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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 

komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse komisjoni 2013. aastal avaldatud Euroopa parimate tavade juhendit info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas töötavatele naistele, 

– võttes arvesse oma 2012. aasta süvaanalüüsi „Naised IKTs”, 

– võttes arvesse oma 2015. aasta süvaanalüüsi „Naiste mõjuvõimu suurendamine 

internetis”, 

A. arvestades, et 2,7 miljonist IKT sektoris töötavast inimesest on vaid 20 % naised; 

arvestades, et naised on alaesindatud IKT sektori kõikidel tasanditel ja eelkõige 

otsustustasandil; 

B. arvestades, et komisjoni prognoosid näitavad, et rohkem naisi digitaaltöö turul võib aidata 

suurendada ELis SKPd igal aastal 9 miljardi euro võrra; 

C. arvestades, et uuringu „Women active in the ICT sector” (IKT sektoris tegevad naised) 

kohaselt on 2020. aastaks Euroopa IKT sektoris 900 000 täitmata ametikohta; arvestades, 

et IKT sektor kasvab kiiresti ja selles luuakse igal aastal ligikaudu 120 000 uut töökohta;  

D. arvestades, et põhjus, miks IKT hariduses ja hiljem tööhõives osaleb vähem naisi ja 

tütarlapsi, seisneb muu hulgas sooliste stereotüüpide keerulises koosmõjus ning neid 

stereotüüpe hakatakse kujundama juba varases eas ja hariduse varastel tasemetel ning see 

jätkub tööelus; 

E. arvestades, et põhjusi, mis mõjutavad naiste ja tütarlaste vähemat osalemist IKT hariduses 

ja tööhõives, on palju ja need erinevad liikmesriigiti sõltuvalt sellest, kui edumeelselt 

tegeldakse selliste küsimustega nagu soolised stereotüübid ja segregatsioon üldisemalt, 

samuti on IKT sektoris suhteliselt vähe naiste rollieeskujusid ja naised ei tule eriti selle 

sektori juhtivatel ametikohtadel esile; 

F. arvestades, et IKT sektorit iseloomustavad vertikaalne ja horisontaalne segregatsioon, mis 

on seal isegi suurem kui paljudes teistes sektorites, ning lõhe naiste haridustaseme ja 

nende IKT sektori ametikoha vahel; arvestades, et enamik IKT sektoris töötavaid naisi 

(54%) töötab madalalt tasustatud ja madalat kvalifikatsiooni nõudval töökohal ning vaid 

väike osa (8%) neist töötab kõrget kvalifikatsiooni nõudval tarkvarainseneri ametikohal; 

arvestades, et naised on selles sektoris alaesindatud ka otsuste tegemise tasandil ja vaid 

19,2 protsendil IKT sektori töötajatel on naisülemus, samas kui muudes sektorites on see 

osakaal 45,2%; 

G. arvestades seda, et kogemused näitavad, et paindlik töö võib aidata naistel tööturul oma 

koha leida; 

1. palub komisjonil, liikmesriikidel ja sotsiaalpartneritel edendada soolist võrdõiguslikkust 

eeskätt digitaalmajanduses, esindusorganites ja koolitusasutustes, soodustada soolist 

tasakaalu otsuste tegemisel ning jälgida tähelepanelikult muutusi ja arengut; kutsub 
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liikmesriike võtma järelmeetmeid edusammudele, mida on selles valdkonnas vaja veelgi 

teha, ja jagama häid tavasid nii oma riigis kui ka teiste liikmesriikidega; kutsub komisjoni 

ajakohastama praeguseid andmeid naistöötajate kohta IKT sektoris ja hindama selles 

sektoris naiste suurema osakaalu majanduslikku mõju; 

2. toetab kindlalt püüdlusi suurendada ELis naiste osakaalu juhtivatel ametikohtadel; märgib, 

et tuleb kaaluda seadusandlike algatuste tegemist soolise tasakaalu parandamiseks juhul, 

kui üks sugupool on töökohas struktuuriliselt ebasoodsas olukorras ja tal ei ole võimalust 

end teostada; rõhutab, et ettevõtted on edukamad, kui nende kollektiivis on nii mehi kui ka 

naisi; rõhutab, et kohustuslike kvootide kehtestamisel tuleb võtta arvesse ettevõtete 

suurust ja erinevat olukorda liikmesriikides; 

