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NAISTEN JA MIESTEN TASA-ARVO

Sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin tavoitteista. Ajan mittaan
lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja perussopimusten muutokset ovat osaltaan
vahvistaneet tätä periaatetta ja sen toteutumista unionissa. Euroopan parlamentti on
aina päättäväisesti puolustanut naisten ja miesten tasa-arvoa.

OIKEUSPERUSTA

Miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaate on ollut kirjattuna unionin
perussopimuksiin vuodesta 1957. Nykyisin se sisältyy Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen (SEUT) 157 artiklaan. SEUT:n 153 artiklan mukaan unionilla
on valtuudet toimia yleisemmin yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen
kohtelun puolesta työhön liittyvissä asioissa ja 157 artikla valtuuttaa positiiviseen
erityiskohteluun naisten hyväksi. Lisäksi 19 artiklassa määrätään lainsäädännön
antamisesta sukupuoleen perustuvan ja kaikenlaisen muun syrjinnän torjumiseksi.
SEUT:n 79 ja 83 artiklan nojalla on annettu lainsäädäntöä, jolla kielletään ihmiskauppa
ja etenkin nais- ja lapsikauppa. Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta
rahoitetaan muun muassa toimia naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi SEUT:n
168 artiklan mukaisesti.

TAVOITTEET

Tasa-arvo kuuluu unionin perusarvoihin, ja unioni edistää myös naisten ja miesten tasa-
arvoa (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artikla ja 3 artiklan 3 kohta).
Tämä tavoite on kirjattu myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklaan.
Lisäksi SEUT:n 8 artiklassa unionille annetaan tehtäväksi poistaa eriarvoisuutta ja
edistää miesten ja naisten tasa-arvon toteutumista kaikessa toiminnassaan (nk. tasa-
arvon valtavirtaistaminen). Lissabonin sopimuksen hyväksyneen hallitustenvälisen
konferenssin päätösasiakirjaan liitetyssä julistuksessa nro 19 unioni ja jäsenvaltiot
sitoutuivat torjumaan kaikenlaista perheväkivaltaa, estämään tällaiset rikokset ja
rankaisemaan niistä sekä tukemaan ja suojelemaan niiden uhreja.

SAAVUTUKSET

A. Tärkeimmät säädökset
Alaa koskeva unionin lainsäädäntö hyväksytään useimmiten tavallisen
lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Keskeisiä säädöksiä ovat seuraavat:
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— neuvoston direktiivi 79/7/ETY miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun
periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä
(annettu 19. joulukuuta 1978)

— neuvoston direktiivi 92/85/ETY toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin
synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden
parantamisen kannustamiseksi työssä (annettu 19. lokakuuta 1992)

— neuvoston direktiivi 97/81/EY Euroopan teollisuuden ja työnantajain
keskusjärjestön (UNICE), julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) ja
Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tekemästä osa-aikatyötä koskevasta
puitesopimuksesta (annettu 15. joulukuuta 1997)

— neuvoston direktiivi 2000/43/EY rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta (annettu 29. kesäkuuta
2000). Rotujen välistä tasa-arvoa koskevalla direktiivillä kielletään rotuun tai
etniseen alkuperään perustuva syrjintä monilla eri aloilla, mukaan lukien työllisyys,
sosiaalinen suojelu ja sosiaalietuudet, koulutus sekä yleisesti saatavilla olevat
tavarat ja palvelut, kuten asuminen.

— neuvoston direktiivi 2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa
koskevista yleisistä puitteista (annettu 27. marraskuuta 2000)

— neuvoston direktiivi 2004/113/EY miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun
periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan
alalla (annettu 13. joulukuuta 2004).

