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EHDOTUKSET

Työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja tasa-
arvoasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on yhtä mieltä siitä, että sukupuolten tasa-arvo on perusoikeus ja EU:n yhteinen arvo, 
mutta panee kuitenkin merkille, että huolimatta merkittävästä edistyksestä tällä alalla 
naisten ja miesten välillä on edelleen suurta eriarvoisuutta;

2. on yhtä mieltä siitä, että sukupuolten tasa-arvo on perusoikeus ja EU:n yhteinen arvo;
panee kuitenkin merkille, että huolimatta merkittävästä edistyksestä tällä alalla naisten ja 
miesten välillä on edelleen suurta eriarvoisuutta; katsoo, että naiset ovat sosiaalisesti ja 
taloudellisesti epäsuotuisassa asemassa, koska heidän työttömyysasteensa on korkeampi ja 
palkkansa matalampia kuin miesten, ja että naisilla on täten suurempi riski joutua 
hyväksikäytön uhreiksi; kehottaa siksi rankaisemaan ankarasti lainsäädäntöä rikkovia 
työnantajia;

3. korostaa, että naisten ja miesten tasa-arvoista kohtelua koskevan EU:n lainsäädännön 
noudattaminen sekä rakennerahastojen ja uusien rahoitusmekanismien tehokas käyttö 
voivat kehittää koulutusta, lisätä työllisyyttä ja edistää yrittäjyyttä;

4. katsoo, että EU:n toimielinten olisi tiedotettava enemmän Euroopan tasolla laaditusta 
naisten ja miesten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia edistävästä politiikasta sekä 
kehityksestä, johon politiikka on antanut mahdollisuuden;

5. ehdottaa, että jäsenvaltiot kehittävät työllistämisstrategian niiden esteiden poistamiseksi, 
joiden takia naiset eivät pääse työmarkkinoille, edistävät samapalkkaisuutta ja toteuttavat
toimia, joilla torjutaan eläkesyrjintää, joka johtuu äitiys- tai vanhempainvapaan 
aiheuttamasta työnteon keskeytymisestä;

6. korostaa EU:n toimielinten ja kansallisten toimielinten ratkaisevaa asemaa sukupuolten 
väliseen tasa-arvoon perustuvan yhteiskunnan edistämisessä; pyytää kansallisia 
toimielimiä järjestämään tiedotus- ja valistuskampanjoita kaikista sukupuolten välisten 
suhteiden näkökohdista (työhön, perheeseen, politiikkaan ja terveyteen liittyvät 
näkökohdat sekä kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan, myös naiskaupan, 
torjuminen);

7. korostaa, että yritysten olisi taloudellisen kehityksen ja työpaikkojen luomisen 
perustoimijoina ja yritysten yhteiskuntavastuun puitteissa osallistuttava naisten usein 
kohtaaman syrjinnän poistamiseen ja erityisesti työn saannin, koulutuksen saatavuuden ja 
ammatillisten kehittymismahdollisuuksien edistämiseen; korostaa työmarkkinaosapuolten 
ja sosiaalisen vuoropuhelun merkitystä;

8. muistuttaa, että taloudellisen kilpailukyvyn ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden 
yhdistelmä on eurooppalaisen kehitysmallin ydin;

9. panee merkille, että jäsenvaltioiden ja EU:n kohtaamat haasteet sukupuolten tasa-arvon 
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saralla lisääntyvät kiihtyneen globaalin taloudellisen kilpailun ja siitä johtuvan alati 
joustavamman ja liikkuvamman työvoiman kysynnän seurauksena; korostaa, että naiset 
kärsivät edelleenkin yhteiskunnallisesta, työhön liittyvästä ja muista syrjinnän muodoista 
ja että näillä haasteilla tulee olemaan suurempi vaikutus naisiin kuin miehiin; katsoo, että 
tämän tilanteen ei pidä antaa haitata sukupuolten tasa-arvoa ja naisten lastenhankintaan
liittyviä oikeuksia;

