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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

naisten taloudellisesta voimaannuttamisesta yksityisellä ja julkisella sektorilla EU:ssa 

(2017/2008(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan ja 3 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 ja 10 artiklan, 

153 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 157 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 ja 33 artiklan, 

– ottaa huomioon miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 

kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 

5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY 

(uudelleenlaadittu toisinto)1, 

– ottaa huomioon miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta 

itsenäisiin ammatinharjoittajiin sekä neuvoston direktiivin 86/613/ETY kumoamisesta 

7. heinäkuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2010/41/EU2, 

– ottaa huomioon toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai 

imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi 

työssä 19. lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY 

(äitiyslomadirektiivi)3, 

– ottaa huomioon komission 3. lokakuuta 2008 antaman ehdotuksen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviksi äitiyslomadirektiivin muuttamisesta 

(COM(2008)0637), 

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/.../EU antamiseksi toimenpiteistä 

raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden 

turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä annetun neuvoston 

direktiivin 92/85/ETY muuttamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta 

työntekijöiden tukemiseksi työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa4, 

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2013 annetun neuvoston direktiivin 2013/62/EU5 

BUSINESSEUROPEn, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata 

koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta annetun direktiivin 

                                                 
1 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23. 
2 EUVL L 180, 15.7.2010, s. 1. 
3 EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1. 
4 EUVL C 70 E, 8.3.2012, s. 163. 
5 EUVL L 353, 28.12.2013, s. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52008PC0637
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2010/18/EU muuttamisesta sen johdosta, että Mayotten asema Euroopan unioniin 

nähden muuttuu, 

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2012 annetun komission ehdotuksen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan 

johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta 

ja siihen liittyvistä toimenpiteistä (naisten johtokuntapaikkoja koskeva direktiivi) 

(COM(2012)0614), 

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi julkisesti noteerattujen 

yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman 

tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä, 

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman 

sukupuolistereotypioiden poistamisesta EU:ssa1, 

– ottaa huomioon 12. syyskuuta 2013 antamansa päätöslauselman mies- ja naispuolisille 

työntekijöille samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavan saman palkan periaatteen 

soveltamisesta2, 

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2015 antamansa päätöslauselman äitiyslomasta3, 

– ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman kotitalous- ja 

hoivatyötä tekevistä naisista EU:ssa4, 

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 2016 antamansa päätöslauselman 

BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata 

koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 96/34/EY 

kumoamisesta 8 päivänä maaliskuuta 2010 annetun neuvoston direktiivin 2010/18/EU 

soveltamisesta5, 

– ottaa huomioon 26. toukokuuta 2016 antamansa päätöslauselman köyhyydestä: 

sukupuolinäkökulma6, 

– ottaa huomioon 13. syyskuuta 2016 antamansa päätöslauselman työ- ja yksityiselämän 

tasapainolle suotuisten työmarkkinaolosuhteiden luomisesta7, 

– ottaa huomioon 15. syyskuuta 2016 antamansa päätöslauselman yhdenvertaista kohtelua 

työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun 

neuvoston direktiivin 2000/78/EY (”työsyrjintädirektiivi”) soveltamisesta8, 

– ottaa huomioon 8. lokakuuta 2015 antamansa päätöslauselman miesten ja naisten 

                                                 
1 EUVL C 36, 29.1.2016, s. 18. 
2 EUVL C 93, 9.3.2016, s. 110. 
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0207. 
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0203. 
5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0226. 
6 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0235. 
7 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0338. 
8 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0360. 
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yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 

työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY soveltamisesta1, 

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2017 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten 

tasa-arvosta Euroopan unionissa vuosina 2014–20152, 

– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät ”Naisten ja miesten 

yhtäläiset tulonsaantimahdollisuudet: Sukupuolten välisten eläke-erojen poistaminen”, 

