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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) seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen:

1. jakaa komission tavoitteen naisten ja miesten palkkaeron syiden analysoimisesta ja 
toimintatapojen esittämisestä sen kaventamiseksi sekä tähän liittyvän naisten 
työmarkkinoiden eriytymisen voittamiseksi; painottaa, että asiasta on jo tehty monta 
analyysia ja tietoja on saatavilla, ja ne osoittavat liian hidasta edistystä (palkkaero 
17 prosenttia vuonna 1995 ja 15 prosenttia vuonna 2005);

2. kiinnittää huomiota siihen, että tilastojen on oltava johdonmukaisia, verrattavissa olevia, 
täydellisiä ja yhteensopivia uusien henkilöstön luokittelu- ja organisointijärjestelmien sekä 
työn organisointiuudistusten kanssa, ja katsoo, että palkkaero ei saa perustua pelkästään 
bruttotuntipalkkojen eroihin, vaan on otettava huomioon myös yksittäiset palkat, 
ammatillinen osaaminen, työn organisointi, ammatillinen kokemus ja tuottavuus, joita on 
arvioitava ei vain määrällisesti (fyysiset läsnäolotunnit työpaikalla) vaan myös 
laadullisesti;

3. katsoo, että jos halutaan luoda strategia palkkaerosta, horisontaalisesta ja vertikaalisesta 
eriyttämisestä sekä tyypillisesti naisten työtehtäviä ja aloja koskevista stereotyypeistä 
eroon pääsemiseksi, on laadittava sellainen toimintakehys eri tasoilla – sekä 
lainsäädännöllisillä että muilla –, jossa tehdään ero palkkasyrjinnän ja sellaisten 
palkkaerojen välillä, jotka perustuvat välittömän ja välillisen syrjinnän eri tekijöihin, 
koska ensin mainitut kuuluvat suoraan lainsäädännön alaan ja jälkimmäiset on hoidettava 
kohdennetuilla ja erityisillä toimilla;

4. katsoo, että toimintatavat palkkaeron vähentämiseksi, myös ajatellen niitä tahoja, joille ne 
on tarkoitettu eli jäsenvaltioita, työmarkkinaosapuolia ja tasa-arvoelimiä, on järjestettävä 
siten, että niissä kohtaavat riittävällä tavalla talous-, työ- ja sosiaalipolitiikka sekä 
täydentävät toimet:

a) sellaiset erityiset politiikat työelämän ja perhe- ja yksityiselämän yhdistämiseksi, jotka 
liittyvät lastenhoito- ja muihin hoitopalveluihin (jotka ovat saatavilla riippumatta 
työntekijän asemasta ja sopimustyypistä), työn organisoinnin ja aikataulujen 
joustavuuteen, äitiyslomiin, isyyslomiin, vanhempainlomiin ja perhelomiin, 

b) vero- ja sosiaaliturvapolitiikka ja erityistoimet, joilla voidaan kompensoida 
epäoikeudenmukaisia ja perusteettomia palkkaeroja ja lisätä naisten työllisyyttä,

c) erityiset toimet niiden kansallisten toimintasuunnitelmien sisällä, joilla toteutetaan 
Lissabonin sykliin 2008/2010 sisältyvät suuntaviivat, jotka ovat erilaiset kunkin maan 
erityispiirteiden mukaan, sekä naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman 
2006/2010 täsmällinen toteuttaminen,
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d) sellaiset konkreettiset ja täsmälliset toimet (perustamissopimuksen 141 artiklan 4 kohdan 
nojalla) palkkaerosta ja sukupuolten eriytymisestä eroon pääsemiseksi, jotka toteutetaan 
työmarkkinaosapuolten ja tasa-arvoelinten toimesta eri sopimustasoilla ja eri aloilla, kuten 
työmarkkinaosapuolten velvollisuus neuvotella palkkasuunnitelmista, järjestelmälliset 
tutkimukset yhtäläisistä palkoista, yrityskohtaiset tasa-arvosuunnitelmat, laadullisten ja 
määrällisten tavoitteiden asettaminen ja esikuva-analyysi, asianosaisten hyväksymien 
parhaiden käytäntöjen vaihto, siten että niihin liitetään maininta kohdatuista esteistä ja 
vaikeuksista,