10. katsoo, että väestörakenteen muutoksiin liittyviin nykyisiin haasteisiin voitaisiin vastata 
paremmin, jos naisten pääsyä työmarkkinoille lisätään joustavien työaikajärjestelyjen 
pohjalta ja tähän yhdistetään työpaikkojen pysyvyys, sosiaaliturva, 
koulutusmahdollisuudet sekä varmat ja kohtuuhintaiset lastenhoitopalvelut, millä 
mahdollistetaan parempi tasapaino työelämän suhteen ja lisätään naisten 
työllistymismahdollisuuksia;

11. huomauttaa, että naisten osallistuminen tutkimus-, tiede- ja teknologia-aloilla voi auttaa 
lisäämään innovointia;

12. tukee komission tiedonannossa naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelmasta 
(KOM(2006)0092) esitettyjä avaintoimia seuraavilla kuudella keskeisellä toiminta-
alueella: naisten taloudellinen riippumattomuus, jonka osalta korostetaan, että on 
olennaisen tärkeää käyttää sosiaalirahastoja erityisesti uusia teknologioita koskevaan 
koulutukseen, yksityis- ja työelämän yhteensovittaminen, naisten ja miesten 
yhdenvertaisen edustuksen edistäminen päätöksenteossa, sukupuoleen perustuvan 
väkivallan ja ihmiskaupan kitkeminen erityisesti orjatyövoiman osalta, 
sukupuolistereotypioiden poistaminen ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen EU:n 
ulkopuolella; odottaa komission näin ollen lisäävän tietoisuutta hyvien käytänteiden 
vaihdon avulla ja tukemalla tutkimustuloksia ja seurantaa; katsoo kuitenkin, että näiden 
toimien tehokkuuden takaamiseksi EU:n talous- ja sosiaalipolitiikan avulla on 
varmistettava, että kaikki naiset, miehet ja lapset voivat elää ihmisarvoisesti ja vapaina 
köyhyydestä;

13. pyytää komissiota tekemään kaiken mahdollisen, jotta tiedonannossa suositellut 
toimenpiteet toteutuisivat käytännössä; painottaa, että useat sukupuolten tasa-arvoa 
koskevat ajatukset ovat menneisyydessä johtaneet vain harvoihin konkreettisiin tuloksiin 
ja että nyt on aika todellakin panna täytäntöön asiaa koskeva unionin lainsäädäntö ja 
tiedonannoissa ja direktiiveissä esitetyt periaatteet; katsoo myös, että näiden eri toimien 
todellisen täytäntöönpanon kannalta on välttämätöntä vahvistaa jäsenvaltioiden ja 
kansalaisyhteiskunnan välisiä kumppanuuksia;

14. uskoo vakaasti, että jos Lissabonin strategiassa esitettyihin kasvua ja kilpailukykyä 
koskeviin tavoitteisiin halutaan päästä, on hyödynnettävä kaikkia tuotantovälineitä ja että 
naisia on näin ollen kannustettava osallistumaan tasavertaisesti miesten kanssa;

15. katsoo myös, että naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelmassa määritellyt 
toimenpiteet on sisällytettävä kaikkeen talouspolitiikkaan ja että tässä yhteydessä on 
toteutettava toimia, joilla edistetään naisten yrittäjyyttä, rahoituksen parempaa saatavuutta 
ja naisyrittäjien verkostojen kehittämistä;

16. katsoo, että sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä 
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perusarvoista ja täten tavoite, johon kannattaa pyrkiä ei pelkästään taloudellisten syiden 
vuoksi vaan myös yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vuoksi ja jotta maailmasta 
tulisi oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi; katsoo, että tämän vuoksi sukupuolten 
välisen tasa-arvon on oltava osa kaikkia unionin ja jäsenvaltioiden politiikan aloja;

17. huomauttaa, että sukupuolten välinen tasa-arvo työpaikalla liittyy läheisesti sen 
varmistamiseen, että työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan joustavissa järjestelmissä;

18. kehottaa komissiota edistämään kaikissa EU:n asiakirjoissa kielenkäyttöä, joka on 
sukupuolitietoista ja jolla voidaan ottaa huomioon kaikki kulttuurit;

