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ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 

komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et tööd, mida tuleb veel teha soolise ebavõrdsuse eri vormide kaotamiseks, 

edendavad eelkõige õiglus ja sotsiaalne sidusus; juhib tähelepanu asjaolule, et naiste (kes 

moodustavad 60 % ülikoolilõpetanutest) parem kaasamine tööturule võimaldaks vastata 

majanduslikele ja demograafilistele probleemidele, millega Euroopa Liit silmitsi seisab; 

2. rõhutab, et viimasel kümnendil on tööturu soolise ebavõrdsuse tõttu olnud ülemaailmse 

majanduse SKP kasv inimese kohta 27 % väiksem, ja rõhutab, et ELi liikmesriikide SKP 

kasv oleks 15–45 % suurem, kui sooline ebavõrdsus tööhõives kaotataks; 

3.  on seisukohal, et soolise võrdõiguslikkuse tagamine sotsiaalse ja majandusliku heaolu 

suurendamise kaudu ei ole kasulik mitte ainult naistele, vaid kogu ühiskonnale; tuletab 

meelde, et sooliste stereotüüpide tulemuslik kummutamine on otsustava tähtsusega, et 

suurendada naiste osalemist tööturu kõigis segmentides; kutsub ELi üles näitama eeskuju 

sooliste stereotüüpide vastu võitlemises, eriti hariduse, töö ja jätkukoolituse valdkonnas; 

rõhutab, et vastavalt aluslepingutele peaks uue soolise võrdõiguslikkuse strateegia 

eesmärk olema ebavõrdsuse täiendav vähendamine; 

4. rõhutab, et 2015. aasta järgses soolise võrdõiguslikkuse strateegias tuleks esitada 

meetmed, millega a) vähendada soolist palgalõhet, b) suurendada naiste majanduslikku 

sõltumatust, c) parandada naiste tööturule pääsu ja karjäärivõimalusi, d) oluliselt 

suurendada võrdõiguslikkust otsuste tegemisel ning e) kaotada sooga seotud 

diskrimineerivad struktuurid ja tavad; 

5. võtab teadmiseks, et kuni olukorra muutumiseni kuulub üks neljandik naisi endiselt 

palgata abistavate pereliikmete hulka, mis tähendab, et nad ei saa otseselt tasu oma töö 

eest, ja jätkub selge naiste segregatsioon sektorites, mida üldiselt iseloomustab väike palk, 

pikad töötunnid ja sageli mitteametlik töökorraldus, ning nende tegurite koosmõjul saavad 

naised vähem rahalist ja sotsiaalset tulu ja struktuuritoetust kui saab tavaliselt töötav 

mees; märgib, et naiste tööturul osalemisel on endiselt eristavad barjäärid ja et ELis 

teenivad naised keskmiselt ligikaudu 16,4 % vähem kui mehed; juhib asjaomaseid 

naistevastaseid diskrimineerivaid struktuure ja tavasid silmas pidades tähelepanu 

asjaolule, et sooline võrdõiguslikkus tuleb tagada kõigis valdkondades, sealhulgas töö 

saamisel, karjääri edendamisel, töö- ja eraelu ühitamisel ning võrdväärse töö eest võrdse 

tasu maksmise põhimõtte edendamisel; 

6. kutsub liikmesriike üles tugevdama kollektiivläbirääkimisi ja nõudma 

kollektiivläbirääkimiste täieliku teostamise õiguse järgimist era- ja avalikus sektoris 

asendamatu vahendina töösuhete reguleerimise, palgaga seotud diskrimineerimise vastu 

võitlemise ja võrdõiguslikkuse edendamise valdkonnas; 

7. rõhutab, et naistevastase vägivalla kaotamine on osa inimõiguste kaitsmisest ning 

naistevastase vägivalla ja koduvägivallaga kaasnevad otsesed ja kaudsed kulud avaldavad 

tööturule ja majandusele kahjulikku mõju; on seisukohal, et naistevastane vägivald 
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takistab naistel ühiskonnas osaleda ja oma potentsiaali tööturul täielikult ellu viia ning 

võib mõjuda kahjulikult nende tulemuslikkusele tööl ja halvendada nende elukvaliteeti; 

kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma arvesse naistevastase vägivalla majanduslikku 

ja ka muud mõju ja koguma asjakohaseid sooliselt eristatud andmeid ning rõhutab, et 

naistevastase vägivallaga võitlemiseks tuleb võtta tulemuslikke meetmeid; on seisukohal, 

et naistevastase vägivalla kaotamine peaks olema 2015. aasta järgse strateegia prioriteet; 