Vuonna 2006 kumottiin ja korvattiin useita aiempia säädöksiä:
— Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY miesten ja

naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen
täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (annettu 5. heinäkuuta
2006, uudelleenlaadittu toisinto)

— neuvoston direktiivi 2010/18/EU vanhempainvapaata koskevan tarkistetun
puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 96/34/EY kumoamisesta
(annettu 8. maaliskuuta 2010)

— Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/41/EU miesten ja naisten tasa-
arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin sekä
neuvoston direktiivin 86/613/ETY kumoamisesta (annettu 7. heinäkuuta 2010)

— Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/36/EU ihmiskaupan
ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja
neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta (annettu 5. huhtikuuta
2011)

— Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/99/EU eurooppalaisesta
suojelumääräyksestä (annettu 13. joulukuuta 2011)

— Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU rikoksen uhrien
oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista ja neuvoston
puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta (annettu 25. lokakuuta 2012)
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— Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1158 vanhempien ja
omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston
direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta (annettu 20. kesäkuuta 2019).

B. Edistyminen Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön avulla
Unionin tuomioistuin on vaikuttanut merkittävästi naisten ja miesten tasa-arvon
edistämiseen. Sen tärkeimpiä tuomioita ovat olleet seuraavat:
— Defrenne II -tuomio, annettu 8. huhtikuuta 1976 (asia 43/75): Tuomioistuin tunnusti

miesten ja naisten samapalkkaisuusperiaatteen välittömän oikeusvaikutuksen ja
katsoi, että periaate ei koske ainoastaan viranomaisten toimintaa vaan myös
kaikkia sopimuksia, joiden tarkoituksena on säännellä kollektiivisesti palkkatyötä.

— Bilka-tuomio, annettu 13. toukokuuta 1986 (asia C-170/84): Tuomioistuimen
mukaan toimenpide, joka sulkee osa-aikaiset työntekijät lisäeläkejärjestelmän
ulkopuolelle, on ”välillistä syrjintää” ja rikkoo Euroopan talousyhteisön
perustamissopimuksen 119 artiklaa silloin, kun se koskee huomattavasti
suurempaa määrää naisia kuin miehiä, ellei voida osoittaa, että toimenpide
perustuu objektiivisesti perusteltuihin tekijöihin, jotka eivät ole millään tavalla
sukupuolen perusteella syrjiviä.

— Barber-tuomio, annettu 17. toukokuuta 1990 (asia C-262/88): Tuomioistuin päätti,
että kaikki lisäeläkkeen muodot luetaan ETY:n perustamissopimuksen entisen
119 artiklan mukaiseen palkkaan ja että niihin sovelletaan yhdenvertaisen
kohtelun periaatetta. Tuomioistuin katsoi, että miesten on voitava nauttia
eläkeoikeuksistaan tai leskeneläkeoikeuksista samanikäisinä kuin heidän
naispuolisten työtovereidensa.

— Marschall-tuomio, annettu 11. marraskuuta 1997 (asia C-409/95): Tuomioistuin
ilmoitti, että yhteisön lainsäädännön vastaista ei ole se, että kansallisen
säännöksen mukaan julkishallinnon aloilla, joilla naisia on kyseisen ura-
alueen viroissa miehiä vähemmän, naisille on annettava etusija (positiivinen
erityiskohtelu), edellyttäen, että etu ei ole automaattinen ja että miespuolisille
hakijoille taataan, että hakemukset käsitellään ja että heitä ei etukäteen estetä
hakemasta virkaa.

— Test Achats -tuomio, annettu 1. maaliskuuta 2011 (asia C-236/09): Tuomioistuin
julisti mitättömäksi neuvoston direktiivin 2004/113/EY 5 artiklan 2 kohdan,
koska se katsoi sen rikkovan periaatetta miesten ja naisten yhdenvertaisesta
kohtelusta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla. Miehiin ja
naisiin on sovellettava samaa vakuutusmatemaattista laskentaa, kun määritellään
vakuutusmaksuja ja -etuuksia.

— Korwin-Mikke-tuomio, annettu 31. toukokuuta 2018 (asiat T-770/16 ja T-352/17):
Tuomioistuin puolsi puolalaiselle äärioikeistolaiselle Euroopan parlamentin
jäsenelle Janusz Korwin-Mikkelle määrättyjen seuraamusten perumista.