– ottaa huomioon neuvoston päätelmien yhteydessä 7. maaliskuuta 2011 hyväksytyn 

Euroopan tasa-arvosopimuksen vuosiksi 2011–20203, 

– ottaa huomioon miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen lujittamisesta 

läpinäkyvyyden avulla 7. maaliskuuta 2014 annetun komission suosituksen 

(2014/124/EU)4, 

– ottaa huomioon joulukuussa 2015 annetun, työssäkäyvien perheiden työ- ja 

yksityiselämän tasapainoon liittyviä haasteita koskevan komission aloitteen ”Roadmap: 

A new start to address the challenges of work-life balance faced by working families” 

sekä sitä koskevat julkiset ja sidosryhmien kuulemiset, 

– ottaa huomioon 3. joulukuuta 2015 annetun, sukupuolten tasa-arvoa koskevaa strategiaa 

käsittelevän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”The Strategic engagement for 

gender equality 2016–2019” (SWD(2015)0278), ja erityisesti sen 3.1. luvun ”Increasing 

female labour-market participation and the equal economic independence of women and 

men”, jossa tarkastellaan muun muassa keinoja lisätä naisten osallistumista 

työmarkkinoille, 

– ottaa huomioon komission vuoden 2017 kertomuksen naisten ja miesten tasa-arvosta 

Euroopan unionissa ja erityisesti sen 1. luvun, jossa tarkastellaan keinoja lisätä naisten 

osallistumista työmarkkinoille ja tasa-arvoista taloudellista riippumattomuutta, sekä 

2. luvun, jossa käsitellään sukupuolten välisten palkka-, ansio- ja eläkekuilujen umpeen 

kuromista, 

– ottaa huomion Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) raportit ”The 

gender employment gap: challenges and solutions” (2016), ”Social partners and gender 

equality in Europe” (2014) ja ”Developments in working life in Europe: EurWORK 

annual review” (2014 ja 2015) sekä kuudennen Euroopan työolotutkimuksen (EWCS) 

(2016), 

– ottaa huomioon samanarvoisesta työstä maksettavasta samasta palkasta tehdyn ILO:n 

yleissopimuksen vuodelta 1951, osa-aikatyöstä tehdyn ILO:n yleissopimuksen vuodelta 

1994, kotityöstä tehdyn ILO:n yleissopimuksen vuodelta 1996, äitiyssuojelusta tehdyn 

ILO:n yleissopimuksen vuodelta 2000 sekä kotitaloustyöntekijöistä tehdyn ILO:n 

yleissopimuksen vuodelta 2011, 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0351. 
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0073. 
3 Neuvoston 3073. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat), Bryssel, 7. maaliskuuta 2011. 
4 EUVL L 69, 8.3.2014, s. 112. 
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– ottaa huomioon naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 61. istunnossa 

24. maaliskuuta 2017 hyväksytyt päätelmät ”Naisten taloudellinen voimaannuttaminen 

muuttuvassa työelämässä”, 

– ottaa huomioon syyskuussa 2016 annetun naisten taloudellista voimaannuttamista 

käsittelevän YK:n pääsihteerin korkean tason paneelin raportin ”Leave no one behind: 

A call to action for gender equality and economic women’s empowerment”, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 

sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0000/2017), 

A. toteaa, että naisten tasa-arvoinen osallistuminen työmarkkinoille ja taloudelliseen 

päätöksentekoon on naisten voimaannuttamisen ennakkoedellytys ja myös sen seuraus; 

B. toteaa, että naisten taloudellisen voimaannuttamisen suurimpia esteitä ovat epäsuotuisat 

sosiaaliset normit, syrjivät lait tai oikeusturvan puute, se, etteivät palkaton kotitaloustyö 

ja hoivatyö jakaudu tasaisesti miesten ja naisten välillä sekä se, etteivät taloudellinen, 

digitaalinen ja kiinteä omaisuus ole naisten saatavilla; toteaa, että monikertainen syrjintä 

voi lisäksi pahentaa tilannetta1; 

C. toteaa, että naisten taloudellinen voimaannuttaminen on ”sekä oikein että älykästä”, sillä 

tasa-arvo on ihmisoikeus ja naisten parempi osallistuminen työmarkkinoille vaikuttaa 

myönteisesti BKT:n kasvuun ja yritysten taloudelliseen menestykseen; 