8. rõhutab, et kuigi sooline võrdõiguslikkus on aluslepingutes sätestatud põhiõigus, ei ole 

seda ELis kaugeltki saavutatud, ning on seisukohal, et tööturul soolise võrdõiguslikkuse ja 

kvaliteetsete töökohtade tagamine on vajalik eeltingimus, et saavutada strateegia 

„Euroopa 2020” eesmärk ehk 75 %-ne tööhõivemäär, samuti on see hädavajalik 

jätkusuutlike pensionisüsteemide säilitamiseks; nõuab seetõttu, et strateegiasse „Euroopa 

2020” lisataks nii meestele kui ka naistele tööhõivealased eesmärgid, mis on võrdselt 

kaugeleulatuvad ja mida tuleks võtta arvesse Euroopa poolaasta kõigis aspektides; 

9. rõhutab asjaolu, et taskukohane, kättesaadav ja kvaliteetne lastehoiuteenus on soolise 

võrdõiguslikkuse ja naiste tööturul osalemise oluline eeldus; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles seadma uues soolise võrdõiguslikkuse strateegias esmatähtsale kohale 

lastehoiualaste Barcelona eesmärkide täitmise; toonitab, et need eesmärgid seati esialgu 

2010. aastaks, kuid enamikus liikmesriikides ei ole neid veel saavutatud; 

10. rõhutab asjaolu, et kuigi meeste ja naiste tööhõivemäära erinevus ja sooline palgalõhe on 

viimastel aastatel pisut vähenenud, ei ole see tingitud naiste olukorra paranemisest, vaid 

meeste tööhõivemäära ja palgataseme langemisest majanduskriisi ajal; 

11. rõhutab eelkõige, et kärped avalike lastehoiu- ja eakate hooldamise teenuste valdkonnas 

põhjustavad suure tõenäosusega lisakoormust naistele; 

12. rõhutab, et ELi majanduskasvu ja konkurentsivõime huvides on vaja kaotada lõhe naiste 

haridustaseme (60 % ülikoolilõpetanutest ELis on naised) ning nende tööturul osalemise 

ja positsiooni vahel; toonitab vajadust võidelda vertikaalse ja horisontaalse segregatsiooni 

kõikide aspektidega, kuna asjaomase segregatsiooni tõttu on naiste tööhõive piiratud 

teatud sektoritega ja nad on ettevõtete hierarhia kõrgematelt tasanditelt välja jäetud; 

rõhutab, et eeskätt mõne liikmesriigi avalikus sektoris rakendatavaid positiivseid 

meetmeid käsitlevad õigusaktid on aidanud parandada soolist võrdõiguslikkust 

madalaimal tasemel, kuid seda tuleks laiendada kõigile karjääri tasemetele; 

13. rõhutab, et diskrimineerimine tööturul on soolise ebavõrdsuse üks peamisi põhjuseid ning 

et võrdsed võimalused tööelus ja naiste majanduslik sõltumatus on hädavajalikud; juhib 

tähelepanu vähemuste hulka kuuluvate ja sisserändajatest naiste ebavõrdsele ja 

haavatavale seisundile seoses nende juurdepääsuga haridusele ja tööturule; kutsub 

komisjoni üles esitama oma uues soolise võrdõiguslikkuse strateegias selgeid meetmeid, 

millega võidelda tööturul toimuva diskrimineerimisega soo ja soolise identiteedi alusel, 

sealhulgas näiteks tööle võtmisel ning võrdse palga ja pensionide maksmisel, ning 

võidelda tõhusamalt seksuaalse ahistamise vastu töökohal; märgib, et vaatamata 

kehtivatele ELi õigusaktidele, mis kaitsevad üksikisikuid töökohal toimuva soolise 

diskrimineerimise eest, koges Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2012. aasta uuringu1 

                                                 
1 http://fra.europa.eu/en/survey/2012/eu-lgbt-survey. 
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kohaselt 30 % transseksuaalsetest või transsoolistest inimestest töökoha otsimisel 

diskrimineerimist; juhib tähelepanu asjaolule, et see kujutab endast Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta rikkumist; kutsub seetõttu komisjoni üles tähelepanelikult jälgima 

riigisiseste kaebusi menetlevate organite tõhusust ning soolise võrdõiguslikkuse 

direktiivide rakendamise menetlusi; 

