman terveys- ja sosiaalialan työvoimasta, esimerkiksi 
lääkäreistä, hoitajista ja hoivatyöntekijöistä, on naisia; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita kohdistamaan julkisia investointeja terveyspalveluja tarjoavien naisten 
tarpeiden täyttämiseen esimerkiksi suojavarusteiden ja hygieniatuotteiden osalta ja 
merkittävästi kohentamaan palkkoja ja työoloja naisvaltaisilla aloilla;

16. korostaa tarvetta varmistaa kansalaisjärjestöjen riittävä rahoitus ja tuoda esiin niiden 
tarve saada EU:n rahoitusta, jotta ne voivat tarjota innovatiivisia ja tehokkaita palveluja 
köyhyyden torjumiseksi;

17. toteaa, että valtaosa kauppiaista, heidän työntekijöistään ja siivoojista on naisia, joille 
maksetaan usein minimipalkkaa, ja panee lisäksi merkille, että covid-19-pandemia on 
aiheuttanut heille entistä suuremman köyhyysriskin; korostaa, että on pikaisesti 
laajennettava niiden naisten oikeutta palkalliseen lomaan, etätyöhön, osa-aikatyöhön ja 
entistä parempaan sosiaaliturvaan, jotka työskentelevät epävarmoissa työsuhteissa tai 
jotka ovat jo menettäneet työnsä, ja korostaa, että on pikaisesti tarpeen perustaa 
sosioekonomisia turvaverkostoja naisille, joilla on epävarma työsuhde tai epävarmat 
työsopimukset;

18. korostaa, että on varmistettava lastenhoito olennaisten palvelujen alalla työskenteleville 
kaiken tyyppisille vanhemmille ja perheille sekä lisättävä tukea haavoittuvassa 
asemassa oleville perheille, mukaan lukien perheet, jotka hoitavat vammaisia 
perheenjäseniään;

19. kehottaa komissiota toteuttamaan EU:n tason toimia tuen ulottamiseksi pieniin ja 
keskisuuriin naisten johtamiin yrityksiin kriisin aikana ja sen jälkeen;

20. kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian ehdotuksia muun muassa 
sukupuolten välisten palkka- ja eläke-erojen poistamiseksi puolustamalla periaatetta, 
jonka mukaan samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka, ja suhtautuu myönteisesti 
komission sitoumukseen esittää ennen vuotta 2021 ehdotus sitovista palkkauksen 
avoimuutta koskevista toimenpiteistä, kuten vuosien 2020–2025 sukupuolten tasa-
arvostrategiassa todetaan, sekä muun muassa tarkistamaan Barcelonan tavoitteita ja 
tutkimaan hoitovelvoitteisiin liittyviä urakatkoksia koskevia eläkeoikeuksia, jotka 
kaikki auttavat torjumaan sukupuoleen perustuvaa köyhyyttä ja edistämään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja naisten osallistumista työmarkkinoille; kehottaa komissiota lisäksi 
esittämään hyvissä ajoin direktiivin 2006/54/EY (yhdenvertaista kohtelua koskeva 
direktiivi) tarkistamista ja sisällyttämään siihen kaikenlaisen seksuaaliseen 
suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolenkorjaukseen perustuvan 
syrjinnän kieltämisen;
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21. kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian kunnianhimoista vuoden 2020 
jälkeistä Euroopan vammaisstrategiaa, johon sisältyy ehdotuksia, joilla varmistetaan 
vammaisten henkilöiden tietoisuus laillisista oikeuksista, mukaan lukien oikeus työhön 
ja oikeus työllisyyteen, sekä toimenpiteitä, joilla kannustetaan heidän integroitumistaan 
työmarkkinoille ja edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia kiinnittäen erityistä huomiota 
vammaisten naisten tilanteeseen ja keinoihin puuttua risteäviin syrjinnän muotoihin;

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan järjestelmällisesti työssäkäyvien 
naisten köyhyyden kaikkia syitä ja ilmenemismuotoja ja puuttumaan niihin;

23. pitää valitettavana, että hoiva-alan työntekijät ja erityisesti kotihoidon työntekijät ovat 
usein erityisen haavoittuvia huonojen työolojen ja riittävän sosiaalisen ja työsuojelun 
puutteen vuoksi ja että heidän rooliaan on perinteisesti aliarvioitu; kehottaa komissiota 
hyväksymään EU:n hoitostrategian, jolla vastataan sosiaalisiin vaikutuksiin, joita 
aiheutuu hoitovastuussa oleville, jotka ovat suhteettoman usein naisia; korostaa, että 
tämän strategian olisi edellytettävä huomattavia investointeja hoivatalouteen, 
vahvistettava toimintalinjoja työ- ja hoitovelvoitteiden tasapainottamiseksi koko elämän 
ajan ja täytettävä työvoimapula erityisesti koulutuksen, osaamisen tunnustamisen ja 
parempien työolojen avulla näillä aloilla.
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