D. katsoo, että työ- ja yksityiselämän tosiasialliseen tasapainoon liittyy myönteisiä 

terveysnäkökohtia ja sillä edistetään talouskasvua, kilpailukykyä, työmarkkinoille 

osallistumista yleensä, sukupuolten tasa-arvoa, köyhyysriskin vähentämistä ja 

sukupolvien välistä solidaarisuutta sekä autetaan vastaamaan yhteiskunnan 

ikääntymisen aiheuttamiin haasteisiin ja edesautetaan syntyvyyden kasvua EU:ssa; 

E. katsoo, että julkisella palkkojen kartoitusjärjestelmällä, johon sisältyy tietojen keruu, on 

mahdollista painostaa sekä yksityistä että julkista sektoria arvioimaan 

palkkarakenteitaan ja korjaamaan mahdollisesti havaitut sukupuoleen perustuvat erot; 

F. toteaa, että kiintiöiden on havaittu parantavan yksityisyritysten suorituskykyä ja 

edistävän laajempaa talouskasvua sen lisäksi, että niiden avulla hyödynnetään 

paremmin työvoiman lahjakkuusreserviä; 

G. toteaa, että tyypillisesti naisvaltaisille aloille tai rooleille on yleensä ominaista 

alhaisemmat palkat kuin vastaavilla miesvaltaisilla aloilla tai rooleilla, mikä muodostaa 

osan sukupuolten palkka- ja eläkekuiluista, jotka ovat tällä hetkellä 16 prosenttia ja 

40 prosenttia; 

H. toteaa, että ILO on kehittänyt puitteet, joilla työtä arvioidaan neljän tekijän perusteella: 

pätevyysvaatimukset, kuormittavuus, vastuullisuus ja työolot, ja niitä painotetaan sen 

mukaan, kuinka tärkeitä ne ovat kyseessä olevalle yritykselle tai organisaatiolle; 

                                                 
1 Naisten taloudellista voimaannuttamista käsittelevän YK:n korkean tason paneelin raportti ”Leave no one 

behind: A call to action for gender equality and economic women’s empowerment” (syyskuu 2016), 
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I. katsoo, että ammattiliitoilla on mahdollisuus vahvistaa naisten taloudellista 

voimaannuttamista edistämällä samapalkkaisuutta ja investoimalla työ- ja 

yksityiselämän tasapainoon omilla toimialoillaan; 

J. toteaa, että on näyttöä siitä, että sukupuolten palkkaerot ovat pienempiä silloin, kun 

kollektiivinen neuvottelu on vahvaa1; 

I. Yleiset näkökohdat  

1. katsoo, että naisten taloudellinen osallistuminen ja voimaannuttaminen ovat olennaisen 

tärkeitä, jotta heidän perusoikeuksiaan voidaan vahvistaa ja jotta he voivat saavuttaa 

taloudellisen riippumattomuuden, käyttää vaikutusvaltaa yhteiskunnassa ja hallita omaa 

elämäänsä; 

2. huomauttaa, että naisten alhaisemman työllisyysasteen vuotuiset kustannukset vastaavat 

2,8:aa prosenttia unionin BKT:sta2 ja että kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että 

nainen on työelämän ulkopuolella, ovat arviolta 1,2–2 miljoonaa euroa hänen 

koulutustasostaan riippuen; 

II. Toimet ja välineet naisten taloudellisen voimaannuttamisen parantamiseksi 

Parempi työ- ja yksityiselämän tasapaino  

3. korostaa, että Barcelonan tavoitteiden saavuttaminen, mukaan lukien helposti saatavilla 

olevat, kohtuuhintaiset ja laadukkaat päivähoitopaikat ja -palvelut, on välttämätöntä, 

jotta jäsenvaltiot voivat saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet; 

4. on vakuuttunut, että miesten sitoutuminen hoitovastuuseen on ennakkoedellytys 

sukupuolirooleihin liittyvien perinteisten stereotypioiden muuttamiseksi; katsoo myös, 

että molemmat sukupuolet ja koko yhteiskunta hyötyvät palkattoman työn 

oikeudenmukaisemmasta jakamisesta ja tasapuolisemmasta hoitovapaiden pitämisestä; 

