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LYHYET PERUSTELUT

Sisältö

Direktiiviehdotukseen on koottu periaatteet, jotka koskevat miesten ja naisten 
samanpalkkaisuutta (mukaan lukien miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
toteuttaminen ammatillisissa sosiaaliturvajärjestelmissä) sekä direktiivit miesten ja naisten 
tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen 
koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa ja todistustaakasta seuraavasti:

– direktiivi 75/117/ETY (miesten ja naisten samapalkkaisuudesta);

– direktiivi 76/207/ETY (miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla 
etenemiseen sekä työoloissa; muutettu direktiivillä 2002/73/EY);

– direktiivi 86/378/ETY (miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
toteuttamisesta ammatillisissa sosiaaliturvajärjestelmissä; muutettu direktiivillä 
96/97/EY);

– direktiivi 97/80/EY (todistustaakasta sukupuoleen perustuvissa syrjintätapauksissa);

Muutetun direktiiviehdotuksen tavoitteita ovat:

– yksinkertaistaa ja kodifioida miesten ja naisten yhdenvertaista kohtelua koskevaa 
yhteisön lainsäädäntöä;

– lisätä oikeusvarmuutta ja selkeyttä yhtenäisen ja johdonmukaisen tekstin pohjalta 
niiden yleisten tavoitteiden puitteissa, joilla pyritään tekemään Euroopan unionista 
avoimempi ja tuomaan se lähemmäksi Euroopan kansalaisia;

– heijastaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä yhdenvertaisen 
kohtelun osalta.

I. Ehdotus

Tarve hyödyntää täysimittaisesti eurooppalaisen työvoiman tuotantopotentiaalia on yksi 
tärkeimmistä edellytyksistä Lissabonin strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Jotta 
tämä onnistuisi, on toteutettava toimenpiteitä, joilla tuetaan naisten osallistumista työelämään 
ja poistetaan sukupuolten väliset erot kaikilla aloilla.

Vaikka naisten työllisyysaste on kohonnut, on ero naisten ja miesten työllisyysasteessa 
edelleen varsin suuri (17,2 prosenttiyksikköä).1 Heikosti koulutettujen ja iäkkäiden naisten 
työllisyysaste on edelleen muita alhaisempi.

  
1 Komission kertomus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 2004, KOM(2004)0115.
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Sukupuolten väliset palkkaerot ovat edelleen keskimäärin 16 prosenttia EU:ssa, eikä tämä 
luku ole juurikaan muuttunut viime vuosien aikana. Sukupuolten välinen kuilu perustuu 
pääosin eroihin, jotka koskevat osallistumista työelämään, ura- ja palkkarakennetta sekä 
ammatillista eriytymistä, sillä naiset työskentelevät usein ammateissa, joiden statusta on 
perinteisesti pidetty alhaisempana, mikä on pääasiallinen syy edellä mainittuihin eroihin.

Lissabonissa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen vuoteen 2010 mennessä, eli se, että 
60 prosenttia naisista osallistuu työelämään, ei myötävaikuta naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien toteutumiseen varsinkin, jos huomattava osa naisista työskentelee alhaisen 
statuksen omaavissa, matalapalkkaisissa työtehtävissä.

Näin ollen olisi tarkasteltava uudelleen tiettyjä perusperiaatteita, jotta miesten ja naisten 
yhdenvertainen kohtelu voidaan saavuttaa koulutuksessa sekä yhteiskunta- että työelämässä.

II. Ehdotus

Periaate, joka koskee miehille ja naisille samanarvoisesta työstä maksettavaa samaa palkkaa 
sisältyy perustamissopimuksen 141 artiklaan. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tulkinnut 
tätä periaatetta siten, että se merkitsee samanarvoisesta työstä maksettavaa samaa palkkaa, ja 
täsmälleen tämä ajatus toistetaan muutetuissa direktiiveissä.

Työn arvioiminen "työtehtävien luokittelujärjestelmän" perusteella perustuu tämän 
ehdotuksen mukaisesti objektiivisiin, sukupuoliseen syrjimättömyyteen perustuviin 
kriteereihin ja siinä taataan kaikenlaisen syrjinnän torjunta. Tämä on tärkeä väline, jonka 
käyttö vaikuttaa omalta osaltaan avointen työmarkkinoiden kehitykseen.

