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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 Lissabonin strategiassa korostettiin naisten aktiivisempaa työelämään 
osallistumista tavoitteiden saavuttamiseksi,

1. pahoittelee, ettei komission tiedonantoon ole systemaattisemmin sisällytetty integroitua
tasa-arvonäkökulmaa väestökehitystä analysoitaessa huolimatta siitä, että nämä 
kysymykset liittyvät tiiviisti toisiinsa sekä naisten asemaan;

2. kehottaa jäsenvaltioita torjumaan sellaisia ennakkoluuloja ja stereotypioita, jotka johtavat 
rakenteelliseen, sukupuolten väliseen epätasa-arvoisuuteen, joka estää naisten 
täysimittaisen osallistumisen kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan;

3. korostaa, että vaikka jäsenvaltiot ovat sopineet naisten työllisyysasteen kohentamisesta, 
muita naisten työllistämiseen liittyviä syrjinnän muotoja esiintyy edelleen tai ne 
lisääntyvät entisestään;

4. painottaa, että naisten työajan suhteen on toimittava joustavasti, jotta naiset voisivat 
yhdistää perhe- ja työelämän, ja jotta tämä ei olisi tavanomainen uraelämän hylkäämisen 
syy, vaan vapaa ja vapaaehtoinen valinta;

5. korostaa, että lapsiperheiden äitien elämäntilanteen kohentaminen on tärkeää koko 
yhteiskunnan eikä pelkästään naisten kannalta, kun otetaan huomioon syntyvyyden 
alenemiseen vaikuttavat tekijät;

6. vaatii, että miehet osallistuvat sellaiseen politiikkaan, joka edistää perhe- ja työelämän 
yhteensovittamista;

7. kehottaa jäsenvaltioita edistämään joustavampaa työpaikkakulttuuria, jossa otetaan
huomioon työssäkäyvien perheenäitien sekä työnantajien toivomukset;

8. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä, joissa otetaan huomioon lastenhoito ja 
muiden huollettavien hoito, ja että tarvittavaa hoitoa voidaan tarjota laadukkaasti ja 
edullisesti;

9. panee tyytyväisenä merkille laadukkaat, jäsenvaltioiden johdonmukaiset käytänteet ja 
korostaa Pohjoismaissa sovelletun jatkuvan väestömuutoksenhallinnan merkitystä; toteaa, 
että Pohjoismaissa naisten työllisyys on korkea ja syntyvyysprosentti yksi korkeimmista; 
katsoo, että komission olisi tarkasteltava tätä asiaa, jotta voitaisiin arvioida näiden kahden 
ilmiön välistä riippuvuutta ja ottaa huomioon lastenhoitojärjestelmät;

10. kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, eri maiden hallitukset, työnantajat ja muut 
toimijat ottavat huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon sekä asianmukaisen työajan 
silloin kun laaditaan elinkaarta koskevia toimintalinjoja;
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11. panee merkille siirtolaisnaisten tärkeän roolin ja kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan
integraatiopolitiikassaan näiden naisten aseman ja heidän antaman humanitäärisen 
pääoman;

12. pahoittelee, ettei vihreässä kirjassa mainita lisääntyvien uusperheiden määrää, eikä 
etenkään yksinhuoltajaperheiden määrää, joista vastaa 85 prosenttisesti naiset, joilla on 
suurempi uhka köyhtyä;

13. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan taatun vähimmäistulon puolesta, jotta naisilla olisi 
mahdollisuus elää asianmukaista elämää ja saada työmarkkinoiden tarpeita vastaavaa 
ammattikoulutusta;

14. kehottaa jäsenvaltioita luomaan järjestelmän, jonka perusteella lapsen syntymän johdosta 
on mahdollista saada palkallista vanhempainlomaa vähintäänkin vuodeksi ja siten, että 
tämä vanhempainloma jaetaan oikeudenmukaisella tavalla, joka edistää naisten ja miesten 
oikeutta vanhempainlomaan;

15. kehottaa jäsenvaltioita järjestämään väestörakennetta koskevia tiedotuskampanjoita, jotta 
voidaan jarruttaa syntyvyyden laskua Euroopan unionin kansalaisten keskuudessa.


