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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa

– sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. pitää valitettavana, että komissio ei ole tähän mennessä ottanut asianmukaisesti huomioon 
parlamentin 18. marraskuuta 2008 tai 10. helmikuuta 2010 antamaa päätöslauselmaa eikä 
ole esittänyt lainsäädäntöaloitetta tai hyödyntänyt Euroopan yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien teemavuotta 2007 riittävästi, jotta naisten ja miesten välisiä palkkaeroja 
voitaisiin tehokkaasti pienentää, kun otetaan huomioon, että sukupuolten palkkaeron 
poistaminen on kaikkien jäsenvaltioiden ja muiden eurooppalaisten avaintoimijoiden 
jakama ensisijainen poliittinen tavoite, mikä ilmenee eurooppalaista tasa-arvosopimusta 
2011–2020 koskevista neuvoston päätelmistä; 

2. korostaa, että sukupuolten palkkaero johtuu pääasiassa stereotypioista ja siitä, että naisiin 
suhtaudutaan pelkästään perinteisen roolijaon näkökulmasta katsoen; kehottaa siksi 
jäsenvaltioita edistämään samapalkkaisuutta käynnistämällä sosiaalisia aloitteita sekä 
kansallisella että paikallisella tasolla;

3. on hyvin huolestunut siitä, että asiassa on edistytty viime vuosikymmenen aikana hitaasti, 
että naisten ja miesten palkkaerot ovat viime vuosina olleet edelleen suuret ja että 
huolimatta oikeudellisesti sitovasta samapalkkaisuusperiaatteesta naisten tuntipalkat olivat 
EU:n 27 jäsenvaltiossa vuonna 2009 keskimäärin 17,5 prosenttia alemmat kuin miesten 
tuntipalkat samasta työstä (jopa 30 prosenttia alemmat yksityisellä sektorilla huolimatta 
samanarvoisista saavutuksista ja pätevyyksistä); pitää huolestuttavana hyvin suurta 
palkkaeroa korkeasti koulutettujen naisten ja miesten välillä eräissä jäsenvaltioissa; 
korostaa, että naiset ovat yksi niistä yhteiskunnan ryhmistä, joihin heikko työsuhdeturva ja 
kriisin sosiaaliset seuraukset ovat vaikuttaneet voimakkaimmin; huomauttaa, että 
työllisyyskriisin syvenemisen ehkäisemistä käsittelevän ILOn raportin (Global 
Employment Trends 2012: Preventin a deeper job crisis) mukaan naisilla on miehiä 
yleisemmin epävarma työsuhde (50,5 prosenttia, kun miehillä osuus on 48,2 prosenttia);

4. katsoo, että naisten suojeleminen soveltamalla joustoturvaa koskevia sopimusjärjestelyjä 
lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta työmarkkinoilla, erityisesti kun on kyse naisista, joista 
on tullut äitejä tai jotka huolehtivat ikääntyneistä henkilöistä; toteaa, että näiden naisten 
työaikajärjestelyjen olisi oltava riittävän joustavia, jotta ne täyttävät naisten tarpeet ja 
parantavat myös heidän työ- ja perhe-elämänsä tasapainoa;

5. kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan naisten todellisen lisäarvon työpaikoillaan sekä 
luomaan asianmukaiset olosuhteet naisten työllistyvyyden parantamiseksi sekä naisten 
työmarkkinoille osallistumisen lisäämiseksi järjestämällä kohtuuhintaista hoitoa ja 
päivähoitoa ja kehittämällä vanhempainlomajärjestelmiä ja joustavia työoloja erityisesti 
niille naisille, jotka palaavat työmarkkinoille lasten saannista tai muusta perhesyystä 
johtuvan pitkän poissaolojakson jälkeen;
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6. kehottaa komissiota edistämään joustoturvastrategioita koskevan tutkimuksen lisäämistä, 
jotta niiden vaikutuksia sukupuolten palkkaeroihin voidaan arvioida ja jotta voidaan 
määrittää, miten kyseisillä strategioilla voidaan torjua sukupuoleen perustuvaa syrjintää;