Työllisyyden kasvu riippuu suoranaisesti mahdollisuudesta sovittaa yhteen perhe- ja työelämä 
(ks. komission kertomus vuodelta 2003). Näin ollen tämän direktiivin pohjalta olisi taattava 
toisaalta niiden miesten ja naisten suojelu, jotka haluavat lapsia tai joilla on pieniä lapsia tai 
huollettavana olevia henkilöitä, jotka tarvitsevat erityishoitoa, ja toisaalta ottaa huomioon 
erityiset olosuhteet, jotka koskevat raskaana olevia naisia ja naisia synnytyksen jälkeen siten, 
että näitä henkilöitä ei syrjitä millään tavoin, koska edellä mainitut tilanteet asettavat heidät 
heikompaan asemaan työelämän kovassa arjessa.

On välttämätöntä tehostaa jäsenvaltioiden toteuttamia toimenpiteitä, jotta voidaan taata 
samapalkkaisuutta ja yhdenvertaista kohtelua koskevat periaatteet siten, että jokainen, joka on 
tullut epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi näiden periaatteiden rikkomisen vuoksi, voi vaatia 
oikeuksiaan ja saada oikeutta jäsenvaltiossa sovellettavan oikeusmenettelyn perusteella.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti tässä direktiivissä esitettyjen toimenpiteiden 
säännölliseen ja jaksoittaiseen valvontaan ja arviointiin. Tämä merkitsee käytännössä, että 
jäsenvaltioiden on esitettävä miesten ja naisten yhdenvertaista kohtelua koskevia tietoja 
työnsaannista, ammatillisesta koulutuksesta ja mahdollisuuksista ylennyksiin sekä työehdoista 
työmarkkinoiden kehittymistä koskevissa raporteissa ja tilastoissa niin kansallisella kuin 
Euroopan tasolla.
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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Henkilön sukupuoleen liittyvä häirintä 
ja sukupuolinen häirintä on miesten ja 
naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
vastaista, ja tämän vuoksi sitä olisi pidettävä 
sukupuoleen perustuvana syrjintänä tämän 
direktiivin mukaisesti. Kyseisiä syrjinnän 
muotoja ei ilmene ainoastaan työpaikalla, 
vaan myös työhön ja ammatilliseen
koulutukseen pääsymahdollisuuksien 
yhteydessä.

(6) Häirintä ja sukupuolinen häirintä on 
miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen vastaista, ja tämän vuoksi sitä 
olisi pidettävä sukupuoleen perustuvana 
syrjintänä tämän direktiivin mukaisesti. 
Kyseisiä syrjinnän muotoja ei ilmene 
ainoastaan työpaikalla, vaan myös työhön ja 
ammatilliseen koulutukseen 
pääsymahdollisuuksien yhteydessä.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Työnantajia ja ammatillisesta 
koulutuksesta vastaavia olisi tässä 
yhteydessä kannustettava toteuttamaan 
toimenpiteitä kaikkien sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän muotojen torjumiseksi 
ja erityisesti häirinnän ja sukupuolisen 
häirinnän ehkäisemiseksi työpaikoilla
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mukaisesti.

(7) Työnantajia ja ammatillisesta 
koulutuksesta vastaavia olisi tässä 
yhteydessä kannustettava toteuttamaan 
toimenpiteitä kaikkien sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän muotojen torjumiseksi 
ja erityisesti häirinnän ja sukupuolisen 
häirinnän ehkäisemiseksi työpaikoilla sekä 
työnsaantimahdollisuuksissa ja 
ammatillisessa koulutuksessa kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.

Perustelu

Häirintää ja sukupuolista häirintää ei esiinny ainoastaan työpaikoilla, vaan myös 
työnsaantimahdollisuuksissa ja ammatillisessa koulutuksessa.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



PE 353.426v03-00 6/17 AD\561955FI.doc

FI

Tarkistus 3
Johdanto-osan 8 kappale

(8) EY:n perustamissopimuksen 
141 artiklassa määrätty samasta tai 
samanarvoisesta työstä maksettavan saman 
palkan periaate on merkittävä tekijä miesten 
ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
kannalta. Näin ollen on asianmukaista säätää 
sen täytäntöönpanosta.

(8) EY:n perustamissopimuksen 
141 artiklassa vahvistettu ja yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännössä 
vakiinnutettu samasta tai samanarvoisesta 
työstä maksettavan saman palkan periaate on 
merkittävä tekijä miesten ja naisten tasa-
arvoisen kohtelun periaatteen kannalta ja 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän alalla 
keskeinen ja erottamaton osa yhteisön 
säännöstöä. Näin ollen on asianmukaista 
säätää sen täytäntöönpanosta.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 24 kappale

(24) Koska oikeus tehokkaaseen 
oikeussuojaan on perustavanlaatuinen, on 
aiheellista varmistaa, että työntekijällä on 
tämä suoja myös sen työsuhteen päätyttyä, 
jossa tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
rikkomisen väitetään tapahtuneen.

