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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

naisten ja miesten tasa-arvosta – 2008
(2008/2047(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön 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 – 2008 
(”komission tasa-arvokertomus”) (KOM(2008)0010),

– ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvoa koskevan yhteisön puitestrategian (2001-2005) 
(KOM(2000)0335) ja komission kertomukset vuosilta 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 
2006 ja 2007 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, 
KOM(2005)0044, KOM(2006)0071 ja KOM(2007)0049),

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston Brysselissä 23.–24. maaliskuuta 2006 hyväksymän 
eurooppalaisen tasa-arvosopimuksen,

– ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvoa koskevasta politiikasta vastuussa olevien EU:n 
jäsenvaltioiden ministerien 4. helmikuuta 2005 antaman yhteisen julkilausuman,

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

– ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman vammaisten naisten 
asemasta Euroopan unionissa1,

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselman naisten maahanmuutosta2,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-
arvon etenemissuunnitelmasta 2006–20103,

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-
arvosta Euroopan unionissa – 20074,

– ottaa huomioon 17. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman naisten asemasta 
teollisuudessa5,

                                               
1 EUVL C 74 E, 20.3.2008, s. 742.
2 EUVL C 313 E, 20.12.2006, s. 118.
3 EUVL C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0423.
5 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0019.
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– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2008 antamansa päätöslauselman naisten asemasta EU:n 
maaseutualueilla1,

– ottaa huomioon naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevän neuvoa-
antavan komitean ja sen 22. maaliskuuta 2007 antaman lausunnon sukupuolten välisestä 
palkkakuilusta,

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

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan2,

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11. heinäkuuta 2006 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/20063 ja erityisesti sen 16 artiklan ensimmäisen 
kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön ja 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan 
lausunnot (A6-0000/2008),

A. katsoo, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo kuuluu Euroopan unionin 
perusoikeuksiin ja -periaatteisiin, jotka tunnustetaan Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa; katsoo kuitenkin, että 
huolimatta merkittävästä edistyksestä tällä alalla naisten ja miesten välinen eriarvoisuus 
on edelleen suurta,

B. katsoo, että naisiin kohdistuva väkivalta on merkittävä este naisten ja miesten tasa-arvon 
toteutumiselle ja että se on ihmisoikeuksien loukkauksista laaja-alaisin eikä tunne 
maantieteellisiä, taloudellisia eikä sosiaalisia rajoja; katsoo, että hälyttävän suuri joukko 
naisia joutuu kohtaamaan väkivaltaa,

C. katsoo, että sukupuolten väliset erot työllisyydessä osoittavat, että naisten ja miesten 
välillä on edelleen määrällistä ja laadullista eriarvoisuutta,

D. ottaa huomioon, että palkkaero on ollut vakaasti 15 prosentin tasolla vuodesta 2003 ja 
että se on laskenut vain prosenttiyksikön vuodesta 2000,

E. ottaa huomioon, että alakohtainen ja ammatillinen eriytyminen sukupuolen mukaan ei ole 
vähentynyt vaan jopa lisääntynyt joissakin maissa,

F. katsoo, että naisten osallistuminen päätöksentekoon on ratkaiseva naisten ja miesten tasa-
arvon indikaattori; katsoo, että johtotehtävissä olevien naisten osuus yrityksissä on 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0094.
2 EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.
3 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.
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pysynyt samana ja että edistys on erittäin hidasta politiikassa,

G. katsoo, että naisten koulutuksellisiin ja ammatillisiin vaihtoehtoihin edelleen liittyvät 
perinteiset stereotypiat auttavat pitämään yllä eriarvoisuutta,

H. katsoo, että talouskasvun ja sosiaalisen markkinatalouden edistämistä koskevat 
Lissabonin tavoitteet voidaan saavuttaa vain hyödyntämällä täysimääräisesti naisten 
huomattavaa potentiaalia työmarkkinoilla,

I. katsoo, että naiset ovat miehiä alttiimpia monille haasteille ja ongelmille, jotka liittyvät 
esimerkiksi työllisyyden laatuun, osa-aikatyöhön ja määräaikaiseen työhön, puolisoiden 
auttamiseen maataloustöissä sekä korkeampaan köyhyysriskiin,

J. katsoo, että tiettyjen, samanaikaisesti useita ongelmia ja riskejä sekä kaksinkertaista 
syrjintää kohtaavien naisryhmien olosuhteissa on havaittavissa heikkenemistä ja että 
erityisen alttiita ovat vammaiset ja naiset, joilla on huollettavia, sekä iäkkäät, 
vähemmistöihin kuuluvat ja maahanmuuttajat,

