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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa – 2007
(2007/2065(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 2 kohdan ja 
141 artiklan,

– ottaa huomioon komission kertomuksen neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle naisten ja miesten tasa-arvosta – 2007
(KOM(2007)0049),

– ottaa huomioon kohti sukupuolten tasa-arvoa koskevan yhteisön puitestrategian (2001–
2005) (KOM(2000)0335) ja komission kertomukset vuosilta 2000, 2001, 2002, 2004, 
2005 ja 2006 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, 
KOM(2005)0044 ja KOM(2006)0071),

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2006 hyväksymän eurooppalaisen
tasa-arvosopimuksen,

– ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvopolitiikoista vastuussa olevien EU:n jäsenvaltioiden 
ministerien 4. helmikuuta 2005 hyväksymän yhteisen julkilausuman,

– ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman 2006–2010
(KOM(2006)0092,

– ottaa huomioon Euroopan työmarkkinaosapuolten 22. maaliskuuta 2005 hyväksymät 
toimintapuitteet sukupuolten tasa-arvon varmistamiseksi,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön ja 
aluekehitysvaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, kulttuuri-
ja koulutusvaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
lausunnot (A6-0000/2007),

A. ottaa huomioon, että komissio ja jäsenvaltiot ovat äskettäin uusineet sitoumuksensa 
sukupuolten tasa-arvoon, etenkin edellä mainitun naisten ja miesten tasa-arvon
etenemissuunnitelmaan ja eurooppalaisen tasa-arvosopimukseen,

B. ottaa huomioon, että Euroopan demografisella haasteella on selkeä sukupuoliulottuvuus ja 
että sukupuolten tasa-arvopolitiikat ovat olennaisen tärkeitä keinoja tähän haasteeseen
vastaamiseksi,

  
1 EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.
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C. ottaa huomioon, että naisten ja miesten työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittaminen 
on tärkeää edistettäessä naisten tuloa ja paluuta työmarkkinoille ja pysymistä niillä;

D. ottaa huomioon, että erottelu opetuksessa ja sukupuolistereotypioiden pysyminen 
opiskelualojen valinnassa on edelleen laajalle levinnyttä ja että sillä on kielteisiä 
seurauksia naisten suhteelliseen asemaan tietyillä työmarkkinoiden aloilla, erityisesti 
korkeaan teknologiaan liittyvillä aloilla,

E. ottaa huomioon, että neuvosto myönsi jälleen kerran kevään 2006 Eurooppa-neuvostossa, 
että tasa-arvopolitiikat ovat elintärkeitä välineitä talouskasvulle,

F. ottaa huomioon, että komission kertomuksessa korostetaan naisten myönteistä 
työllistymistulosta, koska EU:ssa vuodesta 2000 lähtien luoduista kahdeksasta miljoonasta 
työpaikasta kuuteen miljoonaan työpaikkaan on työllistynyt nainen, mutta toteaa samalla, 
että eri ikäryhmien työllistymisasteiden välillä on huomattavia eroja; 

G. ottaa huomioon, että sukupuolten palkkakuilussa (joka on keskimäärin 15 prosenttia 
EU:ssa) ei ole huomattavaa eroa edelliseen kertomukseen verrattuna, mikä osoittaa 
selvästi, että todellista edistystä kolmekymmentä vuotta sitten direktiivillä 75/117/ETY1

(10. helmikuuta 1975 annettu neuvoston direktiivi miesten ja naisten samapalkkaisuuden 
periaatteen soveltamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä) käyttöön 
otetun "sama palkka samanarvoisesta työstä" -periaatteen täytäntöönpanossa ei ole 
tapahtunut,

H. ottaa huomioon, että vuoden 2003 Eurobarometri-tutkimuksessa osoitettiin, että
tärkeimmät tekijät, jotka estäviä isiä ottamaan enemmän kotiin ja perheeseen liittyviä 
velvollisuuksia, eivät ole ainoastaan taloudellisia vaan liittyvät myös pelkoon 
urakehityksen kielteisistä seurauksista,

I. ottaa huomioon, että nuorten lasten kanssa elävien naisten työllisyysasteet ovat 
keskimääräisesti alhaisempia kuin lapsettomien naisten, kun taas tiedot miehistä osoittavat 
tietojen olevan vastakkaisia,

J. ottaa huomioon, että jäsenvaltioissa, jotka ovat ottaneet käyttöön sekä naisia että miehiä 
koskevia yhteensovittamispolitiikkoja, syntyvyysasteet, naisten osuus työmarkkinoilla ja 
työllisyys ovat korkeampia,

K. katsoo, että työmarkkinaosapuolilla on tärkeä rooli määritettäessä sukupuolten tasa-arvoon 
liittyviä toimia eurooppalaisella, kansallisella, alueellisella, alakohtaisella ja 
yrityksellisellä tasolla ja että menestyksekkäät yhteensovittamispolitiikat edellyttävät 
kumppanuutta työnantajien, työntekijöiden ja julkisten viranomaisten kesken,

L. katsoo, että parhaat käytännöt osoittavat, että yhteensovittamistoimet mikrotaloudellisella 
tasolla aiheuttavat alhaisempaa henkilöstön vaihtuvuutta ja poissaoloja, suurempaa 
sitoutumista ja tuottavuutta ja vetävät puoleensa tehokasta ja motivoinutta työvoimaa,

  
1 EYVL L 45, 19.2.1975, s. 19.
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1. pitää tervetulleina komission ponnisteluja tehostaa toimiaan naisten ja miesten tasa-arvon 
edistämisessä;

