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B7-XXXX/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma miesten ja naisten yhtäläisistä mahdollisuuksista 
ja yhdenvertaisesta kohtelusta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa
(2013/2678(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8, 157 ja 
225 artiklan,

– ottaa huomioon miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 
5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY 
(uudelleenlaadittu toisinto)1,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 18. joulukuuta 1979 päätöslauselmallaan 34/180 
hyväksymän kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen 
11 artiklan 1 kohdan d alakohdan,

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Naisten ja miesten 
tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015” (COM(2010)0491),

– ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Vahvistettu 
sitoumus naisten ja miesten tasa-arvoon. Naisten peruskirja” (COM(2010)0078),

– ottaa huomioon 24. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle 
sen periaatteen soveltamisesta, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai 
samanarvoisesta työstä sama palkka2,

– ottaa huomioon Euroopan yhdentymisestä saatavan lisäarvon arvioinnin sen periaatteen 
soveltamisesta, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta 
työstä sama palkka (”Application of the principle of equal pay for men and women for 
equal work of equal value”)3,

– ottaa huomioon tutkimuksen, joka koskee sukupuolten välisiä eroja Euroopan unionissa 
maksetuissa eläkkeissä (”The Gender Gap in Pensions in the EU”)4,

– ottaa huomioon komissiolle osoitetun kysymyksen miesten ja naisten yhtäläisistä 
mahdollisuuksista ja yhdenvertaisesta kohtelusta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 
(O-XXXX/2013 – B7 XXXX/2013),

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

                                               
1 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23.
2 Hyväksytyt tekstit, A7-0160/2012.
3 Euroopan yhdentymisestä saatavan lisäarvon arviointi 4/2013.
4 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf.
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A. toteaa, että 24. toukokuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa suosituksista komissiolle 
sen periaatteen soveltamisesta, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai 
samanarvoisesta työstä sama palkka, parlamentti pyysi komissiota tarkistamaan direktiiviä 
2006/54/EY 15. helmikuuta 2013 mennessä ja ottamaan siinä mahdollisuuksien mukaan 
huomioon parlamentin suositukset ja tarkistamaan myös muuta voimassa olevaa 
lainsäädäntöä;

B. katsoo, että vaikka sukupuolten palkkaerot ovat jonkin verran pienentyneet viime vuosina, 
sukupuolten palkkaero on edelleen ongelma ja tällä hetkellä naiset ansaitsevat Euroopan 
unionissa keskimäärin 16,2 % vähemmän kuin miehet; toteaa, että naisten alhaisempi 
työllisyysaste vaikuttaa heidän eläkkeisiinsä ja naiset saavatkin keskimäärin 39 % 
pienempää eläkettä kuin miehet;

C. katsoo, että tieteellisten tutkimusten mukaan sukupuolten palkkaeron poistamisessa on 
otettava huomioon erilaisia tekijöitä, kuten työssäkäynti- ja työllisyysasteen erot, 
palkkarakenteen erot, työvoiman koostumuksen erot ja erot palkkauksessa sekä muut 
kansantaloudelliset ja institutionaaliset erot, ja puututtava niihin asianmukaisesti;

D. katsoo käytännön osoittaneen, että pelkät hyvät käytännöt tai oikeudellisesti sitomattomat 
toimenpiteet harvoin toimivat kannustimina ja että vertaisryhmäoppiminen ei tuota 
odotettuja tuloksia;

E. toteaa, että Euroopan yhdentymisestä saatavan lisäarvon arvioinnin loppupäätelmien 
mukaan sukupuolten palkkaeron yhden prosenttiyksikön lasku lisää talouskasvua 0,1 % ja 
sukupuolten palkkaeron poistamisella on ratkaiseva merkitys nykyisessä taloudellisessa 
taantumassa;

F. katsoo, että sukupuolten palkkaeron poistamisen hitaalla etenemisellä on merkittäviä 
demografisia, sosiaalisia, oikeudellisia ja taloudellisia seurauksia;

1. pitää valitettavana, että sukupuolten palkkaerojen pienentäminen etenee hitaasti Euroopan 
unionissa;

2. korostaa, että miesten ja naisten eriarvoisen kohtelun vähentäminen poistamalla 
sukupuolten välinen palkkaero hyödyttää naisten lisäksi koko yhteiskuntaa eikä 
palkkaeron poistoa tulisi pitää kustannuksena vaan sijoituksena;

3. toistaa, että direktiivi 2006/54/EY ei nykyisessä muodossaan ole riittävän tehokas väline, 
jotta sillä voitaisiin puuttua sukupuolten palkkaeroon ja saavuttaa työhön ja ammattiin 
liittyvän sukupuolten tasa-arvon tavoite;

4. pyytää komissiota tarkastelemaan viipymättä direktiiviä 2006/54/EY ja ehdottamaan 
muutoksia siihen direktiivin 32 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 157 artiklan mukaisesti noudattaen yksityiskohtaisia suosituksia, jotka on 
lueteltu Euroopan parlamentin 24. toukokuuta 2012 antaman päätöslauselman liitteessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioiden hallituksille.