K. katsoo, että työn, perhe-elämän ja yksityiselämän yhteensovittaminen on edelleen hankala 
ongelma sekä naisille että miehille,

L. katsoo, että työmarkkinaosapuolilla on tärkeä tehtävä määritettäessä sukupuolten tasa-
arvoon liittyviä toimia eurooppalaisella, kansallisella, alueellisella ja alakohtaisella 
tasolla sekä yrityksissä,

M. katsoo, että oikeus isyyslomaan auttaa perheenisiä jakamaan vastuuta ja siten edistämään 
naisten ja miesten tasa-arvoa,

N. katsoo, että lasten, vanhusten ja muiden huollettavien hoitopalvelujen saatavuus on 
olennaista, jotta miehet ja naiset voivat osallistua työmarkkinoille yhdenvertaisesti,

O. katsoo, että rakennerahastojen säännöksissä säädetään, että jäsenvaltiot ja komissio 
varmistavat, että miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja sukupuolinäkökohtien huomioon 
ottamista edistetään rahastojen täytäntöönpanon eri vaiheissa,

1. panee tyytyväisenä merkille komission kertomuksen ja toistaa, että sukupuolten tasa-
arvon sisällyttäminen yhteisön politiikkaan käsitetään EU:n tasolla kaksitasoisena 
strategiana, jolla toisaalta varmistetaan, että miesten ja naisten tasa-arvo huomioidaan 
kaikilla politiikan aloilla ja toisaalta samanaikaisesti toteutetaan tarkoin suunnattuja 
toimia naisten syrjimisen poistamiseksi esimerkiksi tiedotuskampanjoiden, parhaiden 
käytäntöjen vaihdon, kansalaisten kanssa käytävien keskustelujen ja julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuusaloitteiden avulla;

2. korostaa naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan tärkeyttä naisten ja miesten tasa-arvon 
saavuttamiseksi ja kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita ja komissiota ryhtymään 
yhtenäiseen toimintaan tällä alalla; vaatii komissiota harkitsemaan mahdollisia uusia 
toimia naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi; 
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3. katsoo, että naisten yleinen osallistuminen päätöksentekoon paikallisella ja kansallisella 
tasolla sekä EU:n tasolla ei ole riittävää; kehottaa siksi komissiota, jäsenvaltioita ja 
poliittisia puolueita harkitsemaan positiivisia toimia tilanteen parantamiseksi;

4. kiinnittää huomiota vastaavuussuhteeseen sen välillä, miten naiset osallistuvat 
politiikkaan ja päätöksentekoon sekä sen välillä, miten he osallistuvat kansalaisjärjestöjen 
ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan; vaatii tämän huomioon ottaen komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan toimia, jotka edistävät naisten osallistumista;

5. on huolissaan siitä, että sukupuolten välistä palkkakuilua ei ole onnistuttu kaventamaan 
muutaman viime vuoden aikana; vaatii siksi komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan 
strategiat ja toimet tällä alalla ja tutkimaan, onko sellaisia uusia toimenpiteitä tai 
nykyisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevia uusia lähestymistapoja, joilla 
voitaisiin parantaa tilannetta; korostaa, että tarvitaan yhtenäistä toimintaa, etenkin kasvun 
ja työllisyyden edistämistä ja yhteisiä joustoturvaperiaatteita koskevien eurooppalaisten 
strategioiden uusien jaksojen yhteydessä;

6. on huolissaan toisaalta ennallaan pysyvästä erosta naisten ja miesten koulutustasojen 
välillä ja toisaalta tilanteesta työmarkkinoilla, joissa naiset ansaitsevat matalampia 
palkkoja ja etenevät hitaammin urallaan kuin miehet huolimatta siitä, että naiset pärjäävät 
koulutuksessa paremmin kuin miehet; vaatii komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan syitä 
ja löytämään ratkaisuja tähän tilanteeseen;

7. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimiin stereotypioiden torjumiseksi 
koulutuksessa, työllisyydessä ja viestimissä ja korostaa miesten asemaa tasavertaisuuden 
edistämisessä;

8. panee merkille, että naisten sukupuoli- ja lisääntymisterveyteen liittyvien oikeuksien oma 
valvonta on tärkeää naisten vaikutusmahdollisuuksien parantamisessa; tukee siksi 
toimenpiteitä ja toimia, jotka edistävät naisille suunnatun seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden palvelujen saatavuutta ja tietämystä heidän oikeuksistaan ja 
saatavilla olevista palveluista;

