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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:

A. ottaa huomioon, että direktiivin 2002/73/EY täytäntöönpano oli monille jäsenvaltioille 
vaikeaa etenkin niiden pyrkiessä lisäämään lainsäädäntöönsä erityisiä ja asianmukaisia 
toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi ja syrjinnän vähentämiseksi 
työnsaannin, ammatillisen koulutuksen ja työuralla etenemisen sekä työolojen suhteen,

B. ottaa huomioon, että indikaattoreiden mukaan uuden ja parannetun yhtäläistä kohtelua 
koskevan lainsäädännön voimaantuloa seuraavina vuosina naisten työllistymisessä ja 
urallaan etenemisessä ei ole tapahtunut mainitsemisen arvoista kehitystä,

C. ottaa huomioon, että monissa jäsenvaltioissa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen 
on poliittisissa ja hallinnollisissa päätöksissä mahdotonta tätä lähestymistapaa koskevan 
tiedon ja tietoisuuden puutteen vuoksi,

D. ottaa huomioon, että jokaiseen jäsenvaltioon on perustettu vähintään yksi sukupuolten 
tasa-arvon edistämisestä, analysoinnista, seurannasta ja vaalimisesta vastaava elin,

E. ottaa huomioon, että muiden sosiaalisten ja poliittisten näkökohtien suhteen sukupuoleen 
perustuva syrjintä on pahentunut sukupuolten välisen pysyvän palkkaeron vuoksi, etenkin 
niin kutsutuilla feminiinisillä ja maskuliinisilla taloussektoreilla,

1. pahoittelee, että joistakin edistysaskeleista huolimatta naisia syrjitään edelleen työn 
saannissa, työmarkkinoilla ja työehdoissa, ja katsoo näin ollen, että direktiivin 
2002/73/EY saattaminen täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikissa 
jäsenvaltioissa ja sen täytäntöönpano käytännössä myös välillisen syrjinnän osalta on 
välttämätöntä; huomauttaa myös, että täytäntöönpano ei saa heikentää tämänhetkistä 
naisten suojelua;

2. korostaa, että on torjuttava erityisiä vammaisiin naisiin ja tyttöihin sekä vammaisten lasten 
vanhempiin kohdistuvia esteitä, jotka liittyvät yhtäläiseen pääsyyn koulutukseen ja 
työmarkkinoille, ja että toimenpiteitä on mukautettava sukupuoliulottuvuuden 
sisällyttämiseksi kaikkiin politiikkoihin ja myös näiden ryhmien erityistarpeiden 
huomioimiseksi;

3. pitää huolestuttavana, että naisten työttömyysaste on edelleen korkeampi kuin miesten, 
että he tekevät edelleen useammin tilapäistöitä, heidän palkkansa on pienempi, heidän 
köyhyys- ja työtapaturmariskinsä suurempi, heidän on vaikeampaa edetä urallaan ja 
heidän eläkkeensä ovat erittäin huonot, mikä on vakavampaa vammaisten ja/tai 
siirtolaisnaisten tapauksessa;

4. korostaa, että vaikka naisten ja miesten työllisyysasteen välinen ero on hieman 
vähentynyt, ero oli vuonna 2006 edelleen 14 prosenttia ja että naisten työllisyystilanne on 
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epävarmempi, koska yhä useammat naiset tekevät osa-aikatyötä ja työskentelevät 
määräaikaisessa työsuhteessa;

5. panee merkille, että palkkaero on pysyvä ja naiset ansaitsevat keskimäärin 15 prosenttia 
vähemmän kuin miehet, että palkkaero väheni vuosien 2000 ja 2006 välisenä aikana vain 
yhden prosenttiyksikön ja että johtotehtävissä olevien naisten prosenttiosuus on edelleen 
huomattavasti pienempi kuin miesten;

6. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään ponnistelujaan ja asettamaan naisten syrjinnän 
torjumisen etenkin saman palkan ja työmarkkinoille integroitumisen tai uudelleen 
integroitumisen osalta ehdottomasti etusijalle sekä vaatii komissiota uusimaan tätä 
tarkoitusta varten tukitoimenpiteiden suunnittelun noudattaen asianmukaisesti 
toissijaisuusperiaatetta; 

7. korostaa, että naisten taloudellinen itsenäisyys on olennaista heidän vapautumisensa 
kannalta ja oikeuksin varustettu työ on näin ollen takeena heidän henkilökohtaiselle 
kehitykselleen ja sosiaaliselle osallisuudelleen;

8. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan kansallisten, sukupuolten tasa-arvosta 
vastaavien elinten toimintaa ja ehdottamaan toimenpiteitä niiden aseman vahvistamiseksi 
sekä niiden tehokkuuden parantamiseksi asiaankuuluvan lainsäädännön soveltamisessa;

9. kehottaa direktiivissä 2002/73/EY tarkoitettua tasa-arvoista kohtelua edistäviä elimiä 
varmistamaan, että syrjinnän uhreille myönnettävä apu sekä heidän tuki- ja 
tutkintatoimintansa on riippumatonta; vaatii myös jäsenvaltioita varmistamaan, että 
rakenteita ja niiden toimintaa rahoitetaan tasapuolisesti; 

10. vaatii komissiota tutkimaan, saavatko naiset riittävästi tietoa direktiivin 2002/73/EY 
mukaisista oikeuksistaan, onko heillä vaivaton ja esteetön pääsy oikeusasiamiehen 
kansliaan, joka tukee heitä heille kuuluvien oikeuksien käyttämisessä, ja ryhtyvätkö 
jäsenvaltiot lainsäädännön täytäntöönpanon lisäksi lisätoimenpiteisiin tukeakseen 
työelämässä olevien ja koulutukseen osallistuvien naisten suojelemista syrjinnältä ja 
kehittävätkö ne edelleen tätä suojelua kohdennetuilla ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä;

11. vaatii komissiota tutkimaan, saako uhrien suojelemisesta jäsenvaltioissa vastaava 
oikeusasiamiehen henkilöstö riittävästi rahoitusta ja onko henkilöstöä riittävästi sen 
tehtävien täysimääräiseen hoitamiseen miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja 
uralla etenemiseen sekä työoloissa annetun direktiivin 76/207/ETY, sellaisena kuin se on 
muutettuna direktiivillä 2002/73/EY, 8 a artiklan mukaisesti;

12. vaatii komissiota tutkimaan, varmistavatko jäsenvaltiot, etteivät oikeudelliset tai muut 
esteet, kuten liian lyhyet määräajat, estä uhreja sekä yhdistyksiä ja järjestöjä, joilla on 
direktiivin 2002/73/EY mukaisesti oikeutettu etu, aloittamasta oikeudenkäyntiä 
syrjintäsuojasääntöjä ja yhtäläisiä oikeuksia koskevien rikkomusten takia tai uhrien 
tapauksessa vaatimasta heille täysimääräisiä direktiivin 2002/73/EY mukaisia oikeuksia 
muissa hallinnollisissa menettelyissä; 
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13. vaatii komissiota, jäsenvaltioita, ammattiyhdistyksiä, työnantajia ja kaikkia valtiosta 
riippuvaisia ja riippumattomia toimijoita vauhdittamaan yhteistä toimintaansa, jonka 
tarkoituksena on lisätä tietoisuutta voimassa olevista oikeudellisista takeista sekä tasa-
arvoisesta kohtelusta annetun lain asianmukaisesta ja tehokkaasta soveltamisesta, ja 
parantamaan tietoja, joita ne antavat mahdollisuuksista hakea korvausta syrjinnästä;

14. pitää välttämättömänä toteuttaa direktiivin 2002/73/EY täysimääräistä ja tehokasta 
täytäntöönpanoa varten kiireellisiä toimia syrjinnän torjumiseksi; kehottaa jäsenvaltioita 
kiinnittämään suurempaa huomiota työehtosopimusneuvotteluihin perinteidensä 
mukaisesti, arvostamaan työtätekeviä, valvomaan entistä tehokkaammin työterveys- ja 
työturvallisuusoloja sekä lopettamaan suoran ja epäsuoran palkkasyrjinnän;

15. korostaa kollektiivisten työehtosopimusneuvotteluiden merkitystä naisten syrjinnän 
torjumisessa erityisesti työnsaantia, palkkoja, työehtoja, uralla edistymistä ja ammatillista 
koulutusta koskevissa kysymyksissä; korostaa, että toistaiseksi voimassa olevat 
sopimukset ovat edelleen normina;

16. korostaa, että tarvitaan erityisiä toimintasuunnitelmia ja tavoitteita, joilla saavutetaan 
naisten ja miesten todellinen tasa-arvo (sama palkka, vanhempainlomat, laadukkaan ja 
oikeuksin varustetun työn saanti, yhtäläinen pääsy elinikäiseen oppimiseen, yhtäläinen 
edustus päätöksenteossa sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan poistaminen 
työpaikoilta), sekä työn ja työajan organisointia tavoilla, joilla parannetaan olosuhteita 
sovittaa niin naisten kuin miesten ammatillinen toiminta yhteen yksityis- ja perhe-elämän 
kanssa;

