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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka
se myöhemmin hyväksyy:

1. suhtautuu myönteisesti EU:n tasa-arvoisuuden kulttuuriin, johon sisältyy komission 
naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelma, ja vaatii konkreettisia toimia ja 
rahoitusta sen täytäntöönpanemiseksi;

2. pitää myönteisinä sosiaalisen koheesiopolitiikan mahdollisuuksia edistää tasa-arvoa;

3. toteaa, että johtotehtävissä on edelleen vähemmän naisia kuin miehiä;

4. korostaa naisten työssäkäynnin lisääntyneen eniten pääasiassa aloilla, joilla palkat ovat 
matalia ja työsopimukset epäedullisia, ja korostaa, että sukupuolten välinen palkkakuilu 
on edelleen jopa 30 prosenttia eräissä Euroopan valtioissa; pitää siksi myönteisenä toimia, 
joilla naisia autetaan tasa-arvoisina mukaan työelämään ja edistetään naisten yrittäjyyttä; 
vaatii poistamaan naisten kilpailukykyä ja työllistettävyyttä koskevat ennakkoluulot ja 
sukupuolisen syrjinnän erityisesti korkeapalkkaisten ammattien osalta;

5. korostaa, että pitkäaikaistyöttömyys on suhteellisesti yleisempää naisten keskuudessa ja 
että vastuu alle viisivuotiaista lapsista on yhteydessä lapsettomia naisia korkeampaan 
työttömyysprosenttiin;

6. suosittelee ottamaan kouluissa paremmin huomioon poikien ja tyttöjen kehittymiseen 
liittyvät erilaiset tarpeet sekä välttämään samalla stereotypioiden muodostumista;

7. katsoo, että naisten keskimääräistä korkeampi koulutus ja parempi akateeminen menestys 
ei näy riittävästi useimpien EU:n jäsenvaltioiden työmarkkinoilla;

8. suosittelee tukemaan koulutuksessa tietoa ja järkeviä vaatimuksia, joilla mahdollistetaan 
vapauden, itsemääräämisoikeuden ja vaurauden saavuttaminen sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamiseksi; katsoo, että yrittäjyyden sekä tieteellis-teknisen 
lähestymistavan kaltaisia avaintaitoja olisi voimistettava erityisesti naisten keskuudessa;

9. vaatii tukemaan naisia heidän ammattiurallaan ja siksi edistämään molempien sukupuolten 
uran ja perhe-elämän yhdistämisen mahdollistavia toimenpiteitä ja kannustaa miehiä 
omaksumaan perhettä koskevat velvollisuutensa; vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan vakavia toimia sukupuolten välisen palkkakuilun kaventamiseksi ja 
edistämään miesten vanhempainloman sekä isyysloman käyttöä;

10. huomauttaa, että on luotava lisää laadukkaita ja joustavia koko väestön ulottuvilla olevia 
erilaisia (julkisia ja yksityisiä) lasten päivähoitopalveluja, jotta miesten ja naisten olisi 
helpompaa palata työelämään vanhempainloman jälkeen ja jotta työ ja perhe-elämä 
voitaisiin sovittaa yhteen;
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11. korostaa tarvittavan vanhempainloman aikaisia jatkokoulutusmahdollisuuksia 
muuttuneisiin ammattivaatimuksiin vastaamiseksi;

12. suosittelee kehitettävän yhteisiä eurooppalaisia tietoisuutta lisääviä toimenpiteitä, jotta 
sukupuoleen perustuvat loukkaukset ja naisten alentava esittäminen tiedotusvälineissä ja 
kaupallisessa viestinnässä tuomittaisiin;

13. pitää tärkeänä varmistaa, että EU:n alueelle saapuvat maahanmuuttajat tietävät naisten ja 
miesten tasa-arvoa koskevista arvoista, lainsäädännöstä ja sosiaalisista tavoista, jotta 
vältettäisiin kulttuurisesta tiedostamattomuudesta aiheutuvia syrjimistilanteita;

14. katsoo, että tiedotusvälineiden olisi korostettava naisten asemaa yhteiskunnassa sekä 
tilanteita, joissa naisten ja miesten tasa-arvo sekä työn ja yksityiselämän välinen tasapaino 
on saavutettu; kehottaa komissiota lisäämään tiedotusvälineissä tietoisuutta naisten 
asemasta yhteiskunnassa ja edistämään yhtäläisiä mahdollisuuksia esimerkiksi Media 
2007 -ohjelman kautta.
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