7. pitää myönteisinä neuvoston 6. joulukuuta 2010 hyväksymiä päätelmiä, joissa 
jäsenvaltioita kehotetaan ryhtymään laaja-alaisiin toimiin tämän eripalkkaisuuden syiden 
poistamiseksi;

8. korostaa, että palkkaero kasvaa naisten kannalta epäedulliseen suuntaan samassa suhteessa 
kuin asema nousee ja pätevyys lisääntyy;

9. huomauttaa, että eräissä maissa palkkaero kasvaa naisten kannalta epäedulliseen suuntaan 
naisille kaikkein vaikeimpina aikoina, eli heidän ollessaan lisääntymisiässä ja 
lähestyessään eläkeikää;

10. korostaa, että sukupuolten palkkaerojen taustalla on edelleen lukuisia monitahoisia syitä; 
katsoo, että näillä eroilla on merkittävän kielteinen vaikutus monien naisten elämään 
erityisesti eläkeiässä, koska pienempää palkkaa saaneet voivat saada myös pienempää 
eläkettä, mikä saattaa olla syynä siihen, että naiset (22 prosenttia) kärsivät useammin 
vanhuusiän köyhyydestä kuin miehet (16 prosenttia); korostaa, että monissa tapauksissa 
eläkkeellä olevat naiset elävät köyhyydessä, koska he ovat suorittaneet hoivatehtäviä, sillä 
naiset tekevät miehiä yleisemmin tilapäisiä töitä tai osa-aikatyötä voidakseen sovittaa 
yhteen työ- ja perhe-elämän; kehottaa näin ollen komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan 
ponnistelujaan näiden epätasa-arvoisuuksien poistamiseksi sekä miesten ja naisten 
tasapuolisen eläkekohtelun varmistamiseksi;

11. katsoo, että naisilla, joiden tekemä työ edellyttää samanlaista taitoa, tarmokkuutta ja 
vastuullisuutta kuin miestenkin työ, olisi oltava iästä riippumatta tasapuoliset 
mahdollisuudet saada koulutusta, edetä urallaan, hankkia uusia taitoja ja kouluttautua 
uudelleen sekä saada samat eläkeoikeudet ja työttömyysetuudet kuin miehet;

12. katsoo, että miesten ja naisten välisen palkkaeron pienentäminen vaikuttaisi myönteisesti 
vanhemmuuden yleistymisen edistämiseen ja – Euroopan itäosassa jopa merkittävässä 
määrin – voimistumassa olevan väestökehityksen hillitsemiseen ja että se parantaisi äitien 
tilannetta, etenkin mikäli heistä on tulossa yksinhuoltajaäitejä, ja vähentäisi siten 
lapsiköyhyyden riskiä;

13. katsoo, että poistamalla stereotypiat työmarkkinoilta voitaisiin naisten tulojen lisäämisen 
ohella kasvattaa myös jäsenvaltioiden bruttokansantuotetta; toteaa useiden 
tutkimustulosten osoittavan, että mikäli naisten työvoimaosuus voitaisiin nostaa miesten 
tasolle 70 prosenttiin, sen vaikutus talouteen olisi hyvin myönteinen (EU:n BKT nousisi 
4–8 prosenttia); 

14. korostaa, että samapalkkaisuuden periaatteen noudattamatta jättäminen heikentää 
mahdollisuuksia saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian työllisyystavoitteet; huomauttaa, 
että naisten aiempaa aktiivisempi osallistuminen työmarkkinoille helpottaa varmistamaan 
vakuutusjärjestelmien kestävyyden erityisesti väestönkehitys huomioon ottaen;

15. panee kuitenkin merkille, että palkkaerojen yksittäisten syiden poistamiseen keskittyvät 
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irralliset toimenpiteet eivät ole osoittautuneet asianmukaiseksi toimintatavaksi pyrittäessä 
kaventamaan tehokkaasti naisten ja miesten välisiä palkkaeroja;