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä sekä palkkojen kartoitus 

5. korostaa, että periaate, jonka mukaan samasta tai samanarvoisesta työstä maksetaan 

samaa palkkaa on vahvistettu EU:n perussopimuksissa; korostaa tässä yhteydessä 

komission suositusta miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen lujittamisesta 

läpinäkyvyyden avulla; 

6. vaatii jäsenvaltioita ja yrityksiä ottamaan käyttöön palkkojen avoimuuden, jotta 

yrityksille luodaan keinoja puuttua sukupuolten palkkakuilua koskevaan ongelmaan 

muun muassa palkkatarkastuksilla ja sisällyttämällä samapalkkaisuutta koskevat toimet 

kollektiiviseen neuvotteluun; 

7. korostaa tarvetta yksilöidä ja uudelleenarvioida tyypillisesti naisvaltaista työtä, kuten 

terveys-, sosiaali- ja opetusalan työtä, verrattuna tyypillisesti miesvaltaiseen työhön; 

                                                 
1 https://www.etuc.org/documents/collective-bargaining-our-powerful-tool-close-gender-pay-

gap#.WHUSo00VCUk 
2 2013 – ks. ”The gender employment gap: challenges and solutions”. 
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8. on vakuuttunut, että jotta voidaan saavuttaa sama palkka samasta ja samanarvoisesta 

työstä, tarvitaan erityisten työnarviointivälineiden selkeää kehystä, johon liittyy 

verrannollisia indikaattoreita, joilla arvioidaan työpaikkojen tai alojen ”arvoa”; kehottaa 

komissiota näin ollen laatimaan tällaisen kehyksen ja auttamaan jäsenvaltioita sen 

täytäntöönpanossa; 

9. muistuttaa, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan työn arvoa on 

arvioitava ja verrattava objektiivisten kriteerien perusteella, kuten koulutusvaatimusten 

ja ammatillisten vaatimusten, taitojen, kuormittavuuden ja vastuullisuuden, tehdyn työn 

ja siihen liittyvien tehtävien luonteen perusteella; 

Sukupuolikiintiöt 

10. katsoo, että kiintiöt saattavat olla tarpeellisia julkisella sektorilla silloin, kun julkiset 

laitokset eivät noudata oikeudenmukaisen edustuksen velvoitettaan, ja että ne voisivat 

siten parantaa päätöksentekoelinten demokraattista oikeutusta;  

11. kehottaa jälleen neuvostoa hyväksymään nopeasti direktiivin sukupuolijakauman 

tasapainosta julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien 

johtokunnan jäsenten keskuudessa, mikä olisi tärkeä ensiaskel kohti tasapuolista 

edustusta yksityisellä ja julkisella sektorilla; 

Tasa-arvoa koskevat suunnitelmat 

12. on tietoinen, että komissio tukee sukupuolten tasa-arvoa koskevien suunnitelmien 

vahvistamista tutkimustoimintaa harjoittavissa organisaatioissa ja tutkimustoimintaa 

rahoittavissa organisaatioissa;  

13. toteaa, että yritys- tai toimialatasolla sukupuolten tasa-arvoa koskeviin suunnitelmiin 

saattaa sisältyä monia henkilöstötoimenpiteitä, jotka koskevat rekrytointia, palkkausta, 

ylennystä ja koulutusta sekä työ- ja yksityiselämän tasapainoa; toteaa, että niihin 

sisältyy usein konkreettisia toimenpiteitä, kuten sukupuolineutraali kielenkäyttö, 

seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy, aliedustetun sukupuolen edustajan nimittäminen 

johtotehtäviin, osa-aikatyö ja isien osallistuminen lastenhoitoon; toteaa, että 

jäsenvaltioissa on olemassa monenlaisia lähestymistapoja näiden toimenpiteiden 

pakolliseen käyttöönottoon;  

