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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:

1. toteaa, että sukupuolten palkkaero 28:ssa EU:n jäsenvaltiossa on 15,7 prosenttia, naisilla 
on miehiä enemmän epätyypillisiä ja joustavia työsopimuksia (nollatuntisopimukset, 
tilapäistyö, osa-aikatyö jne.) kuin miehillä ja naiset joutuvat todennäköisemmin 
kokemaan köyhyyttä ja heidät luokitellaan köyhimpien työntekijöiden ryhmään 
epävarmojen työsopimusten vuoksi;

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 vielä suurempia 
taloudellisia seurauksia, joilla on välitön köyhyyttä lisäävä vaikutus erityisesti naisten ja 
muiden heikossa asemassa olevien ryhmien keskuudessa yhteiskunnassa, koska 
köyhyyden vaikutukset kohdistuvat selvimmin palvelualan työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin, tilapäisiin työntekijöihin ja kausityöntekijöihin, joista naisten 
osuus on suurempi;

3. toteaa, että vaikka naisten köyhyysaste vaihtelee suuresti jäsenvaltioiden välillä, 
köyhyysriski riskiryhmissä, joihin kuuluvat iäkkäät naiset, naimattomat naiset ja 
yksinhuoltajaäidit, homoseksuaalit, biseksuaalit ja transsukupuoliset naiset sekä 
vammaiset naiset, on sama;

4. korostaa, että Eurostatin mukaan tällä hetkellä 64,6 miljoonaa naista ja 57,6 miljoonaa 
miestä elää köyhyydessä EU:n jäsenvaltioissa, mikä osoittaa, että köyhyyden vaikutus 
naisiin ja miehiin on erilainen;

5. panee huolestuneena merkille, että naisten köyhyys lisääntyy iän myötä ja että 
sukupuolten välinen eläke-ero on noin 39 prosenttia;

6. korostaa, että naisten köyhyys on monitahoinen ongelma, johon vaikuttavat suoraan 
omistusoikeuteen liittyvä epätasa-arvo, lasten kasvattamisesta ja hoitamisesta johtuvat 
urakatkokset, sairaista ja huollettavista henkilöistä huolehtiminen sekä sukupuoleen 
perustuva eriytyminen koulutuksessa ja myöhemmin työmarkkinoilla, minkä vuoksi 
suurin osa matalapalkkaisista työtekijöistä on naisia;

7. kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian ehdotuksia sukupuolten 
palkkaerojen poistamiseksi.


