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EHDOTUKSET

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

 ottaa huomioon Dublinissa sijaitsevan Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön 
laatimat työ- ja yksityiselämän välistä tasapainoa koskevat tutkimukset, Lissabonin 
Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2000 antamat päätelmät, joiden tavoitteena oli nostaa 
Euroopan unionin yleinen työllisyysaste 70 prosenttiin ja naisten työllisyysaste yli 
60 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä sekä Tukholman Eurooppa-neuvoston 
maaliskuussa 2001 antamat päätelmät, joissa vuoteen 2005 mennessä saavutettavaksi 
välitavoitteeksi asetettiin 67 prosenttia yleisen työllisyysasteen osalta ja 57 naisten 
työllisyysasteen osalta, 

A. ottaa huomioon, että komission kertomuksessa naisten ja miesten tasa-arvosta 20081

esitetään, että vaikka naisten osallistuminen työelämään on tasaisesti kasvanut, jäljellä on 
vielä merkittäviä haasteita, jotka koskevat naisten tekemän työn laatua, erityisesti miesten 
ja naisten pysyvät palkkaerot, työmarkkinoiden horisontaalinen ja vertikaalinen 
eriytyminen, naisten pirstaloitunut työura sekä hankaluus sovittaa yhteen työ- ja perhe-
elämää, ja että kaikki edellä mainitut astiat estävät tasa-arvoisen kohtelun toteutumista 
opiskelussa, työelämässä ja eläkeaikana; ottaa huomioon, että osa-aikaisista työntekijöistä 
kaksi kolmannesta on naisia ja naisten työsuhteet ovat yleensä epävarmempia,

B. katsoo, että erityisiä tasa-arvosuuntaviivoja sen paremmin kuin yhtäläisten 
mahdollisuuksien pilariakaan ei ole jäljellä Euroopan työllisyysstrategiassa,

C. katsoo näin ollen, että 27:ää jäsenvaltiota ja kolmea EFTA-valtiota koskevasta vuoden 2007 
vertailevasta arviosta käy ilmi, että sukupuolten tasa-arvonäkökohdat puuttuvat suurelta osin 
työllisyyspolitiikasta,

D. ottaa huomioon, että naisten syrjintä alkaa koulutuspaikkoihin pääsyssä, erityisesti 
korkean työttömyyden alueilla, joilla naisten mahdollisuudet saada hyvä koulutuspaikka ja 
siten hyvä työpaikka ovat paremmasta pätevyydestä huolimatta miehiä huonommat,

E. ottaa huomioon, että naisten työuraa leimaavat katkonaiset työskentelyjaksot, jotka 
vaikuttavat naisten mahdollisuuksiin pysyä työelämässä ja edistyä uralla, jotka voivat 
heikentää naisten asemaa työmarkkinoilla ja joilla on pitkän aikavälin vaikutuksia naisten 
eläkejärjestelyihin,

F. katsoo, että joustoturvastrategia herättää toiveita mutta sitä on parannettava ottamalla 
käyttöön "elämänvaihelähestymistapa" työllisyyteen; katsoo, että kaikki jäsenvaltiot eivät 
saavuta Barcelonan tavoitteita vuoteen 2010 mennessä; katsoo, että lapsia lukuun 
ottamatta muiden huollettavien perheenjäsenten hoitopalveluja ja epämuodollisen 
koulutuksen tunnustamista ei ole vielä sisällytetty poliittisiin strategioihin,

                                               
1 Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Naisten ja miesten tasa-arvo 2008 (KOM(2008)0010).
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G. ottaa huomioon, että vaikka komission kertomus sisältää kattavia tilastoja naisten 
työllisyysluvuista, koulutuksesta ja osallistumisesta päätöksentekoon sekä naisten 
köyhyysasteesta EU:ssa miehiin verrattuna, tietoja ei ole lainkaan eritelty vamman, iän, 
seksuaalisen suuntautumisen, etnisen alkuperän ja uskonnon mukaan, vaikka moninaista 
syrjintää kohtaavien naisten tilanne on erityisen vaikea,

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimet sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseksi kaikessa sosiaalipolitiikassa sekä työllisyyttä ja sosiaaliturvaa 
koskevassa politiikassa, erityisesti joustoturvastrategiassa, ja torjumaan kaikkia syrjinnän 
muotoja;

2. muistuttaa komissiota sen laatimasta naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelmasta 
2006–2010 ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä erityisesti pk-
yritysten kanssa sen varmistamiseksi, että kehitetään erityistoimia, joilla pyritään naisten 
ja miesten yhdenvertaiseen taloudelliseen riippumattomuuteen, yksityis- ja työelämän 
yhteensovittamiseen, yhdenvertaiseen edustukseen päätöksenteossa sekä kaikenlaisen 
sukupuoleen perustuvan väkivallan, seksuaalisen häirinnän ja sukupuolistereotypioiden 
kitkemiseen;