17. huomauttaa, että vanhempainvapaan parempi joustavuus on varmistettava etenkin 
vammaisten lasten vanhempien osalta; 

18. korostaa, että nuorille ja ikääntyneille henkilöille on luotava uusia ja parempia koulutus-
ja sosiaalialan perusrakenteita, myös lisää (ja entistä parempia) oppimismahdollisuuksia; 
vaatii jäsenvaltioita poistamaan kohdennetuilla toimenpiteillä tyttöihin ja naisiin 
kohdistuvan syrjinnän heidän siirtyessään peruskoulusta korkeamman asteen opintoihin ja 
opinnoista työelämään sekä palatessaan työmarkkinoille lasten- tai omaishoitovapaan 
jälkeen; huomauttaa, että tarvitaan julkista lastenhoitoa, sairaanhoitoa ja vanhusten hoitoa; 
palauttaa jäsenvaltioiden mieleen niiden Barcelonan huippukokouksessa vuonna 2002 
antaman näitä asioita koskevan sitoumuksen;

19. korostaa tarvetta taata täysimääräiset oikeudet, myös äitiys- ja sosiaaliturvaoikeudet, 
kaikille naisille, itsenäistä ammattia harjoittavat naiset ja perheviljelmillä työskentelevät 
naiset mukaan luettuina;

20. vaatii komissiota tutkimaan, missä määrin jäsenvaltiot ovat hyödyntäneet mahdollisuuksia 
ryhtyä erityisiin myönteisiin toimenpiteisiin tapauksissa, joissa naisten ammatilliseen 
uraan kohdistuu erityisen vakavia ja ilmeisiä haittoja; vaatii komissiota laatimaan asiasta 
kertomuksen;

21. katsoo olevan tärkeää tutkia sellaisten tarkkaan työn sisältöä analysoivien menetelmien 
luomista, joilla taataan naisille ja miehille oikeus samaan palkkaan, annetaan yksittäisille 
henkilöille ja ammateille asianmukaista tunnustusta ja arvostetaan samalla työtä 
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asianmukaisesti jäsentävänä tekijänä tuottavuuden, kilpailukyvyn ja yritysten laadun 
lisäämiseksi sekä niin mies- kuin naispuolisten työntekijöiden elämänlaadun 
parantamiseksi; katsoo, että tällä alalla on välttämätöntä tehdä tieteellisiä analyysejä, jotta 
voitaisiin muuttaa nykyisiä työn sosiaalisen arvon mittaamiseen käytettäviä menetelmiä, 
jotka perustuvat perinteisiin sukupuolisesti syrjiviin ajatuksiin erilaisen toiminnan 
merkityksestä, minkä seurauksena ylläpidetään sektorien välisiä rakenteellisia 
palkkauseroja;

22. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään selkeät, yksityiskohtaiset ja mitattavat tasa-
arvoisen kohtelun indikaattorit sukupuolten välisten suhteiden ja naisten oikeuksien 
kunnioittamisen arvioimiseksi yrityksissä; katsoo, että myönteisiä esimerkkejä on tuettava 
ja että yksi peruste sille, ettei yritysten kanssa tehdä julkisia hankintoja koskevia 
sopimuksia, voisi olla tasa-arvoista kohtelua koskevien lakien rikkominen;

23. vaatii komissiota tarjoamaan jäsenvaltioille tarvittaessa asiantuntemustaan ja ryhtymään 
tehokkaisiin toimiin tukeakseen naisten ja miesten tasa-arvoista kohtelua työmarkkinoilla 
koskevien hyvien käytänteiden vaihtoa;

24. korostaa tarvetta kannustaa aloitteita, joilla tuetaan henkilöresurssipolitiikkaa ja 
sukupuolten tasa-arvoa edistävien myönteisten toimenpiteiden laatimista ja 
täytäntöönpanoa yrityksissä, sekä tarvetta tukea tiedotus- ja koulutustoimenpiteitä, joiden 
avulla on mahdollista edistää, välittää ja ottaa käyttöön käytänteitä, joita on sovellettu 
onnistuneesti järjestöissä ja yrityksissä;

25. vaatii komissiota valvomaan tarkasti direktiivin 2002/73/EY täytäntöönpanoa ja sen 
täytäntöönpanosta johtuvan lainsäädännön noudattamista sekä jatkamaan jäsenvaltioiden 
painostamista.
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