Työehtosopimukset ja työmarkkinaosapuolet 

14. korostaa, että sukupuolten tasapainon varmistaminen kollektiivisten neuvottelujen 

ryhmissä on ehdottoman tärkeää naisten ja miesten tasapuolisen edustuksen 

varmistamiseksi ja katsoo siksi, että ammattiliittojen olisi vahvistettava naisten asemaa 

työmarkkinaosapuolen rakenteessa ja erityisesti päätöksentekoon liittyvissä tehtävissä 

sekä neuvoteltava sukupuolten tasa-arvoa koskevia suunnitelmia yritys- ja toimiala-

tasolla; 

15. kehottaa komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta 

vahvistetaan niiden keskeistä roolia näkymättömien, sukupuoleen liittyvien palkka-

asteikkojen vääristymien havaitsemisessa ja sukupuolineutraalien työnarviointien 

tarjoamisessa; 
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III. Suositukset naisten taloudellisen voimaannuttamisen edistämiseksi 

16. katsoo, ettei nykyisissä taloudellisissa malleissa ja käytännöissä oteta huomioon 

sukupuoleen perustuvia eroja eikä niiden avulla voida kuroa umpeen sukupuolten 

välistä kuilua; katsoo näin ollen, että kriisiaikana veropolitiikka ja menojen painopisteet 

on suunniteltava uudelleen, jotta naiset voidaan ottaa huomioon taloudellisina 

toimijoina; 

17. pyytää tarkastelemaan uudelleen makrotaloudellisia painotuksia ja uudelleenarvioimaan 

julkisten menojen ensisijaisia tavoitteita, jotta naiset ja miehet voivat hyötyä 

investoinneista sosiaaliseen infrastruktuuriin; 

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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PERUSTELUT 

 

Eurooppa on kiistatta yksi maailman edistyneimmistä alueista, kun on kyse naisten 

oikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta. Erinomaisen tuloksen saavuttaminen tasa-arvossa ja 

naisten voimaannuttamisessa edellyttää kuitenkin naisten tasa-arvoista osallistumista 

työmarkkinoille ja taloudelliseen päätöksentekoon.  

Uusimmat tilastot osoittavat, EU on vasta puolivälissä matkalla kohti sukupuolten tasa-arvoa. 

Euroopan tasa-arvoinstituutin vuoden 2015 tasa-arvoindeksin mukaan EU:ssa ei ollut 

tapahtunut juuri lainkaan edistystä, sillä nousu oli merkityksettömän pientä. 

 

Monissa maissa naisten taloudellisen voimaannuttamisen suurimpina esteinä ovat useat 

sosiaaliset normit tai syrjivät lait. Huolimatta siitä, että naisten koulutustaso on keskimäärin 

miehiä korkeampi, on sukupuolten välisen palkkakuilun suuruus yhä 16,1 prosenttia ja 

eläkekuilun suuruus hälyttävät 40,2 prosenttia. Jäsenvaltioiden väliset erot ovat kuitenkin 

huomattavat. Palkattoman kotitaloustyön tasaisempi jakaminen on myös välttämätöntä, jotta 

naiset voisivat osallistua työmarkkinoille samassa määrin kuin miehet. Kun palkaton 

kotitaloustyö tehdään yhdessä ja se jaetaan tasaisesti ja kun Barcelonan tavoitteet on 

saavutettu, on saatu aikaan parempi perusta entistä paremmalle työ- ja yksityiselämän 

tasapainolle, jonka ansiosta naiset ja miehet voivat kilpailla tasapuolisesti.  

 

Se, että pystyy kilpailemaan samoin ehdoin, on muutakin kuin ihmisoikeus eikä sitä pitäisi 

vastustaa, koska jokaisella on samat oikeudet, riippumatta siitä keitä he ovat tai mikä heidän 

biologinen sukupuolensa on, eikä ketään saa syrjiä. Kyseessä on siis ihmisoikeus ja lisäksi 

tasa-arvoisemmista työmarkkinoista koituu hyötyä. Naiset tekevät osa-aikatyötä enemmän 

kuin miehet, usein vastentahtoisesti, ja tämä yhdistettynä palkkaeroihin aiheuttaa suuria 

verotulojen menetyksiä jäsenvaltioille. Eurofoundin mukaan naisten alhaisemman 

työllisyysasteen vuotuiset kustannukset vastaavat 2,8:aa prosenttia unionin BKT:sta1, ja että 

kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että nainen on työuransa ajan työelämän ulkopuolella, 

ovat arviolta 1,2–2 miljoonaa euroa hänen koulutustasostaan riippuen.  