3. kehottaa jäsenvaltioita panemaan kokonaan täytäntöön yhteisön lainsäädännön 
säännökset, joissa vaaditaan varmistamaan naisten ja miesten yhdenvertainen kohtelu 
työssä muun muassa seuraavilta osin: saatavuus, työolot, joustava työaika, urakehitys ja 
ylennykset, sama palkka samasta ja vastaavasta työstä, irtisanominen, todistustaakan 
kääntäminen sukupuoleen perustuvaa syrjintää koskevissa tapauksissa, seksuaalinen 
häirintä, raskaana olevien naisten ja vanhempien suojelu sekä kohtuuhintaisten ja 
laadukkaiden tavaroiden ja palvelujen kuten lasten, vanhusten, vammaisten ja muiden 
huollettavien henkilöiden hoitopalvelujen saatavuus ja tarjonta;

4. korostaa, että naisten työllisyydessä tapahtuneesta suhteellisesta määrällisestä 
parannuksesta huolimatta komission esittämät tiedot osoittavat, että keskimääräinen ero 
naisten ja miesten työllisyysasteessa on edelleen korkea EU:ssa (14,4 prosenttia), ja vielä 
huomattavasti suurempi yli 55-vuotiaiden ikäryhmässä (17,8 prosenttia), joissakin 
jäsenvaltioissa jopa yli 30 prosenttia;

5. korostaa, että monet EU:ssa luodut uudet työpaikat ovat epävarmoja määräaikaisia 
työsuhteita, josta kärsivät erityisesti naiset; kehottaa näin ollen komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustamaan sellaisten toimien toteuttamista, joilla torjutaan työn epävarmuutta; 
korostaa, että toistaiseksi voimassa olevat sopimukset ovat edelleen normina;

6. kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimet, joilla varmistetaan 
samapalkkaisuusdirektiivin tehokas täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa ja Barcelonan 
Eurooppa-neuvoston asettaman laadukasta lastenhoitoa koskevan tavoitteen 
saavuttaminen; kehottaa komissiota myös vahvistamaan vanhempainlomadirektiiviä;

7. kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään naisten ja miesten yhdenvertaista taloudellista 
riippumattomuutta ja yhdenvertaista urakehitystä koskevaan tavoitteeseen ja tukemaan 
naisyrittäjille tarkoitettuja yrityksen perustamiseen kannustavia ohjelmia ja lainoja kaikilla 
toimialoilla; muistuttaa komissiota työmarkkinaosapuolten sukupuolten tasa-arvon 
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varmistamiseksi hyväksymistä toimintapuitteista tyttöjen kannustamiseksi harkitsemaan 
laajasti uravaihtoehtoja etenkin tekniikan ja tieteiden alalla;

8. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään yhteistyössä asiaankuuluvien elinten 
kanssa koulutusohjelmia, joiden avulla naisten korkea koulutus johtaisi parempiin 
työpaikkoihin, parempaan palkkaan ja lisääntyneisiin uramahdollisuuksiin, jotka vastaavat 
heidän pätevyyttään ja koulutustaan; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan kohdennettuja 
toimia nuorten naisten syrjinnän torjumiseksi näiden siirtyessä ensin koulutuksesta 
harjoitteluun ja myöhemmin työuralle;

9. kehottaa varovaisuuteen koulutuspolitiikan laadinnassa, jotta vältyttäisiin 
ennakkoasenteilta, jotka liittyvät naisilta oletettavasti kiellettyihin uravalintoihin, ja 
esittää, että johtotehtäviin pääsyn olisi oltava täysin avointa sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän välttämiseksi;

10. korostaa, että on tärkeää varmistaa käytettävissä olevien eurooppalaisten ja kansallisten 
varojen antaminen hankkeille, joilla pyritään aktiivisesti ottamaan naiset huomioon; 
kehottaa komissiota vaatimaan jäsenvaltioita asettamaan rakennerahastojen 
täytäntöönpanon yhteydessä sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamista koskevan 
horisontaalisen tavoitteen mukaisia erityistavoitteita naisten osallistumiselle tukea saaviin 
ohjelmiin; kehottaa komissiota harkitsemaan suuntaviivojen laatimista tasa-
arvonäkökohtien huomioimiseksi rakennerahastojen talousarvioiden laadinnassa ja 
testaamaan niitä pilottihankkeissa;

11. tukee Euroopan sosiaalirahaston ja vuosien 2007–2013 Progress-ohjelman puitteissa 
toteutettavia toimia, joilla parannetaan naisten asemaa työmarkkinoilla ja autetaan 
syrjinnän poistamista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikissa 
sukupuolten tasa-arvon parantamiseen tähtäävissä toimenpiteissä ja toimissa huomioidaan 
asianmukaisesti niiden naisten erityistilanne, jotka kohtaavat moninaista syrjintää 
vamman, iän, seksuaalisen suuntautumisen, etnisen alkuperän tai uskonnon perusteella, 
samoin kuin niiden naisten tilanne, jotka kohtaavat kanssakäymiseen perustuvaa syrjintää, 
kuten syrjinnän uhrien vanhemmat tai puolisot;