(24) Koska oikeus tehokkaaseen 
oikeussuojaan on perustavanlaatuinen, on
aiheellista varmistaa, että työntekijällä on 
tämä suoja myös sen työsuhteen päätyttyä, 
jossa tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
rikkomisen väitetään tapahtuneen. 
Työntekijällä, joka puolustaa tämän 
direktiivin nojalla suojeltua henkilöä tai 
todistaa tämän hyväksi, on oltava sama 
suoja.

Tarkistus 5
I osaston 1 artikla

Tämän direktiivin tarkoituksena on taata 
miesten ja naisten yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen soveltaminen työhön ja 
ammattiin liittyvissä asioissa.

Tämän direktiivin tarkoituksena on taata 
miesten ja naisten yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen soveltaminen työhön ja 
ammattiin liittyvissä asioissa.

Tätä varten siinä on säännöksiä, joilla 
pyritään panemaan yhdenvertaisen kohtelun 
periaate täytäntöön seuraavilla aloilla:

Tätä varten siinä on säännöksiä, joilla 
pyritään panemaan yhdenvertaisen kohtelun 
periaate täytäntöön seuraavilla aloilla:

(a) mahdollisuudet työhön, myös
ylennyksiin, ja ammatilliseen koulutukseen

(a) työehdot, myös palkka

(b) työehdot, myös palkka (b) ammatilliset sosiaaliturvajärjestelmät



AD\561955FI.doc 7/17 PE 353.426v03-00

FI

(c) ammatilliset sosiaaliturvajärjestelmät. (c) mahdollisuudet työhön, myös 
ylennyksiin, ja ammatilliseen 
koulutukseen.

Siinä on myös säännöksiä, joilla pyritään 
takaamaan, että täytäntöönpanoa tehostetaan 
ottamalla käyttöön asianmukaiset 
menettelyt.

Siinä on myös säännöksiä, joilla pyritään 
takaamaan, että täytäntöönpanoa tehostetaan 
ottamalla käyttöön asianmukaiset 
menettelyt.

Perustelu

On välttämätöntä muuttaa alakohtaista järjestystä siten, että se vastaa paremmin II osaston 
lukuja. Tämä muutos on tarpeen II osaston lukujen järjestyksen säilyttämisen kannalta.

Tarkistus 6
I osaston 2 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) välillinen syrjintä: tilanne, jossa 
näennäisesti puolueeton säännös, peruste 
tai käytäntö saattaa henkilöt näiden 
sukupuolen perusteella erityisen 
epäedulliseen asemaan toiseen 
sukupuoleen verrattuna, paitsi jos 
kyseisellä säännöksellä, perusteella tai 
käytännöllä on puolueettomasti 
perusteltavissa oleva oikeutettu tavoite ja 
tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot 
ovat asianmukaisia ja tarpeellisia

b) välillinen syrjintä:

– tilanne, jossa näennäisesti puolueeton 
säännös, peruste tai käytäntö saattaa 
henkilöt näiden sukupuolen perusteella 
erityisen epäedulliseen asemaan toiseen 
sukupuoleen verrattuna, paitsi jos 
kyseisellä säännöksellä, perusteella tai 
käytännöllä on puolueettomasti 
perusteltavissa oleva oikeutettu tavoite ja 
tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot 
ovat asianmukaisia ja tarpeellisia
– raskauteen tai äitiysvapaaseen liittyvää 
naisten epäedullisempaa kohtelua on 
pidettävä direktiivissä 92/85/ETY 
tarkoitettuna syrjintänä
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Tarkistus 7
I osaston 2 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) häirintä: tilanne, jossa ilmenee henkilön 
sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, 
jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti 
loukataan kyseisen henkilön arvoa ja tällä 
tavoin luodaan uhkaava, vihamielinen, 
halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä 
ilmapiiri

c) häirintä: tilanne, jossa ilmenee ei-
toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai 
tosiasiallisesti loukataan kyseisen henkilön 
arvoa ja tällä tavoin luodaan uhkaava, 
vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai 
hyökkäävä ilmapiiri

Perustelu

Häirintä ei liity henkilön sukupuoleen.