16. korostaa, että yksityisiin yrityksiin ja julkiseen sektoriin keskittymisen ohella olisi 
kiinnitettävä huomiota myös perheyrityksissä ja maataloudessa toimivien naisten epätasa-
arvoiseen kohteluun, sillä kyseiset naiset eivät ainoastaan saa vähemmän palkkaa kuin 
miehet vaan jäävät usein kokonaan ilman palkkaa; kehottaa toteuttamaan toimia 
tietoisuuden lisäämiseksi niistä vaikutuksista, joita tämä tilanne aiheuttaa naisten 
epäedulliselle asemalle kun on kyse sosiaali- ja eläketurvasta;

17. katsoo, että tilastojen on oltava johdonmukaisia, vertailukelpoisia, sukupuolen mukaan 
eriytettyjä ja täydellisiä ja että niillä on pyrittävä ottamaan huomioon uudet henkilöstön 
luokittelua ja järjestämistä sekä työn organisoinnin uudistamista koskevat järjestelmät; 
katsoo, että palkkaeroja arvioitaessa on bruttotuntipalkkojen lisäksi otettava huomioon 
myös muut näkökohdat, kuten yksilöllinen palkka, sopimuksen luonne, palkanlisät ja 
bonukset, ammattitutkinnot, henkilökohtaiset kyvyt ja taidot, työn organisointi, 
ammatillinen kokemus ja tuottavuus, jotka olisi arvioitava määrällisten kriteereiden 
(työntekijän fyysisen läsnäolon työpaikalla osoittavat työtunnit) lisäksi myös laadullisesti 
sekä siltä kannalta, miten työajan lyhentäminen, lomajaksot ja hoitotehtävistä johtuvat 
poissaolojaksot vaikuttavat automaattisiin palkankorotuksiin;

18. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön sukupuolten välisen tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevia strategioita, sillä sukupuolten tasa-arvoon liittyvät 
kysymykset menevät päällekkäin päivähoitoa, veropolitiikkaa ja julkisia hankintoja 
koskevien kysymysten kanssa;

19. katsoo, että parantamalla naisten työllistyvyyttä etenkin huipputyöpaikkojen osalta 
voitaisiin edesauttaa sukupuolten palkkaerojen pienentämistä; huomauttaa, että naisten on 
osallistuttava aktiivisemmin taloudelliseen päätöksentekoon, jossa heidän on käytettävä 
vaikutusmahdollisuuksiaan sukupuolten tasa-arvonäkökohdan huomioon ottavien 
ratkaisujen tekemiseksi; kiinnittää huomiota tutkimuksiin, joissa on pantu merkille selkeä 
korrelaatio yritysten naisjohtajien suuren määrän ja yrityksen varallisuudestaan, 
myynnistään ja sijoituspääomastaan saamien voittojen välillä;

20. korostaa, että Eurooppa 2020 -strategian yksiselitteisenä tavoitteena on 20–64 -vuotiaiden 
naisten ja miesten työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin, mitä tavoitetta voidaan 
edistää toteuttamalla toimia sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi, naisten koulutuksen 
tehostamiseksi ja naisten yrittäjyyden tukemiseksi osana laajaa talouden elvytysohjelmaa, 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden erilaiset lähtökohdat ja kansalliset olosuhteet;

21. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään tarpeellisiin toimiin palkka-avoimuuden lisäämiseksi; 
katsoo, että työnantajien olisi kehitettävä ja edistettävä palkkajärjestelmien avoimuutta ja 
että työnantajien olisi seurattava (käteisenä ja muutoin kuin käteisenä maksettavan) palkan 
suhdetta tehtäviin, pätevyyteen ja kokemukseen sukupuolten tasa-arvoon liittyvät seikat 
huomioon ottaen; huomauttaa, että yritysten palkkapolitiikkojen sekä korvausten ja 
bonusten myöntämistä koskevien sääntöjen olisi oltava avoimia;

22. huomauttaa, että Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpano on jäsenvaltioiden vastuulla ja 
että jäsenvaltiot osaavat parhaiten jakaa omat resurssinsa siten, että sovitut tavoitteet 



PE478.673v02-00 6/12 AD\897366FI.doc

FI

toteutetaan tehokkaasti;

