
RE\1197114FI.docx PE643.507v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Istuntoasiakirja

B9-0083/2020

22.1.2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

sukupuolten palkkaerosta
(2019/2870(RSP))

Christine Anderson, France Jamet, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs
ID-ryhmän puolesta



PE643.507v01-00 2/3 RE\1197114FI.docx

FI

B9-0083/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma sukupuolten palkkaerosta
(2019/2870(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 13. tammikuuta 2020 annetun komission julkilausuman sukupuolten 
palkkaerosta,

– ottaa huomioon komission vastauksen kirjalliseen kysymykseen P-003684/2019,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 153 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että sukupuolten palkkaero määritellään miesten ja naisten 
keskimääräisen bruttotuntipalkan erotukseksi, joka ilmaistaan prosenttiosuutena miesten 
keskimääräisestä bruttotuntipalkasta;

B. ottaa huomioon, että sukupuolten palkkaero on virallisesti määritelty 
”tasoittamattomaksi”, toisin sanoen sitä ei ole tasoitettu yksilöllisten ominaisuuksien 
mukaan;

C. ottaa huomioon, että EU on jo jonkin aikaa pyrkinyt yhteisin toimin pienentämään 
sukupuolten palkkaeroa;

D. ottaa huomioon, että EU:ssa ei tällä hetkellä ole saatavilla tietoja sukupuolten 
palkkaeron alakohtaisista keskiarvoista ja että komissio ei kerää tällaisia tietoja;

1. muistuttaa, että palkanmuodostusmekanismit ovat jäsenvaltioiden ja 
työmarkkinaosapuolten vastuulla;

2. muistuttaa, että SEUT-sopimuksen 153 artiklan 5 kohdassa palkat jätetään 
nimenomaisesti EU:n toiminnan ulkopuolelle;

3. katsoo, että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti komission ei pitäisi puuttua 
jäsenvaltioiden työmarkkinoihin eikä niiden puitteisiin;

4. muistuttaa, että sukupuolten palkkaeron määritelmä on epätäydellinen, koska sitä ei ole 
tasoitettu eikä siinä näin ollen oteta huomioon yksilöllisiä ominaispiirteitä, jotka voivat 
selittää palkkaeron osittain tai kokonaan, kuten erot koulutuksessa, työtunneissa, työn 
tyypissä ja työuran keskeytyksissä tai osa-aikatyössä lasten saamisen jälkeen;

5. huomauttaa, että komissio selittää tietyissä tutkimuksissa jäljellä olevaa sukupuolten 
palkkaeroa viittaamalla pois jätettyihin muuttujiin (kuten urakatkoksiin) ja ei-
havainnoitaviin muuttujiin (kuten neuvotteluetuihin) sekä sukupuolisidonnaisiin 
mieltymyksiin koulutuksen ja uran valinnassa;
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6. muistuttaa, että lukuisat tutkimukset osoittavat, että tasoitettua mittaamista käyttämällä 
sukupuolten palkkaero hädin tuskin ylittää tilastollisen virhemarginaalin;

7. vaatii, että kaikki tulevat analyysit perustuvat tasoitettuun sukupuolten palkkaeroon ja 
että niissä otetaan huomioon kaikki havaittavissa olevat näkökohdat, jotka saattavat 
vaikuttaa palkkaan, kuten urakatkokset, sukupuolikohtaiset mieltymykset uravalinnassa 
tietyillä aloilla jne.;

8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, 
Euroopan tasa-arvoinstituutille sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