19. pyytää komissiota varmistamaan, että vaikutus eri sukupuoliin otetaan riittävästi 
huomioon yhteisön lainsäädäntöä, kuten työaikadirektiiviä, tarkistettaessa tai 
kehitettäessä; pyytää komissiota toimimaan asianmukaisesti, jos kielteinen 
sukupuolivaikutus on odotettavissa, kuten työaikadirektiivin tapauksessa; pyytää 
neuvostoa lopettamaan mahdollisuuden olla soveltamatta työaikadirektiiviä, sillä se 
haittaa enemmän naisia kuin miehiä ja vaikeuttaa työ. ja perhe-elämän yhteensovittamista;

20. pyytää komissiota kannustamaan jäsenvaltioita tunnustamaan perheissä ja kotitalouksissa 
tehdyn palkattoman työn taloudellisen, yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen arvon 
luomalla mekanismeja, joilla sosiaalihuolto- ja eläkejärjestelmiin voidaan suorittaa 
vapaaehtoisia maksuja;

21. pyytää komissiota kannustamaan – toimillaan ja toimintalinjoillaan – naisten 
osallistumista perinteisesti miesvaltaisiin ammatteihin sukupuolten välisen tasa-arvon ja 
samapalkkaisuuden edistämiseksi;

22. korostaa, että naisten työttömyys-, hyväksikäyttö- ja köyhyysriski on suurempi kuin 
miesten ja kehottaa siksi komissiota kehittämään köyhyyden naisistumisen vähentämisen 
strategioita ja jäsenvaltioita soveltamaan näitä strategioita sosiaalisen suojelun ja 
sosiaalisen osallisuuden prosesseissa;

23. pahoittelee, että etenemissuunnitelmassa on vähätelty koulutuksen merkitystä täydellisen 
tasa-arvon saavuttamisessa; katsoo erityisesti, että olisi ponnisteltava tehokkaammin 
koulutuksen tarjoamiseksi sellaisille naisille, jotka ovat työttömiä tai jotka tekevät 
tilapäistöitä tai vähän arvostettuja töitä; katsoo lisäksi, että olisi tarjottava tehokkaampia 
kannusteita, joilla yritykset saataisiin tarjoamaan tarpeellista työnteon ohessa annettavaa 
koulutusta naisille, joiden ammatilliset pätevyydet ovat alhaisella tasolla; katsoo lopuksi, 
että varsinkin uusien teknologioiden käyttöä koskevaa koulutusta olisi annettava erityisesti 
maaseudulla asuville naisille;

24. korostaa eri viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten (yrittäjät ja ammattiliitot) merkitystä 
sellaisten myönteisten toimien toteuttamisessa, joilla edistetään oikeudenmukaisuutta ja 
tasa-arvoa; katsoo edelleen, että on olennaista varmistaa yksityisen sektorin 
osallistuminen ja että viranomaisten olisi annettava riittävästi tukea sille, että perhe- ja 
työelämän yhteensovittamista edistäneet yritykset voisivat saada virallista tunnustusta 
joko paikallisella, alueellisella, kansallisella tai Euroopan tasolla;

25. katsoo jäsenvaltioissa, kuten Espanjassa, saatujen viimeaikaisten kokemusten perusteella, 
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että komission suosittelemilla toimilla olisi sallittava tuloveron vähennykset
työssäkäyville pienten lasten äideille; katsoo, että olisi mahdollistettava myös 
yhtiöverovähennykset yrityksille, jotka perustavat työpaikalle päivähoitopaikan;

26. pyytää komissiota toteuttamaan erityisiä toimia sen varmistamiseksi, että 
etenemissuunnitelmassa jäsenvaltioille esitetyt ehdotukset otetaan todellakin huomioon, 
sillä jäsenvaltiot ovat vastuussa sukupuolten tasa-arvoa koskevien kysymysten ottamisesta 
mukaan hallituksen politiikkaan ja usein EU:n lainsäädännön soveltamisesta;

27. pyytää Euroopan unionia laatimaan erityisiä toimia ja perustamaan seurantakeskuksen 
tukeakseen periaatetta naispuolisten siirtolaisten tasa-arvosta, sillä he kohtaavat usein 
kaksinkertaista syrjintää rotunsa ja sukupuolensa takia;

28. korostaa, että EU:n toimielinten olisi saatava luotettavaa tietoa ja luotettavia tilastoja, jotta 
se voisi laatia tehokkaita toimia työllisyyden ja sosiaaliasioiden alalla.
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