23. korostaa, että on ryhdyttävä toimiin, joilla edistetään naisten ja miesten tasa-arvoista 
etenemistä ja kehittymistä ammatissa ja uralla; huomauttaa, että kyseinen periaate kuuluu 
osaltaan yritysten yhteiskuntavastuun käsitteeseen, jota edistetään kansainvälisesti ja 
kansallisesti ja jota on kehitettävä kaikissa jäsenvaltioissa;

24. panee merkille, että palkkaero on usein yhteydessä lukuisiin nyky-yhteiskunnassa 
vaikuttaviin oikeudellisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin tekijöihin, ja että sellaisten toimien 
käyttöönotto, joilla perheeseen liittyvät tehtävät voidaan jakaa tasapuolisesti naisten ja 
miesten välillä, on ainoa keino toteuttaa samapalkkaisuuden periaatetta käytännön 
elämässä;

25. huomauttaa tarpeesta edistää henkilöstön oikeudenmukaista ja eettistä kohtelua koskevia 
normeja kiinnittäen erityistä huomiota tasapuoliseen ja avoimeen palkkajärjestelmään;

26. huomauttaa, että perhevastuut rajoittavat naisten uramahdollisuuksia; toteaa, että naiset 
ovat tästä syystä yliedustettuina osa-aikatyössä, mikä lyhentää merkittävästi palkkatyön 
kestoa, ja että epävirallisen talouden piirissä työskentelevistä suurin osa on naisia, ja 
katsoo, että epävirallisessa taloudessa naisten työpaikat ovat todennäköisemmin 
epävarmoja ja naiset irtisanotaan herkemmin eivätkä he kuulu asianmukaisen 
sosiaaliturvan piiriin; 

27. pitää ensisijaisena tavoitteena uuden, jaetun vastuun kulttuurin edistämistä 
yksityiselämässä ja työelämässä lastenkasvatuksen ja kotitöiden hoitamisen osalta, koska 
edellä mainittu edistää perhe- ja työelämän yhteensovittamista; katsoo, että olisi 
edistettävä myös mahdollisuutta käyttää eri instituutioiden tarjoamia hoivapalveluita; 
kehottaa jäsenvaltioita tekemään näistä kustannuksista verovähennyskelpoisia;

28. toteaa komissiolle ja jäsenvaltioille, että naisia ja miehiä varten on toteutettava myönteisiä 
toimia, ei vähiten siksi, että he voisivat palata työhön uhrattuaan aikaa perheilleen (lasten 
kasvattamiseksi ja/tai huolehtiakseen sairaasta tai vammaisesta omaisesta), ja että on 
edistettävä politiikkoja, joilla heitä tuetaan työmarkkinoille (uudelleen) siirtymisessä ja 
autetaan siten tulemaan taloudellisesti riippumattomiksi;

29. katsoo, että erityisesti koulutuksen alalla on kaikissa vaiheissa toteutettava sekä 
kansallisella että unionin tasolla aloitteita ja toimia, joilla torjutaan naisten työssäkäyntiä 
koskevia stereotypioita ja käsityksiä, joiden mukaan se liittyy kotitalouden lisäansioiden 
hankkimiseen, mikä on myötävaikuttanut merkittävästi sukupuolten palkkaerojen 
syntymiseen ja säilymiseen;

30. korostaa tarvetta laajentaa naisten uranäkymiä ja rohkaista naisia valitsemaan perinteisesti 
"miehisiä" ammatteja tekniikan ja tieteen alalta;

31. katsoo, että sekä kansallisella että EU:n tasolla on toteutettava lainsäädäntötoimia ja muita 
toimia palkkaerojen poistamiseksi, naisten osuuden kasvattamiseksi miesvaltaisilla aloilla, 
naisten työpaikoillaan osoittamastaan kyvykkyydestä ja taloudellisesta tuloksesta saaman 
tunnustuksen lisäämiseksi sekä työmarkkinoiden horisontaalisen ja vertikaalisen 
sukupuoleen perustuvan jakautumisen ja myös tyypillisiä naisten töitä ja aloja koskevien 