14. toonitab, et perekondlike kohustuste ebavõrdne jaotus on üks peamisi põhjuseid, mille 

tõttu naistel on ebavõrdne positsioon tööturul; juhib tähelepanu asjaolule, et paljud naised 

ei naase pärast sünnitamist tööellu; rõhutab, et töö ja koduste kohustuste ühitamine on 

soolise võrdõiguslikkuse olulisim eeltingimus ning seda tuleb soodustada järgmiselt: 

a) investeerimine naiste tööturule kaasamist toetavatesse avalikesse teenustesse, eelkõige 

taskukohastesse, kättesaadavatesse ja kvaliteetsetesse lastehoiuteenustesse 

(liikmesriikide vastu võetud ja Barcelona eesmärkide raames seatud sihtide 

saavutamise soodustamiseks) ning puudega inimeste, ülalpeetavate täiskasvanute, 

eakate ja haigete hoolekandeteenustesse, kuna need tasustamata kohustused on 

peamiselt naiste kanda ja mõjutavad negatiivselt nende tööhõivet; 

b) meetmete rakendamine, et julgustada mehi osalema kodutöödes, võttes selleks vastu 

tõhustatud õigusakte seoses vanemapuhkusega, mida saavad kasutada mõlemad 

vanemad, kuid mis sisaldavad mõjusaid stiimuleid isadele, nagu vanemapuhkus, mida 

ei saa ühelt vanemalt teisele üle kanda, ning õigusakte, mis käsitlevad nii bioloogiliste 

kui ka lapsendanud vanemate isapuhkust; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 

seadma esmatähtsale kohale mõlemad asjaomased seadusandlikud meetmed ning 

muud meetmed, mis võimaldavad meestel ja eelkõige isadel kasutada oma õigust 

ühitada töö- ja eraelu; 

c) paindliku tööajakorralduse edendamine, kaugtöö võimaldamine nii meestele kui ka 

naistele ning emadele toetuse pakkumine pärast karjääripausi tööalaste oskuste 

värskendamiseks koolituse ja kursuste kaudu; 

d) nii naiste kui ka meeste töö ja eraelu vahelist tasakaalu käsitlevate positiivsete 

mudelite edendamine kõigi kooliastmete õppematerjalides; 

 rõhutab, et nende kohustuste õiglase ja võrdse jaotuse poole liikumine eeldab mõttelaadi 

muutmist; kutsub komisjoni üles käsitlema neid küsimusi uues soolise võrdõiguslikkuse 

strateegias; 

15. on seisukohal, et nõukogus tuleb viivitamata vastu võtta ühine seisukoht seoses 

vajadusega vaadata läbi ettepanek võtta vastu direktiiv rasedate, hiljuti sünnitanud ja 

rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise 

kohta (KOM(2008)0637), et hoida ära töötajate ebaõiglast töölt vabastamist raseduse ajal; 

16. rõhutab, et vaesuse feminiseerumine tuleneb mitmest tegurist, sealhulgas naiste 

karjääripausid, sooline palgalõhe (16,4 %), pensionilõhe (39 %), sooline ebavõrdsus 

karjääri edendamisel, asjaolu, et naised töötavad sageli ebastandardsete lepingute alusel 

(mittevabatahtlik osalise tööajaga töö ning ajutised või tööajata lepingud), füüsilistest 

isikust ettevõtjat abistava partneri sotsiaalkindlustuse puudumine ja üksikemade 

kodumajapidamiste vaesus; rõhutab, et vaesustaseme vähenemise 2020. aastaks 20 miljoni 
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inimese võrra saab saavutada soolise aspekti arvestamisel põhineva vaesusevastase ja 

diskrimineerimisvastase poliitikaga, tegevusprogrammidega, milles pööratakse erilist 

tähelepanu ebasoodsas olukorras olevatele naistele ja mida toetavad naiste vaesuse 

vähendamisele suunatud meetmed, ning töötingimuste parandamisega madala 

sissetulekuga sektorites, kus töötab rohkem naisi kui mehi; toonitab, et mitmekordne 

diskrimineerimine, mida naised kogevad puude, rassilise ja etnilise päritolu, sotsiaal-

majandusliku staatuse, sooidentiteedi ja muude tegurite tõttu, soodustab vaesuse 

feminiseerumist; rõhutab, et on oluline jälgida maksustamise ja tööajamudelite soolist 

mõju naistele ja peredele; 

17. rõhutab, et soolise palgalõhe põhjuseks on naiste ebapiisav osalemine tööturul, vertikaalne 

ja horisontaalne segregatsioon ning asjaolu, et sektorites, kus töötab rohkem naisi kui 

mehi, on sageli madalamad palgad; rõhutab vajadust jälgida palgalõhega seonduvat nii 

avalikus kui ka erasektoris ja vajadust läbipaistvuse järele, tunnistades palgalõhe 

olemasolu töökohtadel; 

18. juhib tähelepanu asjaolule, et vaid 8,9 % äriühingute tegevjuhtkonna liikmetest ja vaid 

