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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. kehottaa komissiota muuttamaan direktiiviä 2006/54/EY ja sisällyttämään siihen kaikki 
alat kattavan ”samanarvoisen työn” sitovan määritelmän, jossa otetaan huomioon 
sukupuolinäkökulma;

2. kehottaa jälleen komissiota esittämään mahdollisimman pian sukupuolten palkkatietojen 
avoimuutta koskevan oikeudellisen välineen;

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käsittelemään köyhyyden naisvaltaistumista sen 
kaikissa muodoissa niin, että sukupuoli otetaan huomioon eläkeoikeuksissa sukupuolten 
välisten eläke-erojen poistamiseksi, ja parantamalla työoloja naisvaltaisilla aloilla; pitää 
tärkeänä, että käsitellään naisvaltaisten alojen kulttuurisidonnaista aliarvostusta sekä 
naisten yliedustusta epätyypillisissä työsuhteissa; korostaa tarvetta vahvistaa 
työehtosopimusneuvotteluja vakaan ja laadukkaan työllisyyden edistämiseksi;

4. kehottaa komissiota esittämään hoitoa koskevan unionin laajuisen sopimuksen, joka 
kattaa kaikki hoitotarpeet koko elinkaaren aikana; kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan 
kotitaloustyöntekijöitä koskevan ILOn yleissopimuksen N:o 189 ja panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön Barcelonan hoitotavoitteet ja menemään niitäkin 
pidemmälle sekä varmistamaan näiden tarpeiden tyydyttämisen korkealaatuisten 
yleisten hoitopalveluiden avulla; kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysin täytäntöön 
työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista koskevan direktiivin1 ja kehottaa niitä 
ylittämään direktiivin edellyttämät vähimmäisnormit;

5. on erittäin huolestunut väkivallasta ja häirinnästä työelämässä; kehottaa komissiota 
ehdottamaan direktiiviä kokonaisvaltaisesta menettelystä naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjumiseksi; kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan Istanbulin yleissopimuksen sekä 
väkivallasta ja häirinnästä annetun ILOn yleissopimuksen N:o 190 ja panemaan ne 
täytäntöön;

6. pitää myönteisenä komission sitoumusta hyväksyä toimintasuunnitelma sosiaalisten 
oikeuksien eurooppalaisen pilarin täytäntöönpanemiseksi; korostaa tarvetta turvata 
sukupuolisensitiiviset oikeudet noudattamalla monialaista menettelyä pilarin 
periaatteiden 2 ja 3 mukaisesti; kehottaa sen vuoksi komissiota kehittämään tasa-
arvoindeksin ja sisällyttämään sen talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta 
voidaan seurata makrotason talouspolitiikan samoin kuin vihreän ja digitaalisen 
siirtymän sukupuolisidonnaisia vaikutuksia.

1 EUVL L 188, 12.7.2019, s. 79.