AD\897366FI.doc 7/12 PE478.673v02-00

FI

stereotypioiden poistamiseksi; korostaa, että kyseisillä toimilla olisi edistettävä naisten 
osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla ja aloilla ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita harkitsemaan oikeudellisesti sitovan kiintiön asettamista naisten 
nimittämiselle julkisten ja yksityisten yritysten tehtäviin, etenkin johtaviin asemiin; pitää 
valitettavana, että sukupuolten palkkaero vaikuttaa jopa muita enemmän moninaisista 
ongelmista kärsiviin naisiin (vammaiset, vähemmistöryhmään kuuluvat tai 
maahanmuuttajataustaiset naiset);

32. toteaa, että palkkasyrjinnän torjumiseksi on toteutettava viipymättä toimia, oli kyse sitten 
nykyisen direktiivin tarkistamisesta, vaiheittaisten alakohtaisten suunnitelmien 
laatimisesta sellaisine selkeine tavoitteineen, kuten palkkaeron puristaminen 
0,5 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, joilla pyritään poistamaan välittömän ja välillisen 
syrjinnän muodot, tai työehtosopimusneuvotteluihin ja tasa-arvoneuvonantajien 
kouluttamiseen kannustamisesta, jotta miesten ja naisten epätasa-arvoisuus palkattoman 
työn osalta voidaan korjata ja voidaan laatia tehtaissa ja muilla työpaikoilla sovellettavia 
tasa-arvosuunnitelmia; katsoo, että palkanmuodostuksen avoimuudesta on tultava sääntö, 
jotta naistyöntekijöiden neuvotteluasema vahvistuisi;

33. pitää valitettavana, että vaikka parlamentti hyväksyi äitiyslomaa koskevaan direktiiviin 
92/85/EY ehdotetut muutokset 20. lokakuuta 2010, neuvosto ei ole vieläkään hyväksynyt 
virallista kantaa ehdotukseen; huomauttaa, että mikäli naisten työllisyysaste aiotaan nostaa 
75 prosenttiin ja palkkaeroja pienentää Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti, 
on toteutettava lisätoimia työ- ja perhe-elämän tasapainottamisen helpottamiseksi; pyytää 
jäsenvaltioita määrittämään kantansa näihin kysymyksiin, jotta toimielinten väliset 
neuvottelut voidaan käynnistää välttämättömän sopimuksen aikaansaamiseksi;

34. kehottaa jäsenvaltioita torjumaan naisten tekemää pimeää työtä, sillä se ei ainoastaan 
heikennä vakuutusrahastojen kestävyyttä vaan myötävaikuttaa myös naisten 
palkkarakenteita koskevan sääntelyn kokonaisvaltaiseen purkamiseen, mikä lisää 
köyhyyttä naisten keskuudessa etenkin heidän myöhemmissä elämänvaiheissaan;

35. pitää myönteisenä komission käyttöön ottamaa EU:n palkkatasa-arvon päivää miesten ja 
naisten välisen palkkatasa-arvon korostamiseksi sekä sitä, että palkkaeron mittaamiseksi 
on kehitetty ohjelmistoja; katsoo, että komission olisi jatkettava palkkaeroa koskevaa 
tiedotus- ja valistuskampanjaansa 27 jäsenvaltiossa;

36. toteaa, että oikeudellisia menettelyjä, joilla puolustetaan samapalkkaisuutta koskevan 
oikeudellisesti sitovan periaatteen noudattamista, on yksinkertaistettava ja nopeutettava ja 
että työntekijöiden mahdollisuuksia turvautua niihin on parannettava;

37. kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan uudelleen naisvaltaisten ammattien ja alojen 
palkkarakenteita keinona murtaa palkkaero-ongelman ytimessä olevat 
sukupuolistereotypiat;

38. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan naisten mahdollisuudet saada koulutusta ja hyötyä 
elinikäisestä oppimisesta kaikilla tasoilla nykyisten sukupuolistereotypioiden torjumiseksi, 
jotta naiset voivat harjoittaa tieteellisiä opintoja ja valita tieteellisiä uria; korostaa, että 
tieteen ja teknologian aloilla toimivien nuorten ja ammattitaitoisten naisten määrän 
lisääntyminen edistäisi Euroopan kasvua ja kilpailukykyä;
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39. kehottaa komissiota pyrkimään työllisyyttä koskevien suuntaviivojen mahdollisimman 
tiiviiseen koordinointiin jäsenvaltioiden välillä samapalkkaisuusperiaatteen 
soveltamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita laatimaan kattavia oikeudellisesti sitovia 
säännöksiä tämän periaatteen tehokkaaksi täytäntöön panemiseksi sekä tarvittaessa 
tiukentamaan kansallisia säännöksiä ottamalla käyttöön seuraamuksia, jotka ovat 
samantasoisia kuin ne, joita sovelletaan muihin työlainsäädännön rikkomuksiin, kuten 
pimeään työhön; korostaa, että epävarmoissa työsuhteissa olevien naisten asemaa on 
parannettava viipymättä, sillä he tuntevat yhteiskunnallisten ja taloudellisten kriisien 
vaikutukset muita ankarammin ja ovat niille erityisen alttiita;

40. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vastustamaan sukupuolten välistä palkkaepätasa-
arvoa kaikissa EU:n politiikoissa ja kansallisissa ohjelmissa ja etenkin niissä, joilla 
pyritään torjumaan köyhyyttä;

41. korostaa, että työmarkkinaosapuolilla on oltava kaikilla tasoilla tärkeä rooli naisten ja 
miesten välisten palkkaerojen pienentämisessä työehtosopimuksista neuvoteltaessa sekä 
naisiin kohdistuvan syrjinnän torjumisessa, myös työmarkkinoille pääsyn, palkan, 
työehtojen, urakehityksen ja koulutuksen osalta; pyytää näin ollen komissiota ja 
jäsenvaltioita tiivistämään yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa;

42. toteaa, että komission olisi keskusteltava asiaa koskevista toimista jäsenvaltioiden ja 
työmarkkinaosapuolten lisäksi myös tasa-arvoelinten, naisryhmien, naisaloitteiden sekä 
yhteisöllisten ja ammatillisten tasa-arvovaltuutettujen kanssa, ja katsoo, että viimemainitut 
voisivat myös järjestää sukupuolten tasa-arvoa koskeviin seikkoihin ja etenkin 
palkkaeroon liittyvää koulutusta erityisesti työmarkkinaosapuolille, asianajajille, 
tuomareille ja asiamiehille;

43. toteaa, että samanarvoisen työn käsitettä on selvennettävä; katsoo, että erityyppisten 
töiden "samanarvoisuuden" määrittämisessä sovellettuja tehtäviä olisi arvioitava 
riippumattomien kriteereiden ja syrjimättömän analyysin perusteella; katsoo myös, että 
"samapalkkaisuutta" arvioitaessa ja palkkataulukkoja vahvistettaessa on kokonaispalkan 
yksittäiset osatekijät otettava huomioon, erityisesti peruspalkka ja luontoisedut;

44. kehottaa jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia toteuttamaan toimia sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän, koulutuksessa esiintyvän miesten ja naisten epätasa-arvoisuuden ja 
työmarkkinoiden jakautumisen torjumiseksi sekä työ- ja yksityiselämän toimivan 
yhteensovittamisen ja palkkojen täydellisen avoimuuden edistämiseksi, sekä 
sisällyttämään mainitut toimet lainsäädäntöön tai työehtosopimuksiin;

45. kehottaa jäsenvaltioita edistämään yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa sukupuolen 
kannalta neutraaleja työllisyyspolitiikkoja ja valvomaan työnantajiin sovellettavan 
yhdenmukaisen sukupuolineutraalin työnarvioinnin noudattamista, jotta päästään eroon 
sukupuolten palkkaeroista ja torjutaan työpaikkasyrjintää; korostaa tarvetta saattaa työ- ja 
perhe-elämä asianmukaiseen tasapainoon kehittämällä laadukkaita päivähoito- ja joustavia 
perheystävällisiä työaikajärjestelyjä;

46. toteaa, että palkkaerojen poistaminen edellyttää asianmukaisia ja tehokkaita oikeudellisia 
menettelyjä; pitää työsuojelutarkastuksia hyödyllisinä tässä yhteydessä ja katsoo, että 
tuomareille, asianajajille ja työtarkastajille on annettava erityistä koulutusta sekä 
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mahdollisuus hankkia tarpeellinen asiantuntemus palkkasyrjintäkysymyksissä;