3. palub liikmesriikidel tegelda soolise ebavõrdsusega IKT sektoris, rõhutades mitmekesisust 

kui ärieelist ja luues nii ettevõtetele kui ka naistele rohkem ja paremaid stiimuleid, näiteks 

pakkuda eeskujusid ja karjäärivõimalusi naiste nähtavuse parandamiseks; peab 

kiiduväärseks komisjoni tehtud algatusi, millega edendatakse kaasavat digitaalset maailma 

soodustavaid võrgustruktuure ja nõustamisprogramme; palub tungivalt, et komisjon ja 

liikmesriigid lõpetaksid naiste osakaalu juhtorganites käsitleva direktiivi blokeerimise ja 

püüaksid jõuda kokkuleppele, et parandada börsil noteeritud ettevõtete tegevjuhtkonda 

mittekuuluvate direktorite seas soolist tasakaalu ja laiendada direktiivi kohaldamisala 

kõigile direktoritele; palub liikmesriikidel võtta meetmeid, et toetava tegevuse kaudu 

aidata naistel teha karjääri ettevõtete kõigil juhtimistasanditel;  

4.  nõuab, et kõigi selle valdkonna meetmete puhul oleks ettevõtjate halduskoormus 

võimalikult väike; on arvamusel, et liigne bürokraatia võib tekitada vastuseisu ja 

põhjustada töökohtade kadumist või ümberpaigutamist; peab kiiduväärseks toimivaid, 

konsensusel põhinevaid kompromisse, mille saavutasid sektori sotsiaalpartnerid suure 

kaasotsustamise traditsiooniga liikmesriikides; on seisukohal, et kaasotsustamine on 

Euroopa riikide majanduse parima tava eeskuju;  

5. juhib tähelepanu tõsiasjale, et digiteerimine avaldab suurt mõju tööturule, kuna muudab 

töökohtade dünaamikat ning aitab luua uusi töövõimalusi ja paindlikumaid töötingimusi, 

nagu kaugtöö, mis võib olla vahend nii naiste kui ka meeste töökohustuste ja kodutööde 

ühitamise parandamiseks; 

6. julgustab liikmesriike kohandama vajaduse korral haridussüsteeme, et soodustada 

loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika õpetamist ja huvi nende 

vastu üldiselt ning eriti naisõpilaste seas; juhib tähelepanu vajadusele luua naistele IKT 

sektoris toetuspõhiseid professori ametikohti, et tütarlastel ja naistel oleks selles sektoris 

eeskujusid; 

7. kutsub liikmesriike looma paremaid tingimusi naiste tööhõiveks; rõhutab sellega seoses 

Barcelona eesmärke ning kättesaadava ja vastuvõetava hinnaga lastehoiu tähtsust naiste 

tööhõivemäära seisukohast; toonitab, et võrdõiguslikkuse poliitika keskmes on meeste ja 

naiste võrdsed võimalused;  

8.  ergutab liikmesriike kehtestama maksu- ja toetussüsteeme, milles ei oleks ebasoodsaid 

tingimusi teise sissetuleku teenijatele või neile, kes soovivad töötada rohkem, sest naised 

kalduvad IKT sektoris töötades olema valdavalt teise sissetuleku teenijad; 
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9. palub komisjonil tagada naiste digikirjaoskuse edendamiseks ettenähtud ELi rahaliste 

vahendite kasutamise pideva, jätkuva ja hoolika järelevalve, et vältida nende vahendite 

igasugust kuritarvitamist ja tagada nende tulemuslik kasutamine; 

