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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 tutkimusten mukaan sosiaalisella ja erityisesti sukupuolten välisellä 
eriarvoisuudella on taipumus lisääntyä uudessa taloudessa,

B. ottaa huomioon, että naisten asema työmarkkinoilla on huonompi kuin miesten ja että osa-
aikatyötä tekevien tai uudentyyppisissä, usein epävarmoissa työsuhteissa olevien naisten 
määrä on miehiin nähden suhteettoman suuri, minkä vuoksi naisten on vaikea päästä 
osallisiksi kaikista heille kuuluvista sosiaalisista oikeuksista ja etuuksista,

1. korostaa, että sukupuolten tasa-arvon kannalta on äärimmäisen tärkeää, että toteutetaan 
toimia, joilla pyritään parantamaan osa-aikatyöntekijöiden ja joustavissa tai 
epätyypillisissä työsuhteissa olevien työntekijöiden sosiaaliturvaa, kun otetaan huomioon, 
että suurin osa näistä työntekijöistä on naisia;

2. kehottaa komissiota panemaan tosiasiallisesti täytäntöön tasa-arvon valtavirtaistamisen 
kuulemisprosessissaan; huomauttaa, ettei komission vihreässä kirjassa (KOM(2006)0708) 
keskitytä pohtimaan sukupuolikohtaisia vaikutuksia ehdotettuihin muutoksiin nähden;

3. korostaa, että kilpailupaineet ovat lisänneet taloudellista epätasa-arvoa ja kasvattaneet 
tarvetta työelämän joustoihin; korostaa lisäksi, että tällä on ollut negatiivinen vaikutus 
naisten asemaan siten, että miesten ja naisten välinen palkkakuilu on kasvanut ja naiset 
kokevat ammatillista ja alakohtaista syrjintää, minkä vuoksi heidän mahdollisuutensa
taloudelliseen riippumattomuuteen sekä heidän sosiaaliturvansa ovat heikentyneet;

4. huomauttaa, että naisten kokonaistyömäärä tulee kasvamaan, jos naisten työllisyyttä 
pyritään jatkossakin parantamaan tarttumatta kuitenkaan kotitöiden epätasaiseen 
jakautumiseen miesten ja naisten välillä, varmistamatta riittäviä lastenhoitopalveluja tai 
parantamatta raskaana olevien ja imettävien naisten sosiaaliturvaa;

5. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan naisten ja miesten urakehitystä "elämänkaari"-
näkökulman avulla, jotta hoiva ja elinikäinen oppiminen voidaan toteuttaa eläkeoikeuksia 
tai muita sosiaalietuuksia menettämättä; korostaa, että tähän päästään vain 
työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa parantamalla sen sijaan, että niitä heikennettäisiin.