15 % tegevjuhtkonda mittekuuluvatest juhtorgani liikmetest on naised, ning rõhutab, et 

vaja on läbipaistvust ja paremat soolist tasakaalustatust, lähtudes kõigis valdkondades 

otsustustasandi ametikohtade täitmisel ja nendele edutamisel ühesugustest ja 

objektiivsetest kriteeriumidest, et võidelda nn klaaslae vastu, mida on võimalik tuvastada 

peaaegu kõigis liikmesriikides; on seisukohal, et ELi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 

strateegia 2015. aasta järgseks perioodiks peaks sellega seoses hõlmama ka tegevuskava; 

19. on seisukohal, et vaja on teha algatusi ja võtta meetmeid eeskätt hariduse ja koolituse, 

sealhulgas kõrghariduse valdkonnas, et kummutada stereotüüpseid hoiakuid naiste 

tööhõive suhtes; rõhutab vajadust edendada ja toetada naiste ja eelkõige emade ettevõtlust 

ning naiste karjäärivõimalusi loodusteaduste valdkonnas ja IKT-sektoris; rõhutab, et on 

oluline julgustada naisi läbima õpinguid loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja 

matemaatika valdkonnas, samuti julgustada naisi osalema suure kasvupotentsiaaliga 

tööstussektorites, eelkõige teadus- ja arendustegevuses, mis märkimisväärselt hoogustaks 

Euroopa majanduskasvu ja tõstaks konkurentsivõimet; 

20. toonitab vajadust toetada läbipaistvaid menetlusi naiste nimetamiseks börsil noteeritud 

äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete ametikohtadele; julgustab 

avalikku ja erasektorit kavandama vabatahtlikke skeeme, mille abil edendada naiste 

nimetamist juhtivatele ametikohtadele, ja kutsub Euroopa Ülemkogu üles võtma viimaks 

vastu ühise seisukoha pärast seda, kui naiste osakaalu juhtorganites käsitlev direktiiv on 

läbinud parlamendis esimese lugemise; 

21. juhib tähelepanu asjaolule, et deklareerimata töö suur osakaal ja näiline füüsilisest isikust 

ettevõtjana tegutsemine, mis mõjutavad suurt osa naistest, eelkõige koduse töö puhul, 

avaldavad negatiivset mõju naiste sissetulekule ja sotsiaalsele turvalisusele, õõnestavad 

töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas kehtestatud sotsiaalseid standardeid ning 

vähendavad ELi SKP taset; nõuab, et loodaks julgustavaid ja soodustavaid mehhanisme, 

millega parandada mitteametlikust majandusest ametlikku majandusse üleminekut; 

märgib, et sellega seoses on peamine võimendusvahend deklareerimata töö ennetamise ja 

tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomine; 
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22. kutsub liikmesriike üles suurendama jõupingutusi, et võidelda deklareerimata ja ebakindla 

töö, sealhulgas nn minitöökohtade ja fiktiivse osalise tööajaga töötamise vastu, ning 

tagama kõikidele töötajatele asjakohase sotsiaalkaitse; taunib ühtlasi ebastandardsete 

töölepingute vormi kuritarvitamist tööhõive ja sotsiaalkaitsega seotud kohustuste täitmise 

vältimise eesmärgil; 

23. soovitab, et kuna perekonna koosseis ja määratlus muutub ajas, tuleks peret ja tööd 

käsitlevad õigusaktid muuta seoses ühe vanemaga peredega ning homo-, bi- ja 

transseksuaalsete ning transsooliste vanematega kõikehõlmavamaks; 

24. on seisukohal, et poliitika ja vahendid, mille eesmärk on võidelda noorte töötuse vastu, 

näiteks noortegarantii ja noorte tööhõive algatus, peavad vastama noorte konkreetsetele 

vajadustele, et võimaldada neil siseneda tööturule; märgib, et mittetöötavate ja 

mitteõppivate (NEET-noored) noorte naiste määr on meeste omast kõrgem; nõuab ühtlasi 

sooliselt eristatud andmete kogumist noorte töötuse valdkonnas, et saaks välja töötada 

kohandatud tõenduspõhist poliitikat; 

25. julgustab liikmesriike tunnustama uusima riigihangete direktiivi võimalusi soolise 

võrdõiguslikkuse süvalaiendamise poliitika edendamise ja tõhustamise vahendina ning 

kaaluma liikmesriikides kehtivate võrdset kohtlemist ja soolist võrdõiguslikkust 

käsitlevate õigusaktide alusel nõuete kehtestamist riigihankelepingute sõlmimise 

eeltingimusena, kui see on kohaldatav; tunnistab, et selle idee arendamisel tuleb järgida 

konkurentsi käsitlevaid ELi õigusakte. 
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