— Violeta Villar Láiz -tuomio, annettu 8. toukokuuta 2019 (asia C-161/18):
Tuomioistuin katsoi, että osa-aikaisten työntekijöiden vanhuuseläkkeen laskentaa
koskeva Espanjan lainsäädäntö on EU:n lainsäädännön vastainen siltä osin kuin
sen katsotaan asettavan naispuoliset työntekijät erityisen epäedulliseen asemaan.
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— Praxair-tuomio, annettu 8. toukokuuta 2019 (asia C-486/18): Tuomioistuin totesi,
että osa-aikaisella vanhempainlomalla olevan työntekijän irtisanomiskorvaus ja
uudelleentyöllistymisvapaalta maksettava avustus on laskettava kokoaikaisen
palkan perusteella. Ristiriidassa oleva kansallinen lainsäädäntö johtaa
sukupuoleen perustuvaan välilliseen syrjintään.

— Safeway-tuomio, annettu 7. lokakuuta 2019 (asia C-171/18): Tuomioistuin
antoi tuomion saman ammatillisen eläkejärjestelmän eläke-etuuksien
yhtenäistämisestä.

— Ortiz Mesonero -tuomio, annettu 18. syyskuuta 2019 (asia C-366/18):
Tapauksessa isä oli pyytänyt lupaa tehdä kiinteitä työvuoroja voidakseen
paremmin huolehtia lapsistaan ja pyyntö oli evätty. Tuomioistuin katsoi, että
direktiivejä ei sovelleta tässä asiassa ja että niissä ei ole säännöstä, jonka mukaan
jäsenvaltioiden olisi vanhempainvapaata koskevan hakemuksen yhteydessä
myönnettävä työntekijälle oikeus tehdä kiinteitä työvuoroja, jos hän yleensä tekee
vuorotyötä, jossa vuorot vaihtuvat.

— Hakelbracht-tuomio, annettu 20. kesäkuuta 2019 (asia C-404/18): Tuomioistuin
katsoi, että tapauksissa, joissa henkilö väittää olevansa sukupuoleen perustuvan
syrjinnän kohteena, on suojeltava myös muita kuin kyseistä henkilöä siltä
osin kuin heidän työnantajansa saattaa asettaa heidät huonompaan asemaan
heidän tällaisen syrjinnän kohteeksi joutuneelle henkilölle muodollisesti tai
epämuodollisesti antamansa tuen vuoksi.

— Tesco Stores -tuomio, annettu 3. kesäkuuta 2021 (asia C-624/19): Tuomioistuin
palautti ensin mieliin asiassa Praxair MRC (C-486/18) antamansa tuomion,
jonka mukaan mies- ja naispuolisia työntekijöitä koskevan syrjinnän kielto
koskee myös sopimuksia, joiden tarkoituksena on säännellä kollektiivisesti
palkkatyötä, sekä yksityishenkilöiden välisiä sopimuksia. Lisäksi se muistutti
muusta vakiintuneesta oikeuskäytännöstä, jonka pohjalta tuomioistuimet voivat
arvioida muita tapauksia, joissa eri sukupuolen edustajia on kohdeltu eri
tavoin palkkauksen osalta, riidanalaisen lainsäädännön perusteella. Tuomioistuin
totesi, että SEUT-sopimuksen 157 artiklaa on tulkittava siten, että sillä on
välitön horisontaalinen oikeusvaikutus yksityisten välisissä oikeusriidoissa, joissa
vedotaan siihen, että periaatetta, jonka mukaan mies- ja naispuolisille työntekijöille
maksetaan ”samanarvoisesta työstä” samaa palkkaa, ei ole noudatettu.

— Unionin tuomioistuimen lausunto 1/19, annettu 6. lokakuuta 2021, EU:n
liittymisestä Euroopan neuvoston yleissopimukseen naisiin kohdistuvan
väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin
sopimus). Tuomioistuimen lausunnossa selvennetään EU:n liittymistä Istanbulin
yleissopimukseen koskevia muodollisuuksia ja sen oikeusperustaa.

C. Nykytilanne
Seuraavassa käsitellään unionin viimeisimpiä toimia miesten ja naisten tasa-arvoa
koskevissa asioissa.
Covid-19-pandemia on lisännyt nykyistä naisiin kohdistuvaa sukupuoleen perustuvaa
väkivaltaa ja vahvistanut oikeiksi pitkäaikaisten tutkimusten tulokset, joiden mukaan
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perheväkivallan riski yleensä kasvaa kriisiaikoina. Sulkutoimien käyttöönotolla pyrittiin
varmistamaan, että ihmiset pysyvät kotonaan turvassa. Osoittautui kuitenkin, ettei koti
ollut turvallinen paikka kaikille. Sulkutoimet vaikuttivat selvästi perheväkivaltatapauksia
koskevien ilmoitusten määrän merkittävään lisääntymiseen. Tämän kehityksen vuoksi
ja ottaen huomioon, että EU:n on tarkoitus liittyä yleissopimukseen naisiin kohdistuvan
väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin yleissopimus),
komissio antoi maaliskuussa 2022 ehdotuksen direktiiviksi naisiin kohdistuvan
väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumisesta.
Komissio hyväksyi 5. maaliskuuta 2020 sukupuolten tasa-arvostrategian 2020–
2025. Siinä esitetään kunnianhimoinen kehys sukupuolten tasa-arvon edistämiselle
Euroopassa ja sen ulkopuolella seuraavien viiden vuoden aikana. Strategia perustuu
visioon Euroopasta, jossa kansalaiset voivat kaikessa moninaisuudessaan elää
väkivallatonta ja stereotypioista vapaata elämää ja jossa heillä on mahdollisuus
menestyä ja päästä johtavaan asemaan sukupuolesta riippumatta.
Ensimmäisenä strategiaan liittyvänä toimena komissio ehdotti maaliskuussa 2021
sitovia palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevia toimenpiteitä. Se esitti ehdotuksen
direktiiviksi miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen
lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla.
Maaliskuussa 2021 komissio hyväksyi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin
täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman, jossa sukupuolten tasa-arvo on
keskeisessä asemassa ja jossa asetetaan muiden tavoitteiden lisäksi kunnianhimoisia
tavoitteita naisten osallistumiselle työmarkkinoille ja varhaiskasvatuksen tarjoamiselle.
Riittävät vähimmäispalkat voivat myös auttaa kuromaan umpeen sukupuolten
palkkaeroa, sillä vähimmäispalkan saajissa on enemmän naisia kuin miehiä. Komissio
esitti tämän vuoksi lokakuussa 2020 ehdotuksen EU:n direktiiviksi, jolla varmistetaan,
että EU:n työntekijöillä on riittävän vähimmäispalkan tarjoama suoja. Ehdotusta
käsitellään parhaillaan naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa
(FEMM) sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa (EMPL).
Komissio valmistelee parhaillaan myös uutta lainsäädäntöaloitetta sukupuoleen
perustuvan väkivallan torjumiseksi. Aloitetta koskeva julkinen kuuleminen käynnistettiin
helmikuussa 2021. EU:n liittyminen Istanbulin yleissopimukseen on edelleen komission
keskeisenä tavoitteena. Komissio hyväksyi vuonna 2020 kaikkien aikojen ensimmäisen
uhrien oikeuksia koskevan EU:n strategian, jolla tehostetaan entisestään sukupuoleen
perustuvan väkivallan torjuntaa.

EU:N MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS 2021–2027

Euroopan parlamentin annettua hyväksyntänsä 17. joulukuuta 2020 neuvosto
hyväksyi asetuksen EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2021–2027.
Uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä asetetaan sukupuolten tasa-arvon
valtavirtaistaminen keskeisemmälle sijalle unionin talousarviossa.
Monivuotinen rahoituskehys ja 750 miljardin euron Next Generation EU -elpymisväline
antavat unionille mahdollisuuden tukea tulevina vuosina ennennäkemättömillä
1,8 biljoonalla eurolla covid-19-pandemiasta elpymistä ja unionin pitkän aikavälin
painopisteitä eri politiikanaloilla. Seuraava pitkän aikavälin budjetti kattaa seitsemän
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menoalaa. Se tarjoaa kehyksen lähes 40 EU:n meno-ohjelman rahoitukselle
seuraavalla seitsenvuotiskaudella. Next Generation EU -välineessä kiinnitetään
lisäksi erityishuomiota sukupuolten tasa-arvoon. Erityisesti kansallisissa elpymis- ja
palautumissuunnitelmissa olisi esitettävä, miten elpymis- ja palautumistukivälineestä
rahoitettujen investointien ja uudistusten odotetaan edistävän sukupuolten tasa-arvoa
ja yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille.
Neuvosto ja parlamentti hyväksyivät huhtikuussa 2021 kaksi ohjelmaa, jotka
muodostavat EU:n oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen rahaston osana
vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä. Ohjelmilla autetaan edistämään,
vahvistamaan ja suojelemaan edelleen oikeusalaa, perusoikeuksia ja EU:n arvoja.
Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma 2021–2027 kattaa
erityisesti rahoituksen myöntämisen kansalaisyhteiskunnan organisaatioille, jotka
työskentelevät sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja naisiin ja tyttöihin kohdistuvan
väkivallan torjumiseksi EU:ssa. Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen
ohjelman kokonaismäärärahat ovat enintään 1,55 miljardia euroa (641,7 miljoonan
euron määrärahat ja enintään 912 miljoonan euron lisämäärärahat). Oikeusalan
ohjelmalla on 305 miljoonan euron määrärahat.

EU:N LIITTYMINEN EUROOPAN NEUVOSTON YLEISSOPIMUKSEEN
NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN JA PERHEVÄKIVALLAN
EHKÄISEMISESTÄ JA TORJUMISESTA (ISTANBULIN
YLEISSOPIMUS)

Vuonna 2014 voimaan tullut Istanbulin yleissopimus on ensimmäinen oikeudellisesti
sitova kansainvälinen asiakirja, jolla pyritään ehkäisemään naisiin ja tyttöihin
kohdistuvaa väkivaltaa. Yleissopimukseen sisältyvät oikeudelliset ja poliittiset
toimenpiteet luovat kattavan kehyksen, jolla ehkäistään tällaista väkivaltaa, tuetaan sen
uhreja ja rangaistaan väkivallantekijöitä.
Euroopan unionin neuvosto päätti, että päätösehdotus yleissopimuksen
allekirjoittamisesta olisi jaettava kahdeksi eri päätökseksi, joista toinen
koskisi oikeudellista yhteistyötä rikosoikeuden alalla ja toinen turvapaikkaa ja
palauttamiskieltoa. Nämä kaksi neuvoston päätöstä hyväksyttiin toukokuussa 2017,
minkä jälkeen oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komission jäsen
allekirjoitti Istanbulin yleissopimuksen Euroopan unionin puolesta 13. kesäkuuta 2017.
Allekirjoittaminen on ensimmäinen vaihe EU:n liittymisessä yleissopimukseen.
Yleissopimukseen liittyminen edellyttää, että neuvosto hyväksyy päätökset prosessin
loppuun saattamiseksi. Neuvostossa näistä lainsäädäntöehdotuksista neuvotellaan
perusoikeuksien, kansalaisoikeuksien ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden työryhmässä
(FREMP). Työryhmä on keskustellut menettelysäännöistä, jotka koskevat EU:n ja sen
jäsenvaltioiden yhteistyötä yleissopimuksen täytäntöönpanossa.
Parlamentti antoi 4. huhtikuuta 2019 päätöslauselman Euroopan unionin
tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä siitä, ovatko ehdotukset Euroopan unionin
liittymisestä Euroopan neuvoston yleissopimukseen sopusoinnussa perussopimusten
kanssa, sekä liittymiseen sovellettavasta menettelystä. Tuomioistuin katsoi, että
perussopimuksissa ei kielletä neuvostoa odottamasta ennen päätöksen antamista
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Istanbulin yleissopimuksen tekemisestä unionin puolesta, että jäsenvaltiot pääsevät
”yhteiseen sopimukseen”. Se totesi myös, että yleissopimuksen tekemistä koskeva
säädös voidaan jakaa kahdeksi erilliseksi päätökseksi, jos todetaan, että se on
objektiivisesti arvioiden tarpeen.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on vaikuttanut merkittävästi yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseen
erityisesti FEMM-valiokunnan avulla. Työmarkkinoiden tasa-arvon alalla parlamentti on
käsitellyt muun muassa seuraavia säädöksiä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä
(yhteispäätösmenettelyssä neuvoston kanssa):
— Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1158, annettu

20. kesäkuuta 2019, vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän
tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta.
Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät direktiivin kesäkuussa 2019, ja
jäsenvaltioiden on pantava se täytäntöön 1. elokuuta 2021 mennessä.