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään lisätoimiin naisten työmarkkinoille 
pääsyn ja työmarkkinoihin osallistumisen sekä naisten työllisyyden laadun 
parantamiseksi erityisesti tähän tarkoitukseen suunniteltujen elinikäisen oppimisen 
ohjelmien avulla; vaatii komissiota hyödyntämään Euroopan unionin rakennerahastoja 
tämän saavuttamiseksi;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään huomiota maatalousalalla puolisoiden 
avuksi tehtävään työhön sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ja ottaen huomioon sen, 
että naiset ovat huomattavasti haavoittuvammassa asemassa kuin miehet; 

11. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään yhteisomistuksen laillisen käsitteen, jotta 
varmistettaisiin naisten oikeuksien täysimääräinen tunnustaminen maatalousalalla, heidän 
asianmukainen suojelu sosiaaliturvan alalla ja heidän työnsä tunnustaminen;
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12. kannustaa jäsenvaltioita edistämään naisten yrittäjyyttä teollisuusalalla ja tukemaan 
naisten yritysten perustamista taloudellisesti;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan etusijalle heikommassa asemassa olevien 
naisten ryhmät ja kiinnittämään niihin erityistä huomiota sekä kehittämään niiden 
tarpeisiin kohdennettuja toimia; katsoo, että tällaisia ryhmiä ovat erityisesti vammaiset ja 
naiset, joilla on huollettavia sekä iäkkäät, vähemmistöihin kuuluvat ja maahanmuuttajat;

14. panee tyytyväisenä merkille komission ja työmarkkinaosapuolten väliset neuvottelut, 
joiden tavoitteena on kehittää lainsäädännöllisiä ja muita puitteita työn, perhe-elämän ja 
yksityiselämän yhteensovittamiseksi; odottaa lisäksi kiinnostuneena analyysia 
neuvotteluista ja niiden pohjalta tehtyjä ehdotuksia, erityisesti äitiyslomaan, 
vanhempainvapaaseen, isyyslomaan, adoptiovapaaseen ja huollettavien hoitovapaaseen 
liittyviä ehdotuksia;

15. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan erityisiä toimenpiteitä, joilla torjutaan naisten ja 
miesten välistä eriarvoisuutta, joka aiheutuu työuran keskeytymisestä, etenkin äitiyden tai 
huollettavien hoitamisen vuoksi, ja vähentämään sen kielteisiä vaikutuksia uriin, 
palkkoihin ja eläkeoikeuksiin; 

16. panee merkille, että työn, yksityiselämän ja perhe-elämän yhteensovittaminen on 
tärkeimpiä työllisyyttä kasvattavia tekijöitä; kehottaa komissiota keräämään ja 
levittämään parhaita käytäntöjä, jotka mahdollistavat tehokkaan tasapainon työ- ja 
yksityiselämän välillä sekä edistävät miesten aktiivisempaa osallistumista perhe-elämään;

17. kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia ja paikallisia viranomaisia edistämään 
lastenhoitopalvelujen ja muiden huollettavien henkilöiden hoitopalveluiden saatavuutta, 
laatua ja niihin pääsyä Barcelonan tavoitteiden mukaisesti ja varmistamaan, että kyseisten 
palvelujen saatavuus on sovitettavissa yhteen lasten tai muiden henkilöiden nais- tai 
miespuolisten huoltajien kokopäivätöiden aikataulujen kanssa;

18. kehottaa yritysten vastuuhenkilöitä sisällyttämään joustavat perhepoliittiset toimenpiteet 
henkilöstöhallintasuunnitelmaansa, jotta voidaan helpottaa työntekijöiden palaamista 
työhön työurasta pidetyn tauon jälkeen;

19. kiinnittää komission ja jäsenvaltioiden huomion naisten köyhyyden lisääntymiseen, ja 
naisista erityisesti iäkkäiden ja yksinhuoltajien syrjäytymisvaaraan ja köyhyysriskiin, ja 
vaatii komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään toimia, joilla estetään tämänsuuntainen 
kehitys;

20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään koulutus- ja täytäntöönpanovälineitä, 
joiden avulla sidosryhmät voivat ottaa sukupuolinäkökohdan mukaan omilla toimivallan 
aloillansa, esimerkiksi arvioinnin politiikanalojen vaikutuksista naisiin ja miehiin;

21. vaatii jäsenvaltioita ja alueellisia sekä paikallisia viranomaisia varmistamaan, että 
olemassa olevia välineitä, kuten komission antamia käsikirjoja sukupuolten tasa-arvon 
sisällyttämisestä työllisyyspolitiikkaan, käytetään tehokkaasti;
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22. pitää myönteisenä Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamista ja jäsenten nimittämistä 
hallintoneuvostoon, joka toimii instituutin päätöksentekoelimenä; on kuitenkin huolissaan 
siitä, että instituutille ei ole vielä valittu johtajaa, ja vaatii komissiota korjaamaan 
tilanteen;

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