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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pitää myönteisenä, että sekä 
komission puheenjohtaja että tasa-arvosta 
vastaava komission jäsen ovat sitoutuneet 
esittämään toimia, joilla otetaan käyttöön 
palkkauksen avoimuutta koskevia sitovia 
toimia komission toimikauden 
ensimmäisten 100 päivän aikana; katsoo, 
että tulevaa direktiiviä olisi sovellettava 
sekä yksityiseen että julkiseen sektoriin ja 
koko palkkapakettiin, sen mahdolliset 
osatekijät mukaan luettuina, ja sen 
soveltamisalan olisi oltava laaja ja siinä 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritysten) erityispiirteet; kehottaa 
komissiota harkitsemaan sellaisten 
konkreettisten toimien käyttöönottoa, 
jotka perustuvat sen vuonna 2014 
antamaan suositukseen; on vahvasti sitä 
mieltä, että tällaiset toimet ovat tarpeen 
palkkasyrjintätapausten tunnistamiseksi, 
jotta työntekijät voivat tehdä tietoon 
perustuvia päätöksiä ja ryhtyä tarvittaessa 
toimiin; kehottaa komissiota edistämään 
työmarkkinaosapuolten ja 
työehtosopimusneuvottelujen asemaa 
kaikilla tasoilla (kansallisella, 
alakohtaisella, paikallisella ja yritysten 
tasolla) tulevassa palkkauksen avoimuutta 
koskevassa lainsäädännössä;

4. pitää myönteisenä, että sekä 
komission puheenjohtaja että tasa-arvosta 
vastaava komission jäsen ovat sitoutuneet 
esittämään toimia, joilla otetaan käyttöön 
palkkauksen avoimuutta koskevia sitovia 
toimia komission toimikauden 
ensimmäisten 100 päivän aikana; katsoo, 
että tulevan direktiivin olisi sisällettävä 
vahvoja täytäntöönpanotoimia ja 
seuraamuksia niille, jotka eivät noudata 
sitä, ja sitä olisi sovellettava sekä 
yksityiseen että julkiseen sektoriin ottaen 
asianmukaisesti huomioon pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
erityispiirteet ja koko palkkapakettiin, sen 
mahdolliset osatekijät mukaan luettuina, ja 
sen soveltamisalan olisi oltava laaja; 
kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
konkreettisia toimia, jotka perustuvat sen 
vuonna 2014 antamaan suositukseen, 
esimerkiksi a) työn arvon 
arviointikriteerien selkeä määrittely, 
b) sukupuolineutraalit työtehtävien 
arviointi- ja luokittelujärjestelmät, 
c) pakolliset sukupuolten palkkausta 
koskevat tarkastukset ja raportit 
samapalkkaisuuden takaamiseksi, 
d) työntekijöiden oikeus pyytää kaikkia 
palkkatietoja ja oikeus muutoksenhakuun 
sekä e) selkeät tavoitteet yritysten 
toteuttamille tasa-arvotoimille; on vahvasti 
sitä mieltä, että tällaiset toimet ovat tarpeen 
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palkkasyrjintätapausten tunnistamiseksi, 
jotta työntekijät voivat tehdä tietoon 
perustuvia päätöksiä ja ryhtyä tarvittaessa 
toimiin; kehottaa komissiota edistämään 
työmarkkinaosapuolten ja 
työehtosopimusneuvottelujen asemaa 
kaikilla tasoilla (kansallisella, 
alakohtaisella, paikallisella ja yritysten 
tasolla) tulevassa palkkauksen avoimuutta 
koskevassa lainsäädännössä;
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