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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten 
oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. iloitsee siitä, että naisten ja miesten tasa-arvotilanne on yleisesti ottaen parantunut 
merkittävästi viime vuosina ja panee tässä yhteydessä merkille, että naisten osuus 
palkansaajista on suurempi kuin 44 prosenttia, kun yrittäjistä keskimäärin 30 prosenttia ja 
opiskelijoista yli 50 prosenttia on naisia; toivoo tämän myönteisen suuntauksen jatkuvan;

2. pahoittelee sitä, että sukupuolten välinen palkkaero on edelleen 15 prosenttia huolimatta 
EU:n lainsäädännöstä tällä alalla; kehottaa jäsenvaltioita päättämään tavoitteesta 
palkkaeron pienentämiseksi; ilmaisee tyytyväisyytensä komission aloitteeseen esittää 
piakkoin asiaa koskeva tiedonanto; suosittaa, että tätä tiedonantoa seuraavat aktiiviset 
toimet; kehottaa komissiota myös huolehtimaan siitä, että samapalkkaisuutta koskevaa 
direktiiviä sovellettaessa naisia ei syrjitä siksi, että heidän työuransa jää lasten saamisen 
vuoksi lyhyemmäksi;

3. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimiin lastenhoitoa koskevien
Barcelonan tavoitteiden saavuttamiseksi sekä riittävien ja edullisempien hoitopalvelujen 
kehittämiseksi iäkkäille, vammaisille ja muille henkilöille, jotka eivät tule itsenäisesti 
toimeen;

4. kehottaa komissiota edistämään aktiivisia politiikkoja ja erityisiä toimia, joilla puututaan 
yksinhuoltajaäitien, vanhempien naisten ja maahanmuuttajanaisten kaltaisiin vähäosaisten 
ryhmiin kuuluvien naisten köyhyyteen;

5. pitää valitettavana yhä laajalti esiintyvää sellaisten naisten syrjintää, jotka eivät käy 
työssä ja jotka omistautuvat lastenhoidolle ja perheensä hoitamiselle ja kehottaa 
jäsenvaltioita pyrkimään muuttamaan tilannetta esimerkiksi ottamalla lastenhoitoon 
käytetyt ajanjaksot huomioon eläkelaskelmissa;

6. kehottaa jäsenvaltioita korostamaan miesten keskeistä merkitystä sukupuolten välisen 
tasa-arvon saavuttamisessa, esimerkiksi tarjoamalla kannustimia vanhempain- tai 
isyysloman ottamiseen ja lastenhoito-oikeuksien jakamiseen naisten kanssa; pyytää 
komissiota tutkimaan syitä, miksi niin harvat miehet ottavat vanhempain- tai isyyslomaa;

7. muistuttaa tuominneensa sukupuoleen perustuvan väkivallan kaikissa muodoissaan1; 
kehottaa komissiota tutkimaan sukupuoleen perustuvan väkivallan taustalla olevia syitä ja 
kehittämään indikaattoreita, jotta uhrien määrästä saadaan luotettavia tietoja ja 
jäsenvaltioiden tilastoja uhreista voidaan koordinoida;

8. kehottaa komissiota keräämään mahdollisimman pian vertailukelpoisia ja luotettavia 
tietoja ihmiskaupasta ilmiön arvioimiseksi ja sen vähentämistä koskevien tavoitteiden 

  
1 2. helmikuuta 2006 hyväksytty päätöslauselma naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan nykytilanteesta ja 
mahdollisista tulevista toimista, P6_TA-PROV(2006)0038.
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asettamiseksi; palauttaa mieleen, että Euroopan parlamentti on jo pyytänyt EU:ta
pyrkimään puolittamaan ihmiskaupan uhrien lukumäärän seuraavien kymmenen vuoden 
kuluessa1;

9. kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen käytännesäännöistä EU:n toimielinten ja 
muiden elinten virkamiehille, etenkin näiden ollessa virkamatkalla kolmansissa maissa, 
jossa kielletään seksuaalipalvelujen osto, muut seksuaalisen hyväksikäytön muodot sekä 
sukupuoleen perustuva väkivalta ja johon sisältyy pakollisia seuraamuksia;

10. pahoittelee sitä, että tyttölasten tilannetta ei oteta paremmin huomioon; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 
YK:n yleiskokouksen hyväksymän tyttölapsia koskevan päätöslauselman
täytäntöönpanon2;

11. kehottaa yhteisön toimielimiä ja virastoja edistämään sukupuolten välistä tasa arvoa 
hallinnossaan ja pyrkimään siihen, että palvelukseen otetaan ja virkoihin nimitetään yhtä 
paljon naisia ja miehiä, erityisesti silloin, kun kyse on korkean tason tehtävistä.

  
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma seksuaaliselle hyväksikäytölle alttiina olevien naisten ja lasten kaupan 
ehkäisemistä koskevista strategioista (2004/2216(INI)), P6_TA(2006)0005).
2 Päätöslauselma A/RES/60/141, hyväksytty 11. tammikuuta 2006.
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