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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa
(KOM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2004)0279)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 141 artiklan 
3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0037/2004),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
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 

(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 työpaikan ja 
ammatillisen koulutuksen saannissa

  
1 EUVL C. / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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käytännön mukaisesti. kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mukaisesti.

Perustelu

Häirintää ja sukupuolista häirintää ei tapahdu vain työpaikoilla, vaan myös työmarkkinoille 
ja ammatilliseen koulutukseen pääsyssä.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Periaate, jonka mukaan miehille ja 
naisille maksetaan sama palkka, on jo 
lujasti vakiinnutettu 
perustamissopimuksen 141 artiklalla ja 
yhteisöjen tuomioistuimen vakiintunut 
oikeuskäytäntö on tukenut sitä. Periaate 
on sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
alalla keskeinen ja välttämätön osa 
yhteisön säännöstöä ja yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

Perustelu

Tällä tarkistuksella selvennetään nykyistä oikeudellista tilannetta viittaamalla vielä kerran 
primaarioikeudellisiin yhteisön oikeuden säännöksiin ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Käytännöksi on vakiintunut, että 
samapalkkaisuuden periaatetta ei sovelleta 
pelkästään tilanteissa, joissa miehet ja 
naiset työskentelevät saman työnantajan 
palveluksessa. Yhteisöjen tuomioistuimen 
asioissa C-320/00 (A.G. Lawrence ja muut 
v. Regent Office Care Ltd, Commercial 
Catering Group and Mitie Secure Services 
Ltd)1 ja C-256/01 (Debra Allonby v. 
Accrington & Rossendale College, 
Education Lecturing Services and The 
Secretary of State for Education and 

(9) Yhteisöjen tuomioistuin on todennut 
että samapalkkaisuuden periaatetta ei 
tiettyjen ehtojen täyttyessä sovelleta 
pelkästään tilanteissa, joissa miehet ja 
naiset työskentelevät saman työnantajan 
palveluksessa.

  
1 Kok. 2002, s. I-7325.
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Employment)1 antamien tuomioiden 
mukaan palkkaukseen vaikuttavissa 
ehdoissa todetuilla eroilla on kuitenkin 
oltava yksi ainoa alkuperä, koska 
muutoin ei ole olemassa sellaista tahoa, 
joka olisi vastuussa eriarvoisesta 
kohtelusta ja joka voisi taata tasa-
arvoisen kohtelun toteutumisen.

Perustelu

Tässä johdanto-osan kappaleessa samoin kuin komission ehdotuksen 4 artiklassa palataan 
yhteisöjen tuomioistuimen mainittujen tuomioiden alkuperäisiin teksteihin, joissa oli kyse 
hyvin erikoisista tapauksista, joita ei voi yleistää. Johdanto-osan kappale menee lisäksi 
pitemmälle kuin perustana oleviin päätöksiin liittyvä kielteinen lausunto. Yhteisöjen 
tuomioistuin piti sitä paitsi kriteeriä "yksi ainoa alkuperä" perusteena 
samapalkkaisuusvaatimuksen sovellettavuuden poissulkemiselle.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Jäsenvaltioiden olisi yhdessä 
työmarkkinaosapuolten kanssa pyrittävä 
torjumaan edelleen olemassa olevia 
sukupuoleen perustuvia palkkaeroja ja  
työmarkkinoiden laajamittaista 
eriytymistä sukupuolen mukaan 
soveltamalla joustavia työaikajärjestelyjä, 
jotka antavat sekä miehille että naisille 
paremmat mahdollisuudet yhdistää 
perheen ja työn.  Näihin sisältyvät 
asianmukaiset säännökset 
vanhempainlomasta, jota voivat ottaa 
molemmat vanhemmat.

Perustelu

Naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen edellyttää sekä miehiä että naisia koskevia 
muutoksia. Siksi on olennaisen tärkeää, että jäsenvaltiot yhdessä työmarkkinaosapuolten 
kanssa huolehtivat siitä, että sekä miehet että naiset osallistuvat sukupuolten tasa-arvon 
toteuttamiseen tarkoitettujen uusien strategioiden kehittämiseen.

     
1 Tuomio 13.1.2004.
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Tarkistus 5
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

(13 a) Etuuksien mukaan määritellyissä 
järjestelmissä tietyt osat, kuten 
jaksoittaisen eläkkeen osan muuntaminen 
pääomaksi, eläkeoikeuksien siirtäminen, 
osittaisen eläkeoikeudesta luopumisen 
vastineena maksettava lesken- tai 
orvoneläke tai alennettu eläke, kun 
työntekijä valitsee varhaiseläkkeen, voivat 
olla erisuuruisia, jolloin summien erot 
johtuvat sukupuolten mukaan erilaisten 
vakuutusmatemaattisten perusteiden 
käytöstä aikana, jolloin järjestelmän 
rahastointi on toteutettu.

