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B7-0000/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n toimista sukupuolten tasa-arvon 
tukemiseksi työ- ja perhe-elämän oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainottamisessa

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 137 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 
141 artiklan sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatteen, sellaisena kuin se vahvistetaan sen 
2, 3 ja 13 artiklassa, ja kyseiseen periaatteeseen perustuvan sekundaarilainsäädännön, 
erityisesti miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamista koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston 
direktiivin 75/117/ETY1, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai 
imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi 
työssä 19. lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY2, miesten ja naisten 
tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta ammatillisissa 
sosiaaliturvajärjestelmissä annetun direktiivin 86/378/ETY muuttamisesta 20. joulukuuta 
1996 annetun neuvoston direktiivin 96/97/EY3 sekä miesten ja naisten yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja 
ammattiin liittyvissä asioissa (uudelleenlaadittu toisinto) 5. heinäkuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY4,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 139 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2000 julkaistun Euroopan unionin perusoikeuskirjan sekä 
sen naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koskevan 23 artiklan ja työ-, yksityis- ja perhe-
elämän yhteensovittamista koskevan 33 artiklan,

– ottaa huomioon 22. maaliskuuta 2005 hyväksytyt sukupuolten tasa-arvoa koskevat 
Euroopan työmarkkinaosapuolten toimintapuitteet, joissa asetetaan työ- ja perhe-elämän 
tasapainon tukeminen toimien painopistealueeksi ja tunnustetaan, että edistyminen tässä 
asiassa edellyttää tasapainotettuja, yhdennettyjä ja johdonmukaisia toimia, joissa otetaan 
huomioon vapaa-, työ- ja hoitojärjestelyt,

– ottaa huomioon 30. heinäkuuta 2009 tehdyn komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi 
BusinessEuropen, UEAPMEn, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata koskevan 
tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 96/34/EY kumoamisesta 
(KOM(2009)0410),

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2008 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle aiheesta "Työ- ja yksityiselämän tasapainon parantaminen: enemmän tukea 
työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen" (KOM(2008)0635),

                                               
1 EYVL L 45, 19.2.1975, s. 19.
2 EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1.
3 EYVL L 46, 17.2.1997, s. 20.
4 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23.
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– ottaa huomioon kasvua ja työllisyyttä koskevan Lissabonin strategian tavoitteen, jonka 
mukaan kokonaistyöllisyysaste nostetaan 70 prosenttiin, naisten työllisyysaste 
60 prosenttiin ja ikääntyvien työntekijöiden työllisyysaste 50 prosenttiin, 
lastenhoitopalvelujen tarjoamista koskevat Barcelonan tavoitteet sekä työ-, yksityis- ja 
perhe-elämän yhteensovittamisen parantamista koskevien toimintalinjojen merkityksen 
kyseisten tavoitteiden saavuttamisessa,

– ottaa huomioon kysymykset .. neuvostolle ja komissiolle EU:n toimista sukupuolten tasa-
arvon tukemiseksi työ- ja perhe-elämän oikeuksien ja velvollisuuksien 
tasapainottamisessa (O-0000/2009–B7-0000/2009, O-0000/2009–B7-0000/2009),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että työmarkkinaosapuolten välinen vanhempainvapaata koskeva sopimus on 
ensimmäinen askel kohti joustavia keinoja työ- ja yksityiselämän tasapainon 
saavuttamiseksi ja että parlamentin, komission ja neuvoston pitäisi arvostelun sijasta tukea 
sitä,

B. huomauttaa, että EY:n perustamissopimuksen 139 artiklan 2 kohdassa ei määrätä 
parlamentin osallistumisesta tällaisten sopimusten tekemiseen, mutta katsoo, että 
parlamentilla pitäisi kuitenkin edelleen olla oikeus EY:n perustamissopimuksen 
192 artiklan mukaisesti pyytää komissiota tekemään sille aiheellisia ehdotuksia asioista, 
joissa se katsoo, että on valmisteltava yhteisön säädös EY:n perustamissopimuksen 
panemiseksi täytäntöön,

C. ottaa huomioon, että yhteisö voi perustamissopimuksen 137 artiklan mukaan tukea ja 
täydentää jäsenvaltioiden toimintaa muun muassa miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
alalla asioissa, jotka koskevat heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla sekä heidän 
kohteluaan työssä,

D. toteaa, että perhepolitiikan on edistettävä sukupuolten tasa-arvon saavuttamista ja että sitä 
on tarkasteltava yhdessä väestökehityksen, väestön vanhenemisen vaikutusten, 
sukupolvien lähentymisen, naisten työelämään osallistumisen edistämisen sekä naisten ja 
miesten välisen hoitovastuun jakamisen kanssa,

E. toteaa, että vaikka miehiä kannustetaan kantamaan yhtäläinen osuus 
perhevelvollisuuksista, monissa jäsenvaltioissa tämä ei ole vielä tuottanut toivottua tulosta 
ja että sen vuoksi olisi toteutettava entistä tehokkaampia toimia, joilla miehiä ja naisia 
kannustetaan jakamaan perhevelvollisuudet entistä tasapuolisemmin,

F. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi säädettävä tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista 
seuraamuksista, joita sovelletaan, jos sukupuolten tasa-arvon tukemiseksi työ- ja perhe-
elämän oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainottamisessa annetun yhteisön 
lainsäädännön ja erityisesti BusinessEuropen, UEAPMEn, CEEP:n ja EAY:n tekemän 
vanhempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja 
direktiivin 96/34/EY kumoamisesta annettavan neuvoston direktiivin – jos ja kun 
kyseinen direktiivi annetaan – mukaisia velvoitteita ei noudateta,

