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Suullisesti vastattava kysymys  O-000034/2019
komissiolle 
työjärjestyksen 136 artikla
Evelyn Regner
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Aihe: Sukupuolten palkkaero

Miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaate on vahvistettu SEUT-sopimuksen 157 artiklassa. Siitä 
huolimatta naiset ansaitsevat EU:ssa edelleen vähemmän kuin miehet. Sukupuolten yleinen 
palkkaero on EU:ssa 16 prosenttia, ja jäsenvaltioiden väliset erot ovat huomattavat. Sukupuolten 
palkkaerolla tarkoitetaan miesten ja naisten keskimääräisen bruttotuntipalkan eroa, joka ilmaistaan 
prosentteina miesten keskimääräisestä bruttotuntipalkasta. Noin kahta kolmasosaa sukupuolten 
palkkaeroista ei voida selittää sukupuolten välisillä eroilla koulutuksessa, ammatinvalinnoissa, 
työajoissa ja muissa havaittavissa olevissa tekijöissä, mikä kertoo selvästä syrjinnästä, jossa 
sukupuolisyrjintään yhdistyy rotuun, maahanmuuttajastatukseen, uskontoon, seksuaaliseen 
suuntautumiseen ja vammaisuuteen perustuva syrjintä.

Sukupuolten palkkaeroihin on monta syytä: sukupuolen mukaan eriytyneet työmarkkinat ja ‑alat, 
sukupuolistereotypiat, työ- ja yksityiselämän tasapainottamisen vähäiset vaihtoehdot ja odotukset, 
joiden mukaan naiset ovat pääasiallisia huoltajia, mikä johtaa siihen, että monet keskeyttävät 
työuransa tai siirtyvät osa-aikatyöhön. Tilanne pahenee naisten jäädessä eläkkeelle, sillä heidän 
eläkkeensä on noin 40 % pienempi kuin miesten keskimääräinen eläke.

Sukupuolten palkkaerojen poistaminen olisi SEUT-sopimuksen mukaista ja edistäisi myös 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamista EU:ssa ja YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Sukupuolten palkkaerojen korjaaminen on myös Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden mukaista. Eri aloitteilla, kuten vuonna 2014 annetuilla, 
palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevilla komission suosituksilla, on ollut vain vähän vaikutusta sitovien 
toimenpiteiden puuttumisen vuoksi.

Kuinka komissio aikoo poistaa sukupuolten palkkaeron seuraavassa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevassa strategiassa? Mitä sellaisia toimenpiteitä strategiaan sisältyy, joilla voidaan lisätä 
palkkatietojen avoimuutta, varmistaa oikeudenmukaisempi palkkaus naisvaltaisilla aloilla, torjua 
naisten epävarmoja työsuhteita ja ottaa naisten ja miesten tekemä työ tasapuolisesti huomioon? 
Sisältyykö siihen välineitä, jotka tarjoavat sukupuolineutraalin arvioinnin ja työn arvon vertailun 
mahdollistavia objektiivia kriteereitä? Miten komissio aikoo parantaa samapalkkaisuuden periaatteen 
täytäntöönpanoa? Aikooko komissio tarkistaa direktiiviä 2006/54/EY?

Komission puheenjohtaja sitoutui ”Poliittisissa suuntaviivoissa seuraavalle Euroopan komissiolle 
(2019–2024)” sukupuolten palkkaeron poistamiseen. Sisällytetäänkö tämä lupaus 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviin ja sitoviin säädöksiin? Komission jäsenehdokas Helena 
Dalli sitoutui ehdottamaan säädöksiä, joilla otetaan käyttöön palkkatietojen avoimuutta koskevia 
sitovia toimenpiteitä komission sadan ensimmäisen päivän aikana. Voiko komissio vahvistaa näiden 
toimenpiteiden sitovuuden ja kertoa, edellyttävätkö ne palkkatietojen avoimuutta koskevien nykyisten 
järjestelmien yhdenmukaistamista jäsenvaltioissa?
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