2. panee tyytyväisenä merkille, että komission kertomuksessa keskitytään
työllisyyskysymyksiin, kuten sukupuolten palkkakuiluun, yhteensovittamiseen ja 
yhtäläisen kohtelun direktiiveihin, koska naisten taloudellinen riippumattomuus on yksi 
naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman painopisteistä;

3. vaatii, että vuosittaisten tasa-arvokertomusten ja etenemissuunnitelmassa määriteltyjen 
painopisteiden välillä on oltava selvä ja pysyvä yhteys, jotta toteutettaisiin tehokasta 
sukupuolten tasa-arvon suunnittelu-, seuranta- ja arvioimissykliä; kannustaa komissiota 
työskentelemään kohti tätä sykliä;

4. palauttaa mieliin 2. helmikuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa miesten ja naisten 
tasa-arvosta Euroopan unionissa1 esittämänsä pyynnön, että komissio valvoo miesten ja 
naisten tasa-arvoa koskevan yhteisön säännöstön noudattamista jäsenvaltioissa kaikilla 
unionin toiminnan aloilla, erityisesti työtä ja työllisyyttä koskevissa kysymyksissä sekä 
hyödykkeiden ja palvelujen saatavuudessa ja niiden tarjonnassa; kehottaa komissiota 
laatimaan tutkimuksen siitä, miten jäsenvaltiot soveltavat yhteisön säännöstöä, ja 
ryhtymään tarvittaviin toimiin niiden jäsenvaltioiden kohdalla, jotka eivät saata tasa-arvoa 
koskevaa yhteisön säännöstöä osaksi kansallista lainsäädäntöään tai jotka rikkovat sitä 
vastaan;

5. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan komissiota kansallisten toimenpiteiden toteuttamisen 
valvonnassa politiikkojen arvioimiseksi, erityisesti mitä tulee lakisääteisiin oikeuksiin ja 
eläkejärjestelmiin;

6. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan erityisiä toimenpiteitä, joilla torjutaan naisten ja 
miesten välistä epätasa-arvoa, joka aiheutuu työuran keskeytymisestä, ja vähentämään sen 
kielteisiä vaikutuksia uriin, palkkoihin ja eläkeoikeuksiin;

7. pitää tervetulleena komission käynnistämää työmarkkinaosapuolien kuulemisprosessia, 
jotta parannettaisiin sekä lainsäädännöllisiä että ei-lainsäädännöllisiä 
yhteensovittamispuitteita työ-, perhe- ja yksityiselämän välillä; kannustaa komissiota 
käynnistämään viivytyksettä kuulemisen toisen vaiheen;

8. kehottaa komissiota keräämään ja levittämään parhaita käytäntöjä, jotka koskevat 
työympäristön politiikkoja, jotka mahdollistavat tehokkaan tasapainon työ- ja perhe-
elämän välillä;

9. panee merkille, että työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on tärkeä asia ja 
yksi avaintekijöistä työllisyyden lisäämisessä ja väestön ikääntymistaakan 
vähentämisessä; 

10. panee merkille, että globalisaatiolla on yksinkertainen myönteinen voima, jolla 
mahdollistetaan, että naiset ympäri maailman saavuttavat potentiaalinsa;

  
1 EUVL C 288 E, 25.11.2006, s. 73.



PE 388.386v01-00 6/6 PR\662767FI.doc

FI

11. kehottaa komissiota keskittymään erityisesti esteisiin, jotka estävät naisten pääsyn
tärkeimpiin työpaikkoihin, jotta arvioitaisiin tämän ilmiön rakenteellista ulottuvuutta;

12. kehottaa kiinnittämään erityishuomiota etnisiin vähemmistöihin kuuluvien naisten 
tilanteeseen, koska näiden naisten syrjäytymistä vahvistaa ulkopuolelta ja omista 
yhteisöistä tuleva moninainen syrjintä;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan työmarkkinoiden syrjimättömyyttä 
koskevien parhaiden käytäntöjen vaihtoa, jotta pidettäisiin huolta tasa-arvotehokkuuden 
dynamiikasta kansallisten ominaispiirteiden suhteen;

14. vaatii jäsenvaltioita yhdenmukaistamaan äitiys- ja vanhempainlomakorvaukset, jotta 
varmistettaisiin, että naiset eivät ole enää miehiä kalliimpi työvoiman lähde; 

15. panee huolestuneena merkille, että kaikesta edistyksestä huolimatta naisia, etenkin 
vanhempia naisia ja yksityishuoltajia, uhkaa edelleen syrjäytyminen ja köyhyys; 

16. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimiin, jotta lopetettaisiin käytäntö osoittaa pysyviä 
tehtäviä osa-aikatyöntekijöille, mitä tapahtuu etenkin julkisella sektorilla;

17. pitää tervetulleina komission ponnisteluja antaa uutta vauhtia Eurooppa-neuvoston 
Barcelonassa 2002 hyväksymien tavoitteiden saavuttamiselle poistaa naisten ja miesten 
yhtäläisen osallistumisen työmarkkinoille esteet ja ottaa käyttöön vuoteen 2010 mennessä 
lastenhoito 90 prosentille lapsista, joiden ikä on kolmesta oppivelvollisuusiän alkuun 
saakka, ja ainakin 33 prosentille alle 3-vuotiaista lapsista erityisesti rakennerahastojen 
kautta; kannustaa komissiota esittämään suunnitelmien mukaan vuonna 2008 tiedonannon, 
jossa asetetaan lisätoimet, jotka on tehtävä kaikilla tasoilla näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

18. pyytää komissiota sisällyttämään tuleviin vuosikertomuksiinsa naisten ja miesten tasa-
arvosta faktoja ja tilastotietoja liittyvistä maista ja ehdokasmaista;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille.
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