12. korostaa, että on tärkeää määritellä asianmukaiset välineet ja mekanismit, joilla tuetaan 
epäedullisessa asemassa olevien naisryhmien siirtymistä työmarkkinoille; kehottaa myös 
tunnustamaan paremmin arkioppimisen tämän prosessin kannustamiseksi;

13. muistuttaa 9. maaliskuuta 2004 antamastaan työn sekä perhe- ja yksityiselämän 
yhteensovittamista koskevasta päätöslauselmasta1, jossa se kehotti komissiota 
ehdottamaan ammatti-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi puitedirektiiviä, 
jonka tarkoituksena on muun muassa sallia sellaisten täydentävien mekanismien 
käyttöönottaminen, jotka auttavat naisia ja miehiä jakamaan keskenään yhtäläisesti 
huollettavien perheenjäsenten hoitamisen, ja heijastaa työ- ja yksityiselämän välistä 
tasapainoa koskevia Eurofoundin tutkimuksia;

14. huomauttaa, että demografisten muutosten seurauksena työelämässä mukana olevien ja 
sen ulkopuolella olevien välisen suhteen arvioidaan olevan 2:1 vuoteen 2030 mennessä; 

                                               
1 EUVL C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
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kehottaa komissiota tukemaan hoitajien ja sellaisten henkilöiden tulevaa asemaa, jotka 
joutuvat jättämään työmarkkinat tai tekevät osa-aikatyötä voidakseen kantaa vastuuta 
perheestä, kehittämällä politiikkaa, joka auttaa naisia ja miehiä tasapainottamaan 
työuransa sekä huolto- ja perhevelvollisuutensa ja näin välttämään turvattomuutta työssä, 
tuloissa ja eläkkeissä; kehottaa jäsenvaltioita suunnittelemaan ja toteuttamaan sosiaalisen 
suojelun järjestelmät, joissa otetaan huomioon tällaiset naisten ja miesten erityistilanteet 
työmarkkinoilla; 

15. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön mekanismeja varmistaakseen naisten ja miesten 
yhdenvertaisen kohtelun eläkejärjestelmissä ja arvioidakseen eläkeuudistusten vaikutusta 
naisten elämään;

16. ehdottaa, että komissio jatkaa työmarkkinaosapuolten kuulemista lähestymistavasta, joka 
hyväksytään työ-, yksityis- ja perhe-elämän parempaan yhteensovittamiseen tähtäävissä 
yhteisön toimissa, pyrkimyksenään parantaa ja täydentää nykyisiä puitteita ja panna 
täytäntöön Barcelonan Eurooppa-neuvoston tavoitteet;

17. tähdentää työnantajien ja ammattiyhdistysten roolia yhdenvertaisen työjärjestelmän 
luomisessa naisille ja miehille sekä jäsenvaltioiden roolia helppokäyttöisten, 
kohtuuhintaisten ja laadukkaiden palvelujen tarjoamisessa, parhaiden käytänteiden 
vaihdossa työ- ja perhe-elämän sovittamiseksi paremmin yhteen ja yritysten sosiaalisen 
vastuun edistämisessä;

18. korostaa, että naisten aktiivinen osallistuminen ammattiyhdistystoimintaan on tärkeää, ja 
että tehtävien tulisi keskittyä naisten työpaikkasuojeluun ja näiden oikeuksien 
kunnioittamisen varmistamiseen;

19. yhtyy työmarkkinaosapuolten sukupuolten tasa-arvon varmistamiseksi hyväksymiin 
toimintapuitteisiin sisältyvään ehdotukseen epälineaarisen urakehitysmallin luomiseksi, 
jossa työelämään osallistuminen ja vastuunkantaminen perheestä jaksottelevat 
vaihtoehtona nykyiselle kulttuurille, jonka puitteissa naisia ja miehiä vaaditaan tekemään 
tarpeettoman pitkää työpäivää;

20. kehottaa komissiota tukemaan kaikkien asianosaisten tahojen yhteistyötä ja 
kumppanuuksia edistääkseen työ-, perhe- ja yksityiselämän parempaa yhteensovittamista 
eurooppalaisen perheallianssin puitteissa;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan monia laadullisia indikaattoreita, joissa 
huomioidaan sukupuolinäkökohdat, Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian 
täytäntöönpanon seurantaa varten;

22. kehottaa komissiota järjestämään sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää koskevia 
tiedotuskampanjoita ja huomioimaan sukupuolinäkökohdat EU:n koulutusohjelmissa.
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