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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:

A. ottaa huomioon, että komission kertomuksessa naisten ja miesten tasa-arvosta 2008 
(KOM(2008)0010)1 esitetään, että samalla, kun 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, kaikki edellä mainitut estävät tasa-arvon toteutumista 
työelämässä ja työelämän jälkeen,

B. katsoo, että erityisiä tasa-arvosuuntaviivoja ei ole jäljellä Euroopan työllisyysstrategiassa tai 
yhtäläisten mahdollisuuksien pilarissa,

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

D. katsoo, että joustoturvastrategia herättää toiveita naisten ja miesten työ- ja yksityiselämän 
paremmasta yhteensovittamisesta; katsoo, että kaikki jäsenvaltiot eivät saavuta Barcelonan 
tavoitteita vuoteen 2010 mennessä; katsoo, että lapsia lukuun ottamatta muiden huollettavien 
perheenjäsenten hoitopalveluja ei ole vielä sisällytetty poliittisiin strategioihin,

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista
kaikissa työllisyyttä ja sosiaaliturvaa koskevissa politiikoissa ja erityisesti 
joustoturvastrategiassa;

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään välineitä, joiden avulla naisten korkea 
koulutus johtaisi "parempiin työpaikkoihin";

3. muistuttaa 9. maaliskuuta 2004 hyväksymästään työn sekä perhe- ja yksityiselämän 
yhteensovittamisesta koskevasta päätöslauselmasta2, jossa se pyysi komissiota ehdottamaan
puitedirektiiviä ammatti-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi, jonka tarkoituksena 
oli muun muassa sallia täydentävien mekanismien käyttöönottamisen, jotka helpottaisivat 
naisia ja miehiä jakamaan keskenään yhtäläisesti huollettavien perheenjäsenten hoitamisen;

4. tähdentää työnantajien roolia nykyaikaisen työjärjestelmän luomisessa ja jäsenvaltioiden 
roolia helppokäyttöisten, kohtuuhintaisten ja laadukkaiden palvelujen tarjoamisessa, jotta 
työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen onnistuisi paremmin;

5. kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään naisten ja miesten yhdenvertaista taloudellista
riippumattomuutta koskevaan tavoitteeseen;

                                               
1 Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Naisten ja miesten tasa-arvo 2008
2 EUVL C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
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6. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön mekanismeja varmistaakseen naisten ja miesten 
yhdenvertaisen kohtelun eläkejärjestelmissä.
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