Tarkistus 8
I osaston 2 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) sukupuolinen häirintä: tilanne, jossa 
ilmenee ei-toivottua sanallista, sanatonta tai 
fyysistä, luonteeltaan sukupuolista käytöstä, 
jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti 
loukataan henkilön arvoa erityisesti luomalla 
uhkaava, vihamielinen, halventava, 
nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri

d sukupuolinen häirintä: tilanne, jossa 
ilmenee ei-toivottua sanallista, tai mitä 
muuta tahansa tai fyysistä, luonteeltaan 
sukupuolista käytöstä, jolla 
tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti 
loukataan henkilön arvoa erityisesti luomalla 
uhkaava, vihamielinen, halventava, 
nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri

Perustelu

Fyysisen tai sanattoman häirinnän välillä ei ole mitään eroa.

Tarkistus 9
I osaston 2 artiklan 1 kohdan e alakohta

e) palkka: tavanomainen perus- tai 
vähimmäispalkka ja muu korvaus, jonka 
työntekijä saa rahana tai luontoisetuutena 
suoraan tai välillisesti työnantajaltaan 
työsuhteensa vuoksi

e) palkka: tavanomainen palkka ja muu 
korvaus, jonka työntekijä saa rahana tai 
luontoisetuutena suoraan tai välillisesti 
työnantajaltaan työsuhteensa vuoksi

Perustelu

Tekstissä olisi viitattava kaikkiin palkkamuotoihin eikä pelkästään perus- ja 
vähimmäispalkkaan.
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Tarkistus 10
I osaston 2 artiklan 1 kohdan f a alakohta (uusi)

f a) ylennys: yleneminen asemassa tai 
vastuussa, mukaan lukien ehdot, joiden 
perusteella siitä ilmoitetaan tai se 
myönnetään.

Perustelu

On erittäin tärkeää määritellä ylennys, jotta käsitettä ei voida käyttää väärin yhtäläisten 
mahdollisuuksien vaatimusten välttämiseksi.

Tarkistus 11
I osaston 2 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi) 

b a) raskauteen, äitiysvapaaseen tai 
adoptioon liittyvää naisten epäedullisempaa 
kohtelua.

Perustelu

Selkeyden ja luettavuuden kannalta on välttämätöntä yhdistää yhteen ainoaan artiklaan 
erilaiset tilanteet, joissa syrjintää esiintyy sellaisena kuin nämä tilanteet on määritetty 
direktiivissä 2002/73/EY, jolla muutetaan direktiiviä 92/85/EY. On myös syytä ottaa 
huomioon adoptioon liittyvä tilanne, jonka direktiivi 96/34/EY kattaa.

Tarkistus 12
I osaston 3 artiklan 1 kohta

1. Tätä direktiiviä sovelletaan työtä tekevään 
väestöön, mukaan lukien itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja henkilöt, joiden 
työnteko on keskeytynyt sairauden, 
synnytyksen, tapaturman tai muunlaisen 
kuin vapaaehtoisen työttömyyden vuoksi, 
sekä työnhakijat, sekä eläkkeellä oleviin ja 
työkyvyttömiin työntekijöihin sekä näiden 
työntekijöiden edunsaajiin kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan työtä tekevään 
väestöön, mukaan lukien itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja henkilöt, joiden 
työnteko on keskeytynyt sairauden, 
synnytyksen, isyyden, vanhempainloman 
tai perhesyihin perustuvan loman,
tapaturman tai muunlaisen kuin 
vapaaehtoisen työttömyyden vuoksi, sekä 
työnhakijat, sekä eläkkeellä oleviin ja 
työkyvyttömiin työntekijöihin sekä näiden 
työntekijöiden edunsaajiin kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti.
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Perustelu

Tällä direktiivillä on suojeltava sekä miehiä että naisia vanhemman asemassa.

Tarkistus 13
II osaston 1 luvun 4 artikla

Samasta tai samanarvoisesta työstä 
maksettavaan korvaukseen vaikuttavista 
tekijöistä ja ehdoista, joiden voidaan 
osoittaa olevan yhdestä ainoasta 
alkuperästä, on poistettava kaikki 
sukupuoleen perustuva syrjintä.

Samasta tai samanarvoisesta työstä 
maksettavaan korvaukseen vaikuttavista 
tekijöistä ja ehdoista on poistettava kaikki 
sukupuoleen perustuva syrjintä.

Tarkistus 14
II osaston 8 artiklan d alakohta

d) muissa kuin h, i ja j alakohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa vahvistetaan 
erilaiset säännöt maksuosuuksien 
suorittamisesta takaisin silloin, kun 
työntekijä lähtee järjestelmän piiristä ennen 
kuin hän on täyttänyt ne ehdot, jotka antavat 
hänelle oikeuden tuleviin 
pitkäaikaisetuuksiin

d) muissa kuin h ja j alakohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa vahvistetaan 
erilaiset säännöt maksuosuuksien 
suorittamisesta takaisin silloin, kun 
työntekijä lähtee järjestelmän piiristä ennen 
kuin hän on täyttänyt ne ehdot, jotka antavat 
hänelle oikeuden tuleviin 
pitkäaikaisetuuksiin

Perustelu
Alakohta i) mainitaan poikkeuksena yhdenvertaista kohtelua koskevasta periaatteesta. Tämä 
on virhe ja perustuu siihen, että direktiivin 96/97/EY I) alakohta muodostuu kahdesta 
kohdasta:

1) ehdotuksen alakohta i) "asetetaan erilaiset tasot työntekijöiden maksuosuuksille; 

2) ehdotuksen alakohta j) "asetetaan erilaiset tasot työnantajan maksuosuuksille, lukuun 
ottamatta…"

Komissio on ehdotuksessaan erottanut nämä kaksi kohtaa. 

Tarkistus 15
II osaston 8 artiklan g alakohta

g) evätään oikeuksien jatkuminen tai 
saaminen lakisääteisen tai sopimukseen 
perustuvan ja työnantajan maksaman 

g) evätään oikeuksien jatkuminen tai 
saaminen lakisääteisen tai sopimukseen 
perustuvan ja työnantajan maksaman 
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äitiysloman tai perhesyihin perustuvan 
loman aikana

äitiysloman, vanhempainloman, adoption
tai perhesyihin perustuvan loman aikana

Perustelu

Äitiysloman käsite erotetaan vanhempainloman käsitteestä, joka on määritelty lomaksi, joka 
myönnetään työntekijöille, niin naisille kuin miehillekin, lapsen syntymän tai adoption 
yhteydessä, jotta he voisivat huolehtia lapsesta vähintään kolmen kuukauden ajan tiettyyn 
ikään asti, joka voi ulottua kahdeksaan vuoteen ja jonka jäsenvaltiot ja/tai 
työmarkkinaosapuolet määrittelevät (neuvoston 3. kesäkuuta 1996 antaman direktiivin 
96/34/EY 2 lausekkeen 1 kohta vanhempainlomaa koskevasta puitesopimuksesta, jonka 
UNICE, CEEP ja EAY ovat allekirjoittaneet).

Tarkistus 16
II osaston 8 artiklan k alakohta

k) muissa kuin h, i ja j alakohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa asetetaan erilaiset 
ehdot tai vain toiseen sukupuoleen 
sovellettavat ehdot, jotka koskevat 
järjestelmän piiristä lähtevällä työntekijällä 
tuleviin etuuksiin olevan oikeuden 
takaamista tai jatkumista.

k) muissa kuin h ja j alakohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa asetetaan erilaiset 
ehdot tai vain toiseen sukupuoleen 
sovellettavat ehdot, jotka koskevat 
järjestelmän piiristä lähtevällä työntekijällä 
tuleviin etuuksiin olevan oikeuden 
takaamista tai jatkumista.

Perustelu
Alakohta i) mainitaan poikkeuksena yhdenvertaista kohtelua koskevasta periaatteesta. Tämä 
on virhe ja perustuu siihen, että direktiivin 96/97/EY I) alakohta muodostuu kahdesta 
kohdasta:
1) ehdotuksen alakohta i) "asetetaan erilaiset tasot työntekijöiden maksuosuuksille; 
2) ehdotuksen alakohta j) "asetetaan erilaiset tasot työnantajan maksuosuuksille, lukuun 
ottamatta…"
Komissio on ehdotuksessaan erottanut nämä kaksi kohtaa.

Tarkistus 17
II osaston 13 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) työehdot ja työolot, mukaan lukien 
irtisanominen, sekä palkka tässä direktiivissä 
säädetyn mukaisesti

c) työehdot ja työolot, mukaan lukien 
irtisanominen, sekä palkka tässä direktiivissä 
ja perustamissopimuksen 141 artiklassa 
säädetyn mukaisesti
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Tarkistus 18
II osaston 14 artikla

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
hyväksyä perustamissopimuksen 
141 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä miesten ja naisten välisen 
täyden tosiasiallisen tasa-arvon 
varmistamiseksi työelämässä.

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
hyväksyä perustamissopimuksen 
141 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä, kuten lastenhoidon tai muun 
huollettavana olevan henkilön hoidon 
tarjoamista edistäviä toimenpiteitä, miesten 
ja naisten välisen täyden tosiasiallisen tasa-
arvon varmistamiseksi työelämässä
erityisesti työnsaantimahdollisuuksien, 
ammatillisen koulutuksen, ylennysten ja 
työolojen osalta.

Perustelu

Lastenhoidon tarjoaminen on yhä tärkeämpää todellisten yhtäläisten mahdollisuuksien 
varmistamiseksi. On äärimmäisen tärkeää yksilöidä tapaukset, joissa tasavertaisen kohtelun 
periaatetta on sovellettava.

Tarkistus 19
II osaston 15 artiklan 1 kohta

1. Raskauteen tai äitiysvapaaseen liittyvää 
naisten epäedullisempaa kohtelua on 
pidettävä tässä direktiivissä tarkoitettuna 
syrjintänä.

Poistetaan.

Tarkistus 20
II osaston 15 artiklan 2 kohta

2. Naisella on synnytyksen jälkeen 
äitiysvapaan loputtua oltava oikeus palata 
työhönsä tai vastaavaan toimeen työehdoilla, 
jotka eivät ole hänelle aikaisempia 
epäedullisemmat, ja hänen on saatava 
edukseen kaikki työehtojen parannukset, 
joihin hänellä olisi ollut oikeus poissaolonsa 
aikana.

Naisella on synnytyksen jälkeen 
äitiysvapaan loputtua tai adoptioon 
välittömästi liittyvän tai sen jälkeisen 
vapaan tai vanhempainloman jälkeen 
oltava oikeus palata työhönsä tai vastaavaan 
toimeen työehdoilla, jotka eivät ole hänelle 
aikaisempia epäedullisemmat, ja hänen on 
saatava edukseen kaikki työehtojen 
parannukset, joihin hänellä olisi ollut oikeus 
poissaolonsa aikana.
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Perustelu

Entinen 1 kohta on sijoitettu I osaston, yleiset säännökset, 2 artiklan 2 kohdan c) alakohdan 
alle, jotta syrjintää koskevat erilaiset tilanteet voitaisiin koota yhteen ainoaan artiklaan.

On välttämätöntä soveltaa täysimittaisesti oikeutta äitiys- ja isyysvapaaseen suojelemalla 
tehokkaasti niitä vanhempia syrjinnältä, jotka käyttävät heille kansallisen lainsäädännön 
takaamaa oikeutta. Naisilla ja miehillä olisi oltava mahdollisuus nauttia samasta suojasta 
palatessaan työpaikalle pienten lasten hoitovapaan jälkeen. Tässä tarkistuksessa otetaan 
esille Euroopan parlamentin esittämä tarkistus, joka koskee direktiiviin 2002/73/EY 2 artiklan 
7 kohtaa. Edellä mainitulla direktiivillä muutetaan direktiiviä 76/207/ETY miesten ja naisten 
tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen 
koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa.

Tarkistus 21
III osaston 18 artikla

Jäsenvaltioiden on otettava kansallisessa 
oikeusjärjestyksessään käyttöön tarvittavat 
toimenpiteet, joilla varmistetaan 
tosiasiallinen ja tehokas korvaus tai, jos 
jäsenvaltiot niin päättävät, hyvitys 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
kohteeksi joutuneelle henkilölle 
aiheutuneista menetyksistä ja vahingoista 
tavalla, joka on varoittava ja 
oikeasuhteinen kärsittyyn vahinkoon 
nähden. Tällaiselle korvaukselle tai 
hyvitykselle ei voida ennalta vahvistaa 
enimmäismäärää, paitsi tapauksissa, joissa 
työnantaja pystyy näyttämään, että hakija on 
kärsinyt tässä direktiivissä tarkoitetun 
syrjinnän johdosta vahinkoa ainoastaan siitä, 
että hänen työhakemustaan ei ole otettu 
huomioon.

Jäsenvaltioiden on otettava kansallisessa 
oikeusjärjestyksessään käyttöön tarvittavat 
toimenpiteet, joilla taataan, että 
seuraamukset ovat tehokkaita 
oikeasuhteisia ja varoittavia, mikäli tässä 
direktiivissä tarkoitettuja velvoitteita ei 
kunnioiteta. Tämän direktiivin vastaisesta 
kohtelusta kärsimään joutuneelle 
henkilölle maksettavan korvauksen on 
oltava todellinen, tehokas ja 
oikeasuhteinen kärsittyyn vahinkoon 
nähden eikä sille voida ennalta vahvistaa 
enimmäismäärää, paitsi tapauksissa, joissa 
työnantaja pystyy näyttämään, että hakija on 
kärsinyt tässä direktiivissä tarkoitetun 
syrjinnän johdosta vahinkoa ainoastaan siitä, 
että hänen työhakemustaan ei ole otettu 
huomioon.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta artikla vastaisi 3 kohdan johdanto-osan kappaletta 
DIREKTIIVIEHDOTUKSEEN SISÄLTYVÄT TOIMENPITEET, joka seuraa otsaketta 
"Ehdotuksen keskeiset uudistukset ovat seuraavat: – laajennetaan seuraamuksiin liittyvä 
oikeuskäytäntö kattamaan kaikki tämän ehdotuksen kattamat muut alat – tämä vastaa 
direktiivillä 2002/73/EY tehtyjä muutoksia – (ks. tämän ehdotuksen 18 ja 26 artikla)" ja 
vastaa IV osaston johdanto-osan kappaletta: TÄYTÄNTÖÖNPANO: "Siinä vaaditaan 
jäsenvaltioita luomaan tehokkaiden, oikeasuhteisten ja varoittavien seuraamusten 
järjestelmä, jota sovelletaan direktiivillä myönnettyjen oikeuksien rikkomistapauksissa, jotta 
taataan direktiivin täysimittainen ja tosiasiallinen vaikutus. Lisäksi jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle alalla antamistaan säännöksistä."