1. tukee työmarkkinaosapuolten välistä vanhempainvapaata koskevaa sopimusta ja pitää sitä 
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tärkeänä osana yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevaa politiikkaa työ-, yksityis- ja perhe-
elämän yhteensovittamisen tukemiseksi; pitää sen vuoksi erittäin tärkeänä, että se 
hyväksytään pikaisesti neuvostossa;

2. panee kuitenkin merkille, että edellä mainitussa puitesopimuksessa vahvistetaan 
ainoastaan vanhempainvapaata koskevat vähimmäisvaatimukset ja -määräykset; toteaa sen 
vuoksi, että sitä olisi pidettävä vain ensimmäisenä askeleena, kun tuetaan joustavia 
keinoja työ- ja yksityiselämän tasapainon saavuttamiseksi sekä työ-, yksityis- ja perhe-
elämän yhteensovittamiseksi;

3. pitää erityisesti valitettavana, ettei nykyisessä puitesopimuksessa käsitellä tai oteta 
riittävästi huomioon seuraavia seikkoja:

a. Yhteensovittamistoimia koskeva johdonmukainen lähestymistapa. 
Yhteensovittamispaketin ehdotusten valmistelussa olisi ollut paljon hyötyä eri 
toimijoiden välisestä kokemustenvaihdosta, jossa olisi määritetty kunkin 
ehdotuksen mahdollinen laajuus ja arvioitu, miten eri toimet voivat täydentää 
toisiaan.

b. Isyysvapaata koskevan oikeuden käyttöönotto EU:n tasolla (isien mahdollisuus 
pitää vanhempainvapaata lapsen syntymän tai adoption yhteydessä). Isyysvapaa 
antaisi isille mahdollisuuden muodostaa jo alussa läheisen siteen lapseen ja myös 
kannustaisi miehiä ja naisia kantamaan hoitovastuun entistä tasapuolisemmin.

c. Adoptiovapaata koskevan oikeuden (sopimuksen 4 lauseke) yhteydessä 
esimerkiksi kestoa, tukioikeuksia ja adoptiovapaan siirrettävyyttä (tai 
siirrettävyyskieltoa) koskevien erityissääntöjen käyttöönotto.

d. Omaishoitovapaata koskevan oikeuden käyttöönotto iäkkäiden vanhempien ja/tai 
muiden huollettavien, kuten vammaisen tai parantumattomasti sairaan 
perheenjäsenen, hoitoa varten. Väestön ikääntyessä ja syntyvyyden laskiessa 
tällaisilla toimilla voitaisiin tukea miehiä ja naisia, jotka hoitavat iäkkäitä 
huollettavia, sekä helpottaa vanhemmuuden ja työn yhdistämistä.

e. Korvauskysymysten käsittely. Tämä on itse asiassa erittäin tärkeää sen 
varmistamiseksi, että niin naiset kuin miehetkin voivat tosiasiallisesti pitää 
vanhempainvapaata, ja ratkaiseva tekijä siinä, kumpi vanhemmista käyttää 
vapaan. Jos näin tärkeä asia jätettäisiin jäsenvaltioiden harkinnan varaan, se 
vaikuttaisi suhteettomasti yhden tulonhankkijan varassa oleviin talouksiin ja 
niiden mahdollisuuksiin käyttää tällainen vapaa, erityisesti naisiin, jotka 
muodostavat enemmistön kyseisistä talouksista, sekä talouksiin, joissa on 
vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja joiden osalta ylimääräistä vapaata 
koskevat harkinnanvaraiset toimet jäävät myös jäsenvaltioiden päätettäviksi. 

f. Määräys, jonka mukaan ainakaan neljän kuukauden osuus vanhempainvapaasta ei 
ole siirrettävissä. Naiset voivat yhä joutua sellaiseen tilanteeseen, että he 
vetäytyvät työmarkkinoilta seitsemän kuukauden ajaksi, kun miehet – jos he 
käyttävät vapaan – ovat sieltä poissa kuukauden. 

g. Korotus siihen lapsen ikään, johon asti vanhempainvapaa voidaan pitää 
(kahdeksaan ikävuoteen asti direktiivin 96/34/EY mukaisesti). On kuitenkin 
tärkeää kattaa lapsuus tai nuoruus kokonaisuudessaan. Lasten erityistarpeita tai 
vammaisuutta ei välttämättä havaita vielä varhaislapsuudessa, ja ne voivat 
edellyttää jatkuvaa pitkäaikaishoitoa koko lapsuuden tai nuoruuden ajan;
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4. katsoo, että isyysvapaaseen, adoptiovapaaseen ja omaishoitovapaaseen on sovellettava 
täydentäviä yhteisön säädöksiä, ja pyytää komissiota edistämään tätä tekemällä uusia 
säädösehdotuksia; pyytää tältä osin komissiota ja neuvostoa aloittamaan mahdollisimman 
pian tiiviin vuoropuhelun parlamentin kanssa;

5. pitää myönteisenä, että myös osa- ja määräaikaiset työntekijät sekä vuokratyöntekijät 
kuuluvat vanhempainvapaata koskevan sopimuksen soveltamisalaan;

6. katsoo, että vanhempainvapaata koskevan sopimuksen yhteydessä on kiinnitettävä 
erityistä huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja että sopimuksen toimivuudesta 
kyseisellä alalla on keskusteltava avoimesti;

7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
BusinessEuropelle, UEAPMElle, CEEP:lle ja EAY:lle.