10. nõuab parimate tavade vahetamist kõigi asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas 

sotsiaalpartnerite vahel, et arutada digitaalarengu tegevuskava soolise aspekti 

rakendamist; kutsub komisjoni lisama digitaalarengu tegevuskavasse ja digitaalse ühtse 

turu strateegiasse sotsiaalse mõõtme, sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse; palub 

komisjonil käsitleda seda küsimust oma 2016. aasta tööprogrammi algatuses „Uus algus 

töötavatele vanematele”; 

11. peab kiiduväärseks Euroopa parimate tavade juhendit IKT valdkonnas töötavatele naistele 

ning nõuab selle ulatuslikku ja tulemuslikumat rakendamist; peab kiiduväärseks 

üleeuroopalise digitaalvaldkonna töökohtade edendamise suure koalitsiooni loomist ning 

julgustab selles osalevaid ettevõtjaid pöörama erilist tähelepanu naiste palkamisele ja neile 

võrdsete karjäärivõimaluste pakkumisele; rõhutab nende algatuste panust paljudes 

liikmesriikides valitseva oskustööliste nappuse leevendamisse; 

12. palub komisjonil ja liikmesriikidel analüüsida digitaalajastu uusi tööhõivevorme eelkõige 

naistele ja võtta kõige haavatavamatele rühmadele mõeldud meetmeid; kutsub komisjoni 

ja liikmesriike leidma võimalusi töötajate põhiõiguste ja sotsiaalse kaitse tagamiseks 

eesmärgiga võidelda ebakindlate töötingimuste vastu; rõhutab, et on vaja leida uutele 

töövormidele vastavaid uusi sotsiaalkaitse vorme ja kuna naised on juba uute 

tööhõivevormide tõttu saanud tunda puudujääke sotsiaalkaitses, siis tuleb neid kogemusi 

asjakohaste lahenduste otsimisel arvesse võtta;  

13. märgib, et digiteerimine avab võimalusi ettevõtluse valdkonnas, ja rõhutab, et oluline on 

tagada IKTga seotud ettevõtjatele ja digitaalvaldkonna idufirmadele vajalikud 

rahastamissüsteemid, parandades eelkõige rahastamisvahendite kättesaadavust 

naisettevõtjatele; 

14. juhib tähelepanu tõsiasjale, et IKT sektoris töötavate naiste jaoks on endiselt probleemiks 

sooline palgalõhe ja ebavõrdsed karjäärivõimalused; rõhutab, et ohus on põhimõte, mille 

kohaselt tuleb samas töökohas maksta meestele ja naistele võrdväärse töö eest võrdset 

tasu, et tagada õige ja õiglane töötasu, kuigi see on üks tööturu sotsiaalse õigluse 

tugisammas ja seda tuleks kaitsta ennekõike; kordab uuesti, et digitaalmajanduses ei tohi 

lubada ebavõrdsuse teket tasustamisel ega karjäärivõimalustes; rõhutab, et naiste järjest 

suurem osalemine tööturul ja seonduvad investeeringud sotsiaalse kaasamise poliitikasse 

aitavad vähendada soolist pensionilõhet tulevikus; rõhutab kollektiivläbirääkimiste 

tähtsust ka digitaalse turumajanduse tingimustes, et kaitsta kvaliteetseid ja kindlaid 

töökohti digitaalajastul; 

15. märgib, et ühiskonnas toimunud muutustele vaatamata ei ole struktuurid veel piisavalt 

kohandatud ega võimalda naistel neid võimalusi täielikult ära kasutada;  

16. juhib tähelepanu asjaolule, et digiteerimine muudab tööturul töö olemust ning tööandja ja 

töötaja vahelisi suhteid, näiteks töö korraldamise võimalused ja paindlikkus; rõhutab, et 

need uued võimalused eeldavad selliste mõistete uuesti mõtestamist ja läbivaatamist nagu 

töökoht ja tööaja piirid; rõhutab, et liikmesriikide tööõiguses töötajatele tagatud õigusi 

tuleb kaitsta sõltumata uutest töövormidest ja uuest töökorraldusest, mille on tekitanud 
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digiteerimine; 

17. tunneb heameelt, et digitaalajastu pakub töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele 

arvukaid võimalusi ja suuremat paindlikkust, sealhulgas võimalusