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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:

– ottaa huomioon miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta
mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä 
työoloissa annetun neuvoston direktiivin 76/207/ETY muuttamisesta 23. syyskuuta 2002 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/73/EY1,

A. ottaa huomioon, että työntekijöiden liikkuvuus, joka on avainasemassa Lissabonin 
strategian tavoitteiden toteutumisessa, on edelleen alhainen myös naisten keskuudessa,

B. ottaa huomioon, että dynaamiset työmarkkinat asettavat suuria haasteita työntekijöille ja 
erityisesti perheellisille naisille, jotka joutuvat tekemään kompromisseja työ- ja perhe-
elämän välillä,

C. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien riittämätön 
mukauttaminen aiheuttaa vaikeuksia naisille raskauden, lapsen kasvatuksen, parempien 
uramahdollisuuksien jne. kannalta,

1. pyytää komissiota ottamaan huomioon liikkuvassa työssä olevien kaikenikäisten 
naistyöntekijöiden erityistarpeet ja sisällyttämään konkreettisia toimia eurooppalaisen 
ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelman neljälle alalle näiden tarpeiden 
täyttämiseksi;

2. kehottaa komissiota tutkimaan ammatillisen liikkuvuuden sukupuolinäkökohtia ja 
suosittamaan joustavia tapoja päästä eroon jäljellä olevista naisia kohtaavista esteistä;

3. esittää, että komissio järjestäisi tiedotuskampanjoita nuorille tytöille ja naisille 
ammatillisen liikkuvuuden mahdollisuuksista, jotta heidän olisi helpompi sopeutua 
dynaamisiin työmarkkinoihin;

4. pyytää jäsenvaltioita ja sidosryhmiä ottamaan huomioon ja poistamaan naisten työssä 
liikkuvuutta koskevat esteet, jotta tasavertaiset mahdollisuudet ammattitaitoa vaativiin 
töihin ja korkeisiin virka-asemiin, tasavertainen palkkaus, joustavat työajat, riittävät
terveydenhuolto- ja lastenhoitopalvelut, korkeatasoiset koulutusmahdollisuudet lapsille, 
eläkeoikeuksien siirrettävyys, sukupuolistereotypioiden poistaminen jne. tulisivat 
mahdolliseksi;

5. suosittaa, että jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset edistäisivät aktiivisesti 
erityisiä työllisyyttä, ammatillista koulutusta, yleissivistävää koulutusta, etäopetusta ja 
kieliä koskevia ohjelmia sellaisten työmarkkinoiden luomiseksi, joihin naisten on 
helpompi sopeutua, sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi;
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6. hyväksyy komission ehdotuksen vahvistaa TRESS-verkoston kapasiteettia ja parantaa
EURES-verkoston mahdollisuuksia ja laatua ottamalla naiset yhdeksi erilliseksi 
työntekijäryhmäksi.
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