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EHDOTUKSET 

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja sukupuolten 

tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 

se myöhemmin hyväksyy: 

A. toteaa, että naisten ja miesten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista ja 

että unionin perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa kielletään kaikenlainen 

sukupuoleen perustuva syrjintä ja vaaditaan varmistamaan naisten ja miesten välinen 

tasa-arvo kaikilla aloilla, koska se on yksi unionin tärkeimpiä tehtäviä1; 

B. ottaa huomioon, että direktiivillä 2004/113/EY (jäljempänä ”direktiivi”) laajennetaan 

oikeutta suojeluun sukupuoleen perustuvalta syrjinnältä ja pyritään ottamaan paremmin 

huomioon sukupuolten tasa-arvon periaate myös sen perinteisen soveltamisalan eli 

työmarkkinoiden ulkopuolella niin, että se kattaa myös tavaroiden ja palvelujen 

saatavuuden ja tarjonnan, mutta jätetään nimenomaisesti sen ulkopuolelle viestimet, 

mainonta sekä julkinen ja yksityinen koulutus; 

C. toteaa, että kaikki jäsenvaltiot ovat toteuttaneet toimenpiteitä direktiivin saattamiseksi 

osaksi kansallista lainsäädäntöään sekä perustaneet tarvittavat menettelyt ja elimet sen 

täytäntöön panemiseksi; ottaa huomioon, että komissio on direktiivin 2004/113/EY 

soveltamisesta antamassaan kertomuksessa2 todennut, että vaikka kaikki jäsenvaltiot 

ovat saattaneet direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, sen tehokkaassa 

täytäntöönpanossa on edelleen ongelmia; 

D. toteaa, että tasa-arvon edistämisestä vastuussa olevien organisaatioiden tuloksellisuus 

asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa vaihtelee jäsenvaltioittain; 

E. ottaa huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuimen 1. maaliskuuta 2011 asiassa 

C-236/093 Test-Achats antamassa tuomiossa (jäljempänä ”ratkaisu”) tuomioistuin totesi 

pätemättömäksi direktiivin 5 artiklan 2 kohdan, joka mahdollisti sukupuoleen 

perustuvien vakuutusmatemaattisten tekijöiden eriävän käytön direktiivin 

soveltamisalaan kuuluvissa yksityisissä vakuutussopimuksissa; 

1. korostaa, että direktiivin tehokkaassa ja yhtenäisessä täytäntöönpanossa on edelleen 

joitakin ongelmia ja haasteita; katsoo, että yleisimpiä ongelmia ovat käsitteen ”tavarat ja 

palvelut” liian tiukka määrittely, 4 artiklan 5 kohtaan perustuvat eriarvoisen kohtelun 

yleisluonteiset ja toisinaan epäselvät perusteet sekä naisten puutteellinen suojelu 

äitiyden, imetyksen ja raskauden aikana; 

                                                 
1 SEUT-sopimuksen 8 artiklan (aiempi EY-sopimuksen 3 artiklan 2 kohta) mukaan unioni pyrkii kaikissa 

toimissaan poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-

arvoa. 
2 Komission Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle antama kertomus 

miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden 

ja tarjonnan alalla annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY soveltamisesta (COM(2015)0190 lopullinen) - 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0190  
3 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, 1. maaliskuuta 2011, C-236/09, ECLI:EU:C:2011:100. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52015DC0190
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52015DC0190
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2. pitää valitettavana, että direktiivin soveltamisala on melko kapea eikä kata viestimiä, 

mainontaa eikä julkista tai yksityistä koulutusta, mutta kattaa terveydenhuoltopalvelut4; 

3. toteaa, että suuri yleisö ei ole tietoinen direktiivin sisällöstä ja sen vaikutuksista eivätkä 

suojelun kohteena olevat henkilöt ja tavaroiden ja palvelujen tarjoajat ole tietoisia 

oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, mikä johtuu sekä tiedottamisen että 

oikeuskäytännön puutteesta; kehottaa siksi komissiota, jäsenvaltioita ja tasa-arvoelimiä 

lisäämään tietoisuutta direktiivin sisällöstä ja vaikutuksista; 

4. panee tyytyväisenä merkille, että kaikki jäsenvaltiot ovat panneet ratkaisun täytäntöön 

tai ovat parhaillaan tekemässä niin; toteaa, että jotkin jäsenvaltiot ovat menneet jopa 

ratkaisun soveltamisalaa pidemmälle ja ulottaneet sukupuolesta riippumattoman 

käytännön koskemaan muun tyyppisiä vakuutuksia ja eläkkeitä; 

5. pitää tätä aloitetta myönteisenä ja korostaa, että jäsenvaltioita on kehotettava 

varmistamaan, että tasa-arvon edistämisestä vastuussa olevat organisaatiot ovat 

tarpeeksi riippumattomia ja että niillä on riittävät toimivaltuudet; korostaa tässä 

yhteydessä, että komission ja kyseisten organisaatioiden välistä yhteistyötä on 

lujitettava ja pyrittävä järjestelmällisesti tunnistamaan tärkeimmät ongelmat ja 

kehittämään parhaiden käytäntöjen vaihtoa, jotta kaikista toimijoista tulee yhtä 

tehokkaita tavoitteiden saavuttamisessa; 

6. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota lisäämään kaikkien asianomaisten osapuolten 

keskuudessa tietoisuutta direktiivin sisällöstä ja vaikutuksista; 

7. kehottaa komissiota aloittamaan laajan ja yksityiskohtaisen tutkimuksen ja 

tietojenkeruun direktiivin täytäntöönpanosta, tehostamaan valvontatoimiaan ja 

tukemaan jäsenvaltioita, jotta direktiivin tarjoamat mahdollisuudet voidaan hyödyntää 

täysimääräisesti; 

8. korostaa, että vaikka tiettyjen palvelujen ja alojen digitalisoituminen sekä yhteistyössä 

tapahtuvan palvelujen tarjoamisen lisääntyminen ovat muuttaneet tavaroiden ja 

palvelujen saatavuutta ja tarjontaa, direktiiviä voidaan edelleen soveltaa digitaalialaan; 

kehottaa komissiota arvioimaan digitalisoinnin ja yhteistyötalouden vaikutusta 

tavaroiden ja palvelujen saatavuuteen ja tarjontaan sukupuolten tasa-arvon 

näkökulmasta; 

9. korostaa, että tavaroiden ja palvelujen sekä yhdistävien verkkofoorumien tarjoajien 

vastuuta koskevia säännöksiä on selkeytettävä direktiivin perusteella; kehottaa 

jäsenvaltioita ja komissiota siksi käsittelemään pikaisesti asiaan liittyvää 

vastuukysymystä. 

  

                                                 
4 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, 12. heinäkuuta 2001, C-157/99 (Geraets-Smits ja Peerbooms) 

ECLI:EU:C:2001:404. 
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