 

On olemassa erilaisia välineitä, joista on hyötyä naisten taloudellisen voimaannuttamista 

koskevan tavoitteen saavuttamisessa. Palkkakuilun olemassaolo on perustavanlaatuinen 

ongelma samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavan saman palkan kannalta. Jotta 

saavutetaan sama palkka samasta työstä, tarvitaan järjestelmällistä kartoitusta, jotta voidaan 

varmistaa, että sekä julkinen ja yksityinen sektori noudattavat tätä periaatetta.  

 

Jotta voidaan puuttua naisten taloudellisen voimaannuttamisen riittämättömään tasoon 

EU:ssa, on välttämätöntä, että perinteisiä naisten ammatteja arvostetaan yhtä paljon kuin 

tyypillisiä miesten ammatteja. Tämä edellyttää sitä, että kyseisillä naisvaltaisilla aloilla 

maksetaan parempia palkkoja työntekijöille.  

 

Kuten edellä mainittiin, naisten työmarkkinoille osallistumisen lisäämisestä on vain 

myönteisiä seurauksia. Naisten lukumäärän lisääminen yritysten johtokunnissa ja julkisen 

sektorin korkean tason päätöksenteossa on kokemusten mukaan tuottanut myönteisiä tuloksia. 

Kehotamme neuvostoa hyväksymään nopeasti direktiivin sukupuolijakauman tasapainosta 

                                                 
1 Vuonna 2013, ”The gender employment gap: challenges and solutions”. 
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julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten 

keskuudessa (naisten johtokuntapaikkoja koskeva direktiivi). Tällä alalla on tapahtunut 

edistystä, mutta eteneminen on liian hidasta. Eniten edistystä on tapahtunut maissa, jotka ovat 

hyväksyneet sitovaa lainsäädäntöä kiintiöistä. Esimerkin näyttäminen on myös tärkeä 

osatekijä. EU:n toimielimissä on tällä hetkellä hyvin vähän naisia korkean 

tason/johtotehtävissä ja asiaan on saatava jyrkkä muutos.  

 

Sukupuolten tasa-arvoa koskevat suunnitelmat ovat väline, jolla voidaan puuttuu 

eriarvoisuuteen työpaikoilla monin eri tavoin, jotka koskevat rekrytointia, palkkausta, 

ylennyksiä ja koulutusta sekä työ- ja yksityiselämän tasapainoa. Sukupuolten tasa-arvoa 

koskevalla suunnitelmalla voidaan myös edistää seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyä. 

EU:ssa 32 prosenttia naisiin kohdistuneista seksuaalisen häirinnän tapauksista tapahtui naisen 

työpaikalla, ja koettuaan tällaista väkivaltaa monet naiset muuttavat käyttäytymistään ja 

välttävät kahdestaan olemista kollegan tai päällikön kanssa. Meillä on oltava nollatoleranssi 

häirintää kohtaan ja kaikkien, naiset mukaan lukien, on voitava tuntea olonsa turvalliseksi 

työympäristössään.  

 

Vuoteen 2020 on enää kolme vuotta, ja meillä on hyvin korkeita tavoitteita, jotka olemme itse 

asettaneet ja jotka meidän on saavutettava. Emme voi hyväksyä epäonnistumista ja meidän on 

jatkettava työtä naisten voimaannuttamista ja osallistumista työmarkkinoille koskevien 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Meidän on näytettävä suuntaa ja osoitettava päättäväisesti, 

ettemme hyväksy eriarvoisuutta ja että odotamme sekä julkisen että yksityisen sektorin 

ottavan vastuun eriarvoisuudesta, jota ne toistuvasti aiheuttavat tässä mietinnössä esiteltyjen 

ongelmien vuoksi. 

 