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 8 artiklan 1 kohdan h alakohdan konkretisoimiseksi ei tähän asti 
direktiivin 96/97/EY liitteessä mainittuja näkökohtia pitäisi oikeusvarmuussyistä kokonaan 
poistaa, vaan ne olisi mainittava ainakin johdanto-osan kappaleissa.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 25 kappale

(25) Yhteisöjen tuomioistuin on selvästi 
vahvistanut, että ollakseen tehokas 
yhdenvertaisen kohtelun periaate 
edellyttää, että sen rikkomisen johdosta 
maksettavan korvauksen on oltava riittävä 
suhteessa vahinkoon. Tämän vuoksi on 
asianmukaista olla ennalta vahvistamatta 
tällaisen korvauksen enimmäismäärää.

(25) Yhteisöjen tuomioistuin on selvästi 
vahvistanut, että ollakseen tehokas 
yhdenvertaisen kohtelun periaate 
edellyttää, että sen rikkomisen johdosta 
maksettavan korvauksen on oltava riittävä 
suhteessa vahinkoon. Tämän vuoksi on 
asianmukaista olla ennalta vahvistamatta 
tällaisen korvauksen 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

Tarkistuksella halutaan yhdenmukaistaa johdanto-osan kappaleen sanamuoto 
direktiiviehdotuksen vastaavan 18 artiklan sanamuodon kanssa.
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Tarkistus 7
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Jotta syitä miesten ja naisten erilaiseen 
kohteluun työhön liittyvissä kysymyksissä 
ymmärrettäisiin paremmin, olisi 
hyödynnettävä käytettävissä olevia 
sukupuoleen perustuvia tietoja ja tilastoja. 
Lisäksi olisi tutkittava, missä määrin 
sukupuoleen perustuvia tietoja olisi 
kerättävä lisää. 

Perustelu

Muun muassa komission viimeisimpään tasa-arvokertomukseen sisältyvistä luvuista käy ilmi, 
että sukupuoleen perustuvat erot ovat edelleen olemassa kaikista yhteisön ponnisteluista 
huolimatta. Miesten ja naisten palkkaerojen syiden selvittämiseksi tarvitaan perusteellisia 
tutkimuksia. Jo käytettävissä olevien tietojen ja sukupuoleen perustuvien tilastojen tarkastelu 
ja arviointi ovat tärkeä osa tätä selvitystyötä. Lisäksi olisi tutkittava, miltä aloilta on 
kerättävä lisää tietoja ja millä tavoin nämä tiedot voidaan hankkia.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)

Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu 
työhön liittyvissä kysymyksissä ei voi 
rajoittua vain lainsäädäntötoimiin. 
Euroopan unionia ja jäsenvaltioita 
kehotetaan pikemminkin edistämään 
tehokkaammin palkkasyrjintään liittyvien 
ongelmien tiedostamista ja 
uudelleenasennoitumista ja sitouttamaan 
tähän kaikki asianosaiset julkisen ja 
yksityisen sektorin voimat. 
Työmarkkinaosapuolten välinen 
vuoropuhelu voi olla tärkeä osa tätä 
prosessia.

Perustelu

Syrjintä alkaa asenteista. Kansallisilla ja EU:n laajuisilla tiedotuskampanjoilla voidaan siksi 
edistää uudelleenasennoitumista työelämässä. Samalla on kuitenkin myös velvoitettava muut 
asianomaiset ryhmät, kuten työmarkkinaosapuolet, torjumaan syrjintää.
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Tarkistus 9
2 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) raskauteen tai äitiysvapaaseen 
liittyvää naisten epäedullisempaa 
kohtelua on pidettävä tässä direktiivissä 
tarkoitettuna syrjintänä.

Perustelu

Tämä komission ehdotuksen 15 artiklassa oleva määritelmä olisi järjestelmällisyyden vuoksi 
sisällytettävä direktiiviehdotuksen ensimmäiseen osastoon.

Tarkistus 10
3 artiklan 1 kohta

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.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä säännös on peräisin direktiivistä 96/97/EY, jonka tavoitteena on miesten ja naisten 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen toteuttaminen ammatillisissa sosiaaliturvajärjestelmissä.  
Tämä säännös olisi siksi järjestelmällisyyden vuoksi sisällytettävä myös uudelleenlaaditun 
direktiivin toiseen osastoon, jossa säädetään ammatillisista sosiaaliturvajärjestelmistä. Tämä 
varmistetaan 5 a artiklaa (uusi) koskevalla tarkistuksella.