47. korostaa, että jotta miesten ja naisten välistä palkkaeroa voidaan pienentää käytännön 
tasolla, Euroopan kasvu- ja työllisyysstrategiaan sisältyvät toimet on pantava täytäntöön ja 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa on tuettava unionin tasolla työmarkkinaosapuolten 
osallistuminen mahdollisuuksien mukaan varmistaen;

48. katsoo, että samapalkkaisuusperiaatteen puolustamista ja sukupuolisyrjinnän kaikkien 
muotojen kieltämistä koskevia menettelyjä ja mekanismeja on parannettava ja 
yksinkertaistettava;

49. rohkaisee jäsenvaltioita tarjoamaan liikeyrityksen perustamista suunnitteleville naisille 
riittävästi rahoitustukea ja asianmukaista koulutusta naisten yrittäjyyden edistämiseksi; 

50. muistuttaa jäsenvaltioita niiden sitoumuksista arvioida uudelleen työllisyys- ja 
veropolitiikkojen vaikutukset palkkaeroon; 

51. katsoo, että koska asiassa on edistytty hyvin vähän, jäsenvaltioiden olisi harkittava 
tehokkaiden toimien ja tarvittaessa lainsäädäntötoimien ja seuraamusten kohdistamista 
niihin työnantajiin, jotka eivät noudata samapalkkaisuusperiaatetta; katsoo, että etenkin 
pitäisi olla mahdollista valittaa palkkasyrjinnästä; katsoo lisäksi, että jäsenvaltioiden 
pitäisi hyvien käytäntöjen levittämiseksi rohkaista yrityksiä, jotka toteuttavat palkkatasa-
arvoa edistäviä toimia;

– sisällyttämään seuraavat suositukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

52. katsoo, että sukupuolten väliset erot voidaan poistaa strategioiden ja toimien 
yhdistelmällä, jossa otetaan huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisen 
periaate, ja katsoo, että siihen olisi sisällytettävä seuraavat toimet:

(a) erityistoimet työn, opiskelun, ammattikoulutuksen, koulutuksen ja 
uudelleenkoulutuksen yhteensovittamiseksi perhe- ja yksityiselämän kanssa 
huolehtimalla hoitopalveluiden (joiden on oltava kohtuuhintaisia ja helposti saatavilla 
ammattiasemasta ja työsopimustyypistä riippumatta) saatavuudesta, soveltamalla 
työaikajärjestelyjä, jotka on sovitettu työssäkäyvien ja erityisesti yksinhuoltajien 
tarpeisiin, ja yhdistämällä äitiys-, isyys- ja vanhempainlomiin mahdollisuus palata 
joustavasti takaisin työelämään sekä mahdollistamaan naisten yhdenvertaisen 
osallistumisen työmarkkinoille;

(b) tarkoituksenmukaiset vero- ja sosiaalipoliittiset toimet ja perheen suojelemista 
koskevat toimet, myös toimet työssäkäynnin keskeyttämisestä ja vanhempien 
tekemästä osa-aikatyöstä johtuvien, vanhuuseläkkeeseen kohdistuvien merkittävien 
haittojen poistamiseksi sekä sukupuolikohtaiset toimet, joilla on tarkoitus hyvittää 
epäoikeudenmukaisia ja perusteettomia palkkaeroja, parantaa naisten työpaikkojen 
laatua sekä tarjota epätyypillisiä palveluja perheen piirissä tai sitä laajemmassa 
ympäristössä annettavaa hoitoa varten

(c) työmarkkinaosapuolten ja tasa-arvoelinten (SEUT:n 157 artiklan 4 kohdan mukaisesti) 
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eri sopimustasoilla ja eri aloilla toteuttamat käytännön toimet palkkaerojen ja 
työmarkkinoiden jakautumisen poistamiseksi, kuten työmarkkinaosapuolten 
velvoittaminen tekemään palkkasopimuksia, tutkimaan säännöllisesti 
samapalkkaisuutta ja varmistamaan yritysten tasa-arvosuunnitelmien täytäntöönpano, 
laadullisten ja määrällisten tavoitteiden ja vertailuanalyysien vahvistaminen ja 
asianomaisten osapuolten vahvistamien parhaiden käytäntöjen vaihtaminen yhdessä 
koettuja esteitä ja vaikeuksia kuvailevien kertomusten kanssa,

(d) sukupuolten tasa-arvon ja samapalkkaisuuden huomioon ottamista koskevan 
lausekkeen sisällyttäminen julkisiin hankintasopimuksiin,

(e) yritysten aloitteet tasa-arvopolitiikan ja miesten ja naisten samapalkkaisuuden 
täytäntöön panemiseksi;

(f) eurooppalaisen samapalkkaisuutta koskevan laatusertifikaatin kehittäminen yhdessä 
työmarkkinaosapuolten ja -järjestöjen kanssa, jolloin elimet, yritykset ja viranomaiset 
voisivat käyttää sertifikaattia osoittaakseen täyttävänsä tietyt samapalkkaisuuteen 
liittyvät kriteerit, kuten palkan avoimuus;

(g) luettelo sukupuoli- ja palkkasyrjinnän poistamista koskevista esimerkeistä;

(h) tiedot ja ohjeet, jotka koskevat käytännön ratkaisuja sukupuolten palkkaeron 
poistamiseksi,

(i) avoimien ja neutraalien työn arviointijärjestelmien kehittäminen sen arvioimiseksi, 
varmistetaanko sovelletuilla toimenkuvilla ja palkkaehdoilla syrjimättömyys;

53. ehdottaa, että parlamentin pitäisi perustaa "naiset liike-elämässä Euroopassa" -palkinto, 
joka myönnettäisiin työnantajille (yritykset, laitokset ja viranomaiset), jotka ovat 
edelläkävijöitä naisten osuuden edistämisessä, naisjohtajien tukemisessa ja 
samapalkkaisuuden soveltamisessa;

54. katsoo, että on välttämätöntä tulkita ja panna täytäntöön asianmukaisesti Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 157 artiklan 1 ja 2 kohta sekä mukauttaa 
asianomaista direktiiviä EU:n tasolla ja sitä täytäntöön pantaessa ja sovellettaessa 
jäsenvaltioissa;

55. on vakuuttunut siitä, että tasa-arvoelimiä ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua 
koskevat asianomaisen direktiivin säännökset on pantava paremmin ja nopeammin 
täytäntöön, jotta palkkaerot voidaan todella poistaa jäsenvaltioiden, 
työmarkkinaosapuolten ja tasa-arvoelinten toteuttamien toimien avulla;

56. katsoo talouskriisin ja väestönkehityksen huomioon ottaen, että samapalkkaisuus ja 
palkkasyrjinnän puuttuminen ovat keskeisessä asemassa, kun on kyse kilpailukyvystä, 
talouskasvusta ja sen varmistamisesta, että naiset voivat elää ihmisarvoista elämää 
Euroopan unionissa;

57. katsoo, että työntekijä- ja työnantajajärjestöjen sekä muiden asianomaisten elinten, kuten 
valtiollisten tasa-arvokomiteoiden, pitäisi voida osallistua jäsenvaltioiden kansallisten 
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työelämän tasa-arvoa koskevien ohjelmien mukaisten politiikkojen ja toimenpiteiden 
hyväksymiseen; katsoo, että niiden pitäisi pyrkiä osallistumisellaan lisäämään tietämystä 
samapalkkaisuuden soveltamisen laajentamista edistävistä parhaista käytännöistä ja 
säädöksistä ja julkistamaan niitä sekä perustamaan järjestelmiä, joilla kyseisten 
käytäntöjen ja säädösten täytäntöönpanoa seurataan ja valvotaan;

58. pyytää komissiota antamaan parlamentille selvityksen, jossa osoitetaan, mitkä EU:n tai 
kansallisen tason säädökset tarjoaisivat asianmukaisen välineen palkkaeron 
pienentämiseksi merkittävästi mahdollisimman lyhyellä aikavälillä;
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