— parlamentin kanta ehdotukseen direktiiviksi miesten ja naisten
samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen
läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla (2021/0050(COD))

— maaliskuussa 2022 annettu komission ehdotus direktiiviksi naisiin kohdistuvan
väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumisesta (COM(2022)0105).

Parlamentin on tarkoitus antaa tavallisen lainsäätämisjärjestyksen ensimmäisen
käsittelyn kantansa direktiivistä miesten ja naisten samapalkkaisuuden
periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja
täytäntöönpanomekanismien avulla. Parlamentti vaikuttaa myös osaltaan tasa-
arvopolitiikan yleiseen kehittämiseen laatimalla valiokunta-aloitteisia mietintöjä,
järjestämällä työpajoja ja kuulemisia sekä kehottamalla muita toimielimiä kiinnittämään
huomiota erityiskysymyksiin. Esimerkkejä näistä ovat muun muassa seuraavat:
— FEMM-valiokunta teki toukokuussa 2022 selkoa trilogineuvotteluista, joissa oli

käsitelty julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien
johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamista.

— Parlamentti vahvisti jo 20. marraskuuta 2013 ensimmäisen käsittelyn kantansa
tähän ehdotukseen. Se odotti ehdotusta koskevan neuvoston kannan
vahvistamista vuosikymmenen ajan.

— Tilanne muuttui, kun puheenjohtajavaltio Ranska ehdotti yleisnäkemystä tekstistä
ja neuvosto hyväksyi sen 14. maaliskuuta 2022. Tämän seurauksena oli
mahdollista aloittaa toimielinten väliset neuvottelut.

— FEMM-valiokunta järjesti lisäksi kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden
valiokunnan (LIBE) kanssa toukokuussa 2022 julkisen kuulemistilaisuuden
verkossa tapahtuvan sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumisesta. Verkossa
tapahtuva sukupuoleen perustuva väkivalta on yhteiskunnassamme lisääntyvän
väkivallan hillitsemätön ja enimmäkseen anonyymi jatke. Kyberrikollisuus,
pelottelu, kiusaaminen, vainoaminen, ihmisten henkilötietojen etsiminen ja

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
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luvaton levittäminen verkossa (doksaus), häirintä ja muut väkivaltaiset teot
kohdistuvat pääasiassa naisiin ja tyttöihin internetin, sosiaalisten verkostojen ja
pikaviestisovellusten kautta.

— FEMM- ja LIBE-valiokunnat ovat jo pitkään pyrkineet torjumaan näitä ongelmia
kaikin mahdollisin tavoin. Uusi yhteinen kuulemistilaisuus järjestettiin ennen
naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumista koskevan
direktiiviehdotuksen tarkastelua. Tarkoituksena oli antaa virikkeitä jäsenvaltioiden
pohdinnoille ja esittää tapoja ja keinoja nykyisen lainsäädäntökehyksen
parantamiseksi edelleen.

— Parlamentti pyrkii myös ottamaan sukupuolinäkökohdat huomioon kaikkien
valiokuntiensa työssä[1]. Tätä tarkoitusta varten on perustettu kaksi sukupuolten
tasa-arvon valtavirtaistamisen verkostoa, joita FEMM-valiokunta koordinoi.
Valiokuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien verkosto saattaa yhteen
parlamentin jäsenet, jotka tukevat sukupuolinäkökohtien huomioonottamista
omien valiokuntiensa työssä. Heitä tukee vastaava hallintovirkamiesten verkosto
kunkin valiokunnan sihteeristössä. Sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä korkean
tason työryhmä edistää koulutusta ja tiedotusta sukupuolten tasa-arvon
valtavirtaistamisesta parlamentin henkilöstön ja poliittisten ryhmien keskuudessa.

Martina Schonard
05/2022

[1]Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2003 sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan
parlamentin toiminnassa (EUVL C 61 E, 10.3.2004, s. 384).
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