
PA\589071FI.doc PE 364.997v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 

VÄLIAIKAINEN
2005/2097(INI)

14.11.2005

LAUSUNTOLUONNOS
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

sosiaalisesta suojelusta ja sosiaalisesta osallisuudesta
(2005/2097(INI))

Valmistelija: Věra Flasarová



PE 364.997v01-00 2/4 PA\589071FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PA_NonLeg



PA\589071FI.doc 3/4 PE 364.997v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseensä, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että OECD:n tilastojen mukaan OECD-maiden väestö on ikääntymässä ja 
tällä hetkellä 100 työntekijästä 38 henkilöä on siirtymässä eläkkeelle, ja mikäli 
työllisyyspolitiikkaa ei muuteta, vastaava luku saattaa nousta jopa 70 eläkkeelle siirtyvään 
henkilöön 100 työntekijää kohti,

B. ottaa huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien väestörahaston vuoden 2005 raportista 
käy ilmi muun muassa, että pyrkimykset poistaa maailmanlaajuinen köyhyys eivät tuota 
tulosta, jollei toimita nopeasti sukupuoleen perustuvien epätasa-arvoisten olojen sekä 
naisiin ja tyttöihin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan torjumiseksi, 

C. ottaa huomioon, että niiden henkilöiden osuus, joita uhkaa sosiaalinen syrjäytyminen, ja 
sellaisten riskiryhmien osuus, joiden mahdollisuudet integroitua yhteiskuntaan ovat 
yleensä muita väestöryhmiä huonommat, kasvaa EU:n jäsenvaltioissa, 

1. suosittaa, että ensisijainen aihealue, joka koskee tehokkaita toimia sukupuolten tasa-
arvoon liittyvissä kysymyksissä lisätään sosiaalipolitiikan seitsemään ensisijaiseen 
tavoitteeseen, minkä jälkeen sosiaalipolitiikan ensisijaisten tavoitteiden lukumäärä kasvaa 
seitsemästä kahdeksaan; 

2. ehdottaa, että äskettäin perustetun Euroopan tasa-arvoinstituutin saamiin arviointitietoihin 
ja tilastoihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota;

3. on samaa mieltä siitä, että lasten köyhyyden poistamista on painotettava, mutta 
huomauttaa samalla, että lasten tilanne on läheisessä yhteydessä yhtäläisiä 
mahdollisuuksia koskevaan kysymykseen, joka vaikuttaa perheen kehitykseen 
instituutiona;

4. huomauttaa, että Eurostatin mukaan tällä hetkellä kolmannes lapsista syntyy avioliiton 
ulkopuolella EU:ssa ja että tämä luku kasvaa vuosittain; katsoo, että tämä suuntaus on 
todiste siitä, että on löydettävä tehokkaita keinoja edistää perheen toimimista instituutiona, 
myös keskittymällä eri vaihtoehtoihin sen tulevan kehityksen kannalta;

5. huomauttaa, että ihmisen eliniän pidentyminen saattaa merkitä vain vanhuusiän 
pidentymistä, jollei elämäntapaan, työrytmiin, terveydenhoitoon, ravitsemukseen ja 
koulutukseen tehdä myönteisiä muutoksia; näiden muutosten on oltava mahdollisimman 
suuren väestönosan ja kaikkien ikä- ja yhteiskuntaryhmien saavutettavissa;

6. suosittaa, että eläkejärjestelmien ei tulisi muodostua vain sosiaaliturva- ja lisävakuutusten 
(lakisääteisten tai yksityisten) laajasta valikoimasta vaan niissä tulisi ottaa huomioon 
laajat vaihtelut, jotka koskevat hyväksyttyä eläkeikää tai jotka perustuvat sukupuoleen, 
ammattiin ja naisten kohdalla lasten lukumäärään; 
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7. huomauttaa, että aktiivinen sosiaalipolitiikka ja hyvinvointivaltion periaatteiden 
säilyttäminen kuuluvat EU:n peruspilareihin ja -periaatteisiin; katsoo, että nämä 
periaatteet ovat kuitenkin kalliita ja niiden rahoittaminen asettaa EU:n epäedulliseen 
asemaan uudenaikaisessa, globalisoituvassa maailmassa etenkin maailman muiden 
tärkeiden talousalueiden kanssa käytävän taloudellisen kilpailun suhteen; katsoo, että 
EU:n on kuitenkin noudatettava näitä periaatteita;

8. ehdottaa, että sosiaaliseen integraatioon liittyviä kysymyksiä käsiteltäisiin entistä 
syvällisemmin, erityisesti kun on kyse kulttuurin kannalta erilaisilta alueilta peräisin 
olevista maahanmuuttajista, joiden kulttuuriset arvot ja perinteet eivät tietyssä suhteessa 
vastaa EU:n jäsenvaltioissa hyväksyttyjä asenteita; katsoo, että tällaiset erot saattavat 
aiheuttaa kitkaa ja väärinkäsityksiä ja vaikeuttaa näiden väestöryhmien integroitumista, 
mikä näkyy äskettäisistä etenkin nuoria koskevista tapahtumista Euroopassa. 


