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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 komission tiedonanto ”Vahva sosiaalinen Eurooppa 
oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi” (COM(2020)0014) annettiin ennen 
covid-19-pandemian puhkeamista;

B. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on vaikuttanut suhteettomasti naisiin, koska 
suurin osa etulinjan työntekijöistä (esimerkiksi terveydenhuollon ja lastenhoitoalan 
työntekijät) on naisia, naisilla on miehiä todennäköisemmin määräaikaisia, osa-aikaisia 
ja epävarmoja työsuhteita ja naiset tekevät suurimman osan kotona tehtävästä 
palkattomasta työstä; toteaa, että pandemia on osoittanut, että perhemyönteiset 
toimintapolitiikat ovat välttämättömiä;

C. toteaa, että siitä huolimatta, että sukupuolten tasa-arvo on kirjattu Euroopan unionin 
toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT) ja EU:n perusoikeuskirjaan, sukupuolten 
välinen työllisyysero on 11,7 prosenttia, palkkaero 15,7 prosenttia ja eläke-ero 
30,1 prosenttia;

D. toteaa, että digitaalinen koulutus ja digitaaliset taidot ovat Euroopan talouden ja 
yhteiskunnan digitaaliseen siirtymään sopeutumisen kannalta keskeisessä asemassa; 
toteaa, että naiset ovat aliedustettuina tieto- ja viestintätekniikan ammateissa;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin keskeiseen asemaan taloudellisissa elvytysohjelmissa, jotta edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia, naisten osallistumista työmarkkinoille, oikeudenmukaisia työoloja ja 
kestävää sosiaalista suojelua;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota työskentelemään naisten tilanteen parantamiseksi 
covid-19-kriisin yhteydessä ja toteuttamaan perhemyönteisiä toimintapolitiikkoja; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään kunnianhimoisen sosiaalisten ja 
demografisten investointien ohjelman, jolla tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä 
parantaa helposti saatavien, kohtuuhintaisten ja korkealaatuisten lastenhoito-, 
iltapäivähoito- ja pitkäaikaishoitopalvelujen infrastruktuuria;

3. korostaa, että komission ja jäsenvaltioiden on pidettävä johtavana periaatteenaan sitä, 
että naiset ja miehet saavat samasta työstä samaa palkkaa, etenkin kun suunnitellaan 
toimenpiteitä covid-19-kriisin torjumiseksi;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan naisten vaikutusmahdollisuuksia 
korkealaatuisen räätälöidyn digitaalisen koulutuksen sekä yksilöllisen koulutuksen ja 
taitojen kehittämisen avulla;
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5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita takaamaan teknologiaa, koulutusta, työpaikkoja, 
sosiaaliturvajärjestelmiä ja terveydenhoitoa koskevat yhdenvertaiset mahdollisuudet 
kaikille, etenkin haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille, kuten vammaisille 
henkilöille, maaseudulla asuville naisille ja iäkkäille naisille, jotta he voivat osallistua 
aktiivisesti yhteisöjensä elämään ja hyödyntää sitä täysimääräisesti.