Tarkistus 11
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. 
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Perustelu

Komission ehdotus perustuu kahteen yhteisön tuomioistuimen tuomioon (Lawrence, C-320/00 
ja Allonby, C-256/01), joissa on kyse hyvin erikoisista tapauksista ja joita ei voi yleistää.  
Johdanto-osan kappale menee lisäksi pitemmälle kuin perustana oleviin päätöksiin liittyvä 
kielteinen lausunto. Yhteisöjen tuomioistuin piti sitä paitsi kriteeriä "yksi ainoa alkuperä" 
perusteena samapalkkaisuusvaatimuksen sovellettavuuden poissulkemiselle.

Tarkistus 12
5 a artikla (uusi)

Tätä lukua 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.

Perustelu

Tämä säännös on peräisin direktiivistä 96/97/EY, jonka tavoitteena on miesten ja naisten 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen toteuttaminen ammatillisissa sosiaaliturvajärjestelmissä.  
Tämä säännös olisi siksi järjestelmällisyyden vuoksi sisällytettävä myös uuden direktiivin 
toiseen osastoon, jossa säädetään ammatillisista sosiaaliturvajärjestelmistä.

Tarkistus 13
15 artiklan 1 kohta

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

Poistetaan.

Perustelu

Tämän säännöksen olisi aikaisemmin tehdyn tarkistuksen johdosta järjestelmällisyyden vuoksi 
oltava osa tämän direktiiviehdotuksen 2 artiklan yleistä määritelmää ja se voidaan siksi 
poistaa tästä kohdasta.
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Tarkistus 14
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 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. Enimmäismäärien 
vahvistaminen on sallittua ammatillisia 
sosiaaliturvajärjestelmiä ajatellen.

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 18 artiklaan sisältyvän korvauksen enimmäismäärän vahvistamista 
koskevan periaatteellisen kiellon soveltaminen merkitsee ammatillisia 
sosiaaliturvajärjestelmiä ajatellen selkeää direktiivin tähänastisen soveltamisalan 
laajentamista. Siksi vaikuttaa perustellulta antaa jäsenvaltioille aluksi valtuudet vahvistaa 
enimmäismäärät korvausvaatimusten esittämiselle. 

Tarkistus 15
21 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä elin tai 
elimiä, jonka tai joiden tehtävänä on 
edistää, analysoida, valvoa ja tukea 
kaikkien henkilöiden tasa-arvoisen, 
sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä 
vapaan kohtelun toteuttamista, sekä 
toteutettava niitä koskevat tarpeelliset 
järjestelyt. Nämä elimet voivat kuulua 
osana virastoihin, jotka vastaavat 
ihmisoikeuksien puolustamisesta tai 
yksilön oikeuksien turvaamisesta 
kansallisella tasolla. 

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä elin tai 
elimiä, jonka tai joiden tehtävänä on 
edistää, analysoida, valvoa ja tukea 
kaikkien henkilöiden tasa-arvoisen, 
sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä 
vapaan kohtelun toteuttamista, sekä 
toteutettava niitä koskevat tarpeelliset 
järjestelyt, sosiaaliturvajärjestelmiä 
lukuun ottamatta. Nämä elimet voivat 
kuulua osana virastoihin, jotka vastaavat 
ihmisoikeuksien puolustamisesta tai 
yksilön oikeuksien turvaamisesta 



PR\559056FI.doc 13/1 PE 355.544v01-00

FI

kansallisella tasolla.

Perustelu
Direktiiviehdotuksen 21 artiklassa tarkoitettujen tasa-arvoa edistävien elinten 
toimivaltuuksien soveltaminen merkitsee  sosiaaliturvajärjestelmiä ajatellen selkeää 
direktiivin tähänastisen soveltamisalan laajentamista. Näin ei pitäisi tehdä toistaiseksi.

Tarkistus 16
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, laatimalla 
työehtosopimuksia ja käytännesääntöjä 
sekä tutkimalla käytettävissä olevia 
sukupuoleen perustuvia tietoja ja 
vaihtamalla kokemuksia ja hyviä 
toimintatapoja.

Perustelu

Muun muassa komission viimeisimpään tasa-arvokertomukseen sisältyvistä luvuista käy ilmi, 
että sukupuoleen perustuvat erot ovat edelleen olemassa kaikista yhteisön ponnisteluista 
huolimatta. Miesten ja naisten palkkaerojen syiden selvittämiseksi tarvitaan perusteellisia 
tutkimuksia. Jo käytettävissä olevien tietojen ja sukupuoleen perustuvien tilastojen tarkastelu 
ja arviointi ovat tärkeä osa tätä selvitystyötä. Lisäksi olisi tutkittava, miltä aloilta on 
kerättävä lisää tietoja ja millä tavoin nämä tiedot voidaan hankkia.
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PERUSTELUT

I Komission ehdotuksen tavoitteet

Tällä komission ehdotuksella on tarkoitus nykyaikaistaa ja yksinkertaistaa yhteisön oikeutta 
miesten ja naisten yhdenvertaisessa kohtelussa työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa. 
Tavoitteena on säännösten selkeyttäminen ja oikeusvarmuuden takaaminen. Komissio 
yhdistää siksi joukon olemassa olevia yhteisön säännöksiä yhdeksi säädökseksi.  Kyseessä 
ovat direktiivit miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta sekä miesten 
ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, 
ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa ja direktiivit 
todistustaakasta (75/117/ETY, 76/207/ETY, 2002/73/EY, 86/378/ETY, 96/97/EY, 97/80/EY, 
98/52/EY). Lisäksi komissio on sisällyttänyt säädösehdotukseen Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen laajan oikeuskäytännön.

II Tasa-arvosäädösten edelleenkehittäminen

Komission ehdotuksessa ei rajoituta vain miesten ja naisten yhdenvertaista kohtelua työhön ja 
ammattiin liittyvissä asioissa koskevan yhteisön oikeuden konsolidointiin. Uudelleenlaaditulla 
versiolla on pikemminkin tarkoitus ryhtyä soveltamaan tiettyjä, muun muassa horisontaalista 
oikeussuojaa koskevia säännöksiä, joita tähän asti on voitu soveltaa vain yksittäisillä osa-
alueilla, kaikkiin tämän ehdotuksen kattamiin aloihin.

III Direktiivin sisältö

Ehdotus jakautuu viiteen osastoon. Ensimmäisessä osastossa esitellään direktiivin 
perustavoitteet ja määritellään yhtenäisesti käsitteet, erityisesti "välitön" ja "välillinen" 
syrjintä, sekä "häirintä" ja "sukupuolinen häirintä".

Toisessa osastossa tehdään vielä kerran yhteenveto samapalkkaisuuden periaatteesta, ottaen 
samalla huomioon Euroopan yhteisöjen oikeuskäytäntö. Lisäksi toistetaan yhdenvertaisen 
kohtelun periaatetta ammatillisissa sosiaaliturvajärjestelmissä koskevat olemassa olevat 
säännökset ottaen samalla huomioon uusin oikeuskäytäntö.

Kolmas osasto sisältää joukon horisontaalisia säännöksiä, joiden tarkoituksena on parantaa 
syrjinnän uhrien oikeussuojaa. Näitä ovat oikeudellisen menettelyn käyttöönotto tapauksissa, 
joissa ei ole sovellettu tasa-arvoisen kohtelun periaatetta, sekä tietyille järjestöille annettava 
valitusoikeus, mahdollisuus vaatia syrjintätapauksessa vahingonkorvausta sekä käänteisen 
todistustaakan käyttö välittömästi kun syrjintää voidaan olettaa tapahtuneen. Horisontaalisten 
säännösten lopuksi esitetään tasa-arvoista kohtelua edistävien elinten perustamista ja toimia 
työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun edistämiseksi. Näitä säännöksiä, joista suuri osa 
otettiin käyttöön jo direktiivillä 2202/73, on nyt tarkoitus soveltaa kaikkiin komission 
ehdotuksen sisältämiin osa-alueisiin.

Neljäs ja viides osasto sisältävät säännöksiä direktiivin täytäntöön panemiseksi sekä 
loppumääräykset.
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IV Yhdenvertainen kohtelu, arviointi

Periaate, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä 
sama palkka, on jo vuosikymmeniä sitten vahvistettu primaarioikeudellisesti 
perustamissopimuksen 141 artiklassa. Yhteisöjen tuomioistuin on kehittänyt edelleen tätä 
yhteisön oikeuden keskeistä periaatetta lukuisissa suuntaa-antavissa yksittäisissä päätöksissä 
ja siten antanut ratkaisevia sysäyksiä syrjinnän torjumiselle jäsenvaltioissa.

Miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat tästä oikeustilanteesta huolimatta Euroopan 
unionissa edelleen kohtuuttoman suuret, vaikka naisten osallistuminen työelämään on 
lisääntynyt. Tämä käy ilmi komission vuosien 20041 20052 tasa-arvokertomuksissa 
ilmoitetuista luvuista, joiden mukaan sukupuoleen perustuvat palkkaerot ovat Euroopan 
unionissa edelleen keskimäärin 16 prosenttia. Erot ovat suurempia yksityisellä sektorilla kuin 
julkisella sektorilla. Naisten, joilla on alhainen koulutustaso, sekä ikääntyneiden naisten 
työllisyysprosentti on edelleen alhaisempi kuin heidän miespuolisten kollegoidensa. Myös 
naisten ja miesten urakehityksessä ja palkkarakenteissa on eroja. Mahdollisuus työn ja perhe-
elämän yhdistämiseen riippuu usein näistä tekijöistä. Samaan tulokseen päädytään myös 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan yli neljä vuotta sitten laatimassa 
mietinnössä "Sama palkka samanarvoisesta työstä"3. Nämä luvut eivät huolimatta kaikista 
ponnisteluista, joita on tuettu lukuisilla jäsenvaltioiden ja EU:n säädöksillä, ole kuluneina 
vuosina juurikaan muuttuneet.

V Huomautuksia ja kriittisiä näkökohtia

Esittelijä puoltaa ja tukee komission ensisijaista tavoitetta yksinkertaistaa ja selkeyttää 
nykyisiä säädöksiä tällä direktiivillä. Esittelijä on vakuuttunut, että uudelleenlaaditusta 
versiosta, jolla yhteisön oikeutta kehitetään, koituu hyötyä niille naisille, joita se koskee. 

Esittelijä kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että miesten ja naisten eriarvoista kohtelua ei, 
kuten ei jäsenvaltioissakaan, ole nykyisestä yhteisön oikeudesta huolimatta voitu poistaa 
tehokkaasti. Oikeudelliset edellytykset ovat teoriassa olemassa, vaikkakaan tiettyjen 
säädösten, kuten direktiivin 2002/73/EY, johon sisältyy joukko myönteisiä uudistuksia, 
täytäntöönpanon määräaika ei ole vielä kulunut umpeen eivätkä tulokset vielä ole nähtävissä.

Lisäksi esittelijä kiinnittää huomiota siihen, että direktiivissä ei kaikilta osin rajoituta vain 
yhteisön oikeuden konsolidointiin. Direktiivin mukaan on pikemminkin määrä ulottaa 
horisontaalisten säännösten soveltaminen myös muun muassa ammatillisiin 
sosiaaliturvajärjestelmiin. Tämä merkitsisi yhteisön oikeuden sisällön kehittämistä tavalla, 
jonka lopulliset seuraukset eivät ole arvioitavissa. Näissä tapauksissa olisi suositeltavaa tutkia 
tarkkaan, voidaanko komission ehdotusta noudattaa kokonaisuudessaan. 

  
1 KOM(2004)0115 lopullinen, 19.2.2004.
2 KOM(2005)0044 lopullinen, 14.2.2005.
3 Euroopan parlamentti: A5-0275/2001. 20. syyskuuta 2001 hyväksytty päätöslauselma.
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Esittelijä kannustaa jäsenvaltioita etenemään johdonmukaisesti yhteisön oikeuden 
täytäntöönpanossa ja käyttämään uusia keinoja syrjinnän torjumiseksi. Syrjintä alkaa 
asenteista. Kansalliset ja eurooppalaiset tiedotuskampanjat voivat edistää 
uudelleenasennoitumista työelämässä.

Samalla on velvoitettava muut asianomaiset ryhmät, kuten työmarkkinaosapuolet, torjumaan 
syrjintää entistä tehokkaammin. Jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten on ehdottomasti 
puututtava sukupuoleen perustuviin palkkaeroihin, jotka edelleen ovat merkittäviä, ja  
sukupuolen perusteella eriytyneisiin työmarkkinoihin liittyviin ongelmiin. 
Työmarkkinaosapuolet voivat ratkaisevasti helpottaa näiden ongelmien ratkaisemista 
edistämällä joustavia työaikajärjestelyjä, joiden ansiosta sekä naiset että miehet voivat 
paremmin yhdistää työn perhe-elämän.

Miesten ja naisten välisten palkkaerojen syiden selvittämiseksi tarvitaan perusteellisia 
tutkimuksia. Jo käytettävissä olevien sekä uusien tietojen ja sukupuoleen perustuvien 
tilastojen tarkastelusta ja arvioinnista voisi olla hyötyä. Jäsenvaltiot voisivat omalta osaltaan 
edistää syiden selvittämistä vaihtamalla "parhaita käytäntöjä". 
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