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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 antamaa päätöslauselmaa eikä ole esittänyt 
lainsäädäntöaloitetta, jolla voitaisiin tehokkaasti pienentää naisten ja miesten välisiä 
palkkaeroja;

2. on hyvin huolestunut siitä, että asiassa on edistytty viime vuosikymmenen aikana 
hitaasti, että naisten ja miesten palkkaerot ovat 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 työstä1; toteaa, että joustoturvastrategia ei sovellu naisten ja miesten 
työsuojelussa ja palkkauksessa olevien erojen poistamiseen;

3. katsoo, että näillä eroilla on suuri vaikutus naisten elämään erityisesti eläkeiässä, koska 
pienempää palkkaa saaneet saavat myös pienempää eläkettä, minkä vuoksi naiset 
(22 prosenttia) kärsivät useammin vanhuusiän köyhyydestä kuin miehet (16 prosenttia);

4. katsoo, että tilastojen on oltava johdonmukaisia, vertailukelpoisia, sukupuolen mukaan 
eriytettyjä ja täydellisiä ja että ne on mukautettava työn organisoinnin kehittymiseen; 
katsoo, että palkkaeroja arvioitaessa on bruttotuntipalkkojen lisäksi otettava huomioon 
myös muut yksilölliseen palkkaukseen ja pätevyyteen liittyvät näkökohdat;

5. on edelleen sitä mieltä, että on ryhdyttävä toimiin, joilla edistetään naisten ja miesten 
tasa-arvoista etenemistä ja kehittymistä ammatissa ja työelämässä; 

6. pitää ensisijaisena tavoitteena uuden, jaetun vastuun kulttuurin edistämistä 
yksityiselämässä ja työelämässä siten, että sillä korvataan naisten ja miesten välinen 
perinteinen roolijako; 

7. katsoo, että eri tasoilla on toteutettava lainsäädäntötoimia ja muita toimia palkkaerojen 
sekä työmarkkinoiden horisontaalisen ja vertikaalisen sukupuoleen perustuvan 
jakautumisen ja tyypillisiä naisten töitä ja aloja koskevien stereotypioiden poistamiseksi; 

8. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan kattavia oikeudellisesti sitovia säännöksiä 
samapalkkaisuusperiaatteen tehokkaaksi täytäntöön panemiseksi;

9. korostaa, että työmarkkinaosapuolilla on kaikilla tasoilla tärkeä rooli naisten ja miesten 
välisten palkkaerojen pienentämisessä työehtosopimuksista neuvoteltaessa;

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
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10. toteaa, että komission olisi keskusteltava asiaa koskevista toimista jäsenvaltioiden ja 
työmarkkinaosapuolten lisäksi myös tasa-arvoelinten kanssa;

11. kehottaa jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia toteuttamaan toimia sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän, koulutuksen epätasa-arvoisuuden ja työmarkkinoiden 
jakautumisen torjumiseksi sekä työ- ja yksityiselämän toimivan yhteensovittamisen ja 
palkkojen täydellisen avoimuuden edistämiseksi; 

12. katsoo, että koska asiassa on edistytty hyvin vähän, jäsenvaltioiden olisi harkittava 
tehokkaiden toimien kohdistamista niihin työnantajiin, jotka eivät noudata 
samapalkkaisuusperiaatetta;

– ja sisällyttämään päätöslauselmaesityksensä liitteeseen seuraavat suositukset:

13. 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, koulutuksen ja jatkokoulutuksen yhteensovittamiseksi perhe- ja 
yksityiselämän kanssa

b) tarkoituksenmukaiset vero- ja sosiaalipoliittiset toimet 

c) työmarkkinaosapuolten ja tasa-arvoelinten (SEUT:n 157 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti) eri sopimustasoilla ja eri aloilla toteuttamat käytännön toimet 
palkkaerojen ja työmarkkinoiden jakautumisen poistamiseksi

d) sukupuolten tasa-arvon ja samapalkkaisuuden huomioon ottamista koskevan 
lausekkeen sisällyttäminen julkisiin hankintasopimuksiin ja erityisen 
laatusertifikaatin käyttöön ottaminen 

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

14. katsoo, että on välttämätöntä tulkita ja panna täytäntöön asianmukaisesti SEUT:n 
157 artiklan 1 ja 2 kohta sekä mukauttaa asianomaista direktiiviä EU:n tasolla tai sitä 
täytäntöön pantaessa ja sovellettaessa jäsenvaltioissa;

15. 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.