e) sukupuolten tasa-arvon ja samapalkkaisuuden kunnioittamista koskevan lausekkeen 
sisällyttäminen julkisiin hankintasopimuksiin sekä erityisen "laatumerkin" eli sellaisen 
tasa-arvon ja samapalkkaisuuden laatutodistuksen myöntäminen yrityksille, joka toisi 
mukanaan tiettyjä etuja myönnettäessä kansallista, paikallista ja yhteisön tukea ja varoja 
samoin kuin pisteitä tarjouskilpailuissa;

B) seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesityksen liitteeseen:

1. pitää välttämättömänä tulkita asianmukaisesti perustamissopimuksen 141 artiklan 1 ja 
2 kohtaa sekä panna ne täytäntöön ja puuttua asianomaiseen direktiiviin – yhteisön tasolla 
ja/tai kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä – pitäen erityisesti mielessä seuraavat 
seikat:

a) palkan ja työhön liittyvän sosiaaliturvan käsitteet, siten että taataan, että ne on määritelty 
niin, että täysipainoisesti kunnioitetaan uusiin työpaikkojen luokittelujärjestelmiin 
sisältyviä tietoja ja arviointeja,

b) työpaikkojen luokittelujärjestelmät, siten että varmistetaan, että uusia henkilöstön 
luokittelu- ja organisointijärjestelmiä sekä työn organisointia käytetään tiedon- ja 
arvioinninlähteenä palkkoja määritettäessä ottaen asianmukaisesti huomioon 
vertailtavuuden periaate,

c) tasa-arvoelinten tehtävät pitäen huolta siitä, että niiden rooli kasvaa 
työmarkkinaosapuolten rinnalla,

d) työnantajien toimittamat tiedot naisten ja miesten yhtäläisestä kohtelusta yrityksessä, siten 
että säädetään palkkaeroja koskevista täsmällisemmistä ja kohdennetuista tiedoista ja että 
työmarkkinaosapuolten ja tasa-arvoelinten erityinen rooli on laajemmin mukana;

2. on vakuuttunut tarpeesta panna paremmin ja täsmällisemmin täytäntöön asianomaisen 
direktiivin säännökset, joilla pyritään pääsemään eroon palkkaeroista siten, että 
jäsenvaltiot, työmarkkinaosapuolet ja tasa-arvoelimet toteuttavat toimia, jotka on eritelty 
Euroopan työmarkkinaosapuolten maaliskuussa 2005 hyväksymissä toimintapuitteissa 
sukupuolten tasa-arvon varmistamiseksi, joissa määrätään seuraavaa:

a) tietojen ja suuntaviivojen levittäminen käytännön välineistä (etenkin pk-yritysten osalta), 
joiden avulla päästään palkkaerosta eroon kansallisia tai alakohtaisia 
työmarkkinasopimuksia noudattamalla,

b) erityisten läpinäkyvien ja saatavilla olevien tilastotietojen kerääminen (menetelmillä, 
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joissa otetaan suuri määrä muuttujia huomioon) kansallisella, alakohtaisella tai yrityksen 
tasolla,

c) sellaisten avointen ja sukupuolineutraalien työnarviointisuunnitelmien kehittäminen, 
joiden perusteella on mahdollista todentaa, myös yksilön kohdalla, että työnkuvaus ja 
palkkaperusteet eivät ole syrjiviä,

d) työmarkkinaosapuolille suunnattu erityiskoulutus, joka perustuu analyyttisiin välineisiin ja 
kohdennettuihin toimiin ja jota voidaan käyttää joko sopimuksia laadittaessa tai 
tarkistettaessa, noudatetaanko asianmukaisia sääntöjä ja toimintatapoja palkkaerosta eroon 
pääsemiseksi.
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