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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 asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
antamiseksi miesten ja naisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa
(15623/7/2005 – C6-0089/2006 – 2004/0084(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (15623/7/2005 – C6-0089/2006),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2004)0279)2,

– ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2005)0380)3

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan suosituksen 
toiseen käsittelyyn (A6-0000/2006),

1. hyväksyy yhteisen kannan;

2. toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 
kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on 
suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston 
pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  
1 Hyväksytyt tekstit, 6.7.2005, P6_TA(2005)0283.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
3 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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PERUSTELUT

Periaate, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samanarvoisesta työstä sama palkka, on 
jo kirjattu primäärioikeuteen perustamissopimuksen 141 artiklalla. Tämän oikeusperustan 
nojalla on annettu lukuisia yhteisön lainsäädännön säännöksiä. Näitä säännöksiä samoin kuin 
perustamissopimuksen 141 artiklaa on sittemmin tulkittu ja kehitetty Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimessa useissa tapauksissa.

Komissio toimitti 21. huhtikuuta 2004 Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
perustamissopimuksen 141 artiklan 3 kohdan mukaisesti ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa.

Komission ehdotuksen tarkoituksena on nykyaikaistaa ja yksinkertaistaa miesten ja naisten 
yhdenvertaiseen kohteluun liittyvää yhteisön lainsäädäntöä työhön ja ammattiin liittyvissä 
asioissa selkeyden ja oikeusvarmuuden parantamiseksi. Tätä varten komissio on yhdistänyt 
yhdeksi säädöstekstiksi monia voimassa olevia yhteisön säännöksiä. Näitä ovat direktiivit, 
jotka koskevat samapalkkaisuuden periaatteen soveltamista, miesten ja naisten yhtäläistä 
kohtelua ammatillisissa sosiaaliturvajärjestelmissä, miesten ja naisten tasa-arvoista kohtelua 
mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa 
ja todistustaakkaa sukupuoleen perustuvissa syrjintätapauksissa (direktiivi 75/117/ETY,
direktiivi 76/207/ ETY, direktiivi 2002/73/EY, direktiivi 86/378/ ETY, direktiivi 96/97/EY,
direktiivi 97/80/EY, direktiivi 98/52/EY). Lisäksi komissio on sisällyttänyt 
lainsäädäntöehdotukseensa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiaa koskevaa
oikeuskäytäntöä.

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa 6. heinäkuuta 2005 (ensimmäinen käsittely). 
Tämän jälkeen käytiin epävirallisia neuvotteluja puheenjohtajavaltion (Luxemburg ja 
Yhdistynyt kuningaskunta), esittelijän ja varjoesittelijöiden sekä komission edustajien välillä. 
Epävirallisissa keskusteluissa päästiin sopimukseen, jonka naisten oikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon valiokunta hyväksyi 1. joulukuuta 2005.

Parlamentin kanssa tehdyn kompromissisopimuksen keskeisenä osana sekä komissio että 
neuvosto esittivät vanhempainlomaa koskevat lausumat.

Komission lausuman osalta parlamentti ottaa huomioon, että komissio asetti työn ja 
yksityiselämän yhteensovittamisen yhdeksi ensisijaiseksi tavoitteeksi naisten ja miesten tasa-
arvon etenemissuunnitelmassa, joka hyväksyttiin 1. maaliskuuta 2006 (KOM(2006)0092).

Neuvoston lausumassa taas jaetaan Euroopan parlamentin sitoumus parantaa työn ja 
yksityiselämän yhteensovittamista, jotta edistetään naisten ja miesten tasa-arvoa työelämässä. 
Neuvosto hyväksyi Brysselissä 23. ja 24. maaliskuuta 2006 pidetyssä Eurooppa-neuvoston 
kokouksessa Euroopan tasa-arvosopimuksen.

Esittelijä ja varjoesittelijät tukevat neuvoteltua kompromissisopimusta.