PE 353.426v03-00 14/17 AD\561955FI.doc

FI

Tarkistus 22
III osaston 22 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on perinteidensä ja 
käytäntöjensä mukaisesti toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet edistääkseen 
työmarkkina-osapuolten vuoropuhelua, 
jonka tarkoituksena on tukea tasa-arvoista 
kohtelua muun muassa valvomalla 
toimintatapoja työpaikoilla, laatimalla 
työehtosopimuksia ja käytännesääntöjä sekä 
tutkimalla ja vaihtamalla kokemuksia ja 
hyviä toimintatapoja.

1. Jäsenvaltioiden on perinteidensä ja 
käytäntöjensä mukaisesti toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet edistääkseen 
työmarkkina-osapuolten vuoropuhelua, 
jonka tarkoituksena on tukea tasa-arvoista 
kohtelua muun muassa valvomalla 
toimintatapoja työpaikoilla, ammatillisessa 
koulutuksessa, 
työnsaantimahdollisuuksissa ja 
ylenemisessä, seuraamalla
työehtosopimuksia ja käytännesääntöjä sekä 
tutkimalla ja vaihtamalla kokemuksia ja 
hyviä toimintatapoja.

Tarkistus 23
III osaston 22 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on kansallisen 
lainsäädännön, työehtosopimusten ja 
käytännön mukaisesti kannustettava 
työnantajia edistämään suunnitelmallisesti ja 
järjestelmällisesti miesten ja naisten tasa-
arvoista kohtelua työpaikalla.

3. Jäsenvaltioiden on kansallisen 
lainsäädännön, työehtosopimusten ja 
käytännön mukaisesti kannustettava 
työnantajia edistämään suunnitelmallisesti ja 
järjestelmällisesti miesten ja naisten tasa-
arvoista kohtelua ammatillisessa 
koulutuksessa, 
työnsaantimahdollisuuksissa ja 
ylenemisessä sekä työoloissa.

Tarkistus 24
IV osaston 24 artiklan b alakohta

b) yksittäisiin työsopimuksiin tai 
työehtosopimuksiin, palkkataulukkoihin, 
palkkasopimuksiin, yritysten 
henkilöstösääntöihin, yritysten sisäisiin 
sääntöihin sekä itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöjä koskeviin sääntöihin, 
työntekijäkohtaisiin sopimuksiin tai muihin 
järjestelyihin sisältyvät määräykset, jotka 
ovat tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
vastaisia, ovat mitättömiä tai voidaan
julistaa mitättömiksi taikka muutetaan;

b) yksittäisiin tai kollektiivisiin osa-aika- tai 
kokopäivätyötä koskeviin työsopimuksiin tai 
työehtosopimuksiin, palkkataulukkoihin, 
palkkasopimuksiin, ammattinimikkeisiin, 
yritysten henkilöstösääntöihin, yritysten 
sisäisiin sääntöihin sekä itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöjä koskeviin sääntöihin, 
työntekijäkohtaisiin sopimuksiin tai muihin 
järjestelyihin sisältyvät määräykset, jotka 
ovat tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
vastaisia, ovat mitättömiä taikka muutetaan;
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Tarkistus 25
27 artiklan 1 kohta

Jäsenvaltioiden on kansallisen 
lainsäädännön, työehtosopimusten tai 
käytännön mukaisesti kannustettava
työnantajia sekä ammatilliseen 
koulutukseen pääsystä vastaavia 
toteuttamaan toimenpiteitä kaikenlaisen 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän, erityisesti 
häirinnän ja sukupuolisen häirinnän 
estämiseksi työpaikalla.

1. Jäsenvaltioiden on kansallisen 
lainsäädännön, työehtosopimusten tai 
käytännön mukaisesti taattava, että
toimenpiteitä kaikenlaisen sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän, erityisesti häirinnän ja 
sukupuolisen häirinnän estämiseksi 
toteutetaan työnsaanti-, koulutus- ja 
ylennysmahdollisuuksien yhteydessä ja 
työehtojen osalta ja työpaikalla.

Tarkistus 26
IV osaston 27 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Työnantajia ja ammatilliseen 
koulutukseen pääsystä vastaavia 
kannustetaan heitä koskevien velvoitteiden 
puitteissa toteuttamaan 1 kohdassa 
mainitut toimenpiteet.

Tarkistus 27
IV osaston 28 artikla

Tämän direktiivin säännösten 
täytäntöönpano ei ole missään tapauksessa 
riittävä peruste työntekijöiden suojelun tason 
laskemiselle direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvissa asioissa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta saattaa 
tilanteen kehittyminen huomioon ottaen 
voimaan lakeja, asetuksia ja hallinnollisia 
määräyksiä, jotka ovat erilaisia kuin tätä 
direktiiviä tiedoksi annettaessa voimassa 
olleet lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset, sillä edellytyksellä, että tämän 
direktiivin säännöksiä noudatetaan.

1. Tämän direktiivin säännösten 
täytäntöönpano ei ole missään tapauksessa 
riittävä peruste työntekijöiden suojelun tason 
laskemiselle direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvissa asioissa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta saattaa 
tilanteen kehittyminen huomioon ottaen 
voimaan lakeja, asetuksia ja hallinnollisia 
määräyksiä, jotka ovat erilaisia kuin tätä 
direktiiviä tiedoksi annettaessa voimassa 
olleet lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset, sillä edellytyksellä, että tämän 
direktiivin säännöksiä noudatetaan.

2. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tai 
pitää voimassa säännöksiä, jotka ovat 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
takaamiseksi edullisempia kuin tämän 
direktiivin säännökset.
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Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava halutessaan saattaa voimaan yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
kannalta edullisempia lakeja, jotta suojelun taso olisi mahdollisimman hyvä.

Tarkistus 28
IV osaston 30 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tämän 
direktiivin nojalla toteutetut toimenpiteet 
sekä asiaa koskevat jo voimassa olevat 
säännökset annetaan esimerkiksi 
työpaikoilla kaikin asianmukaisin tavoin 
tiedoksi kaikille, joita asia koskee.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tämän 
direktiivin nojalla toteutetut toimenpiteet 
sekä asiaa koskevat jo voimassa olevat 
säännökset annetaan esimerkiksi 
työpaikoilla ja työnsaanti-, koulutus- ja 
ylennysmahdollisuuksien yhteydessä kaikin 
asianmukaisin tavoin tiedoksi kaikille, joita 
asia koskee.

Tarkistus 29
V osaston 31 artikla

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle joka neljäs vuosi toimenpiteet, 
jotka ne ovat antaneet 
perustamissopimuksen 141 artiklan 
4 kohdan nojalla, samoin kuin kertomukset 
näistä toimenpiteistä ja niiden 
täytäntöönpanosta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. 
Komissio hyväksyy ja julkaisee kyseisten 
tietojen perusteella joka neljäs vuosi
kertomuksen, jossa on vertaileva arviointi 
tällaisista toimenpiteistä, ottaen huomioon 
Amsterdamin sopimuksen päätösasiakirjaan 
liitetyn julistuksen n:o 28.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle joka toinen vuosi toimenpiteet, 
jotka ne ovat antaneet 
perustamissopimuksen 141 artiklan 
4 kohdan nojalla, samoin kuin kertomukset 
näistä toimenpiteistä ja niiden 
täytäntöönpanosta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. 
Komissio hyväksyy ja julkaisee kyseisten 
tietojen perusteella joka toinen vuosi
kertomuksen, jossa on vertaileva arviointi 
tällaisista toimenpiteistä, ottaen huomioon 
Amsterdamin sopimuksen päätösasiakirjaan 
liitetyn julistuksen n:o 28.

Perustelu

Jäsenvaltioiden tämän direktiivin soveltamista varten toteuttamat toimenpiteet on esitettävä 
kansallisissa työllisyyttä koskevissa toimintasuunnitelmissa, jotka on toimitettava komissiolle 
vuosittain. Tämä antaisi mahdollisuuden sisällyttää yhteen tekstiin kaikki työllisyyttä sekä 
miesten ja naisten yhdenvertaista kohtelua koskevat kansalliset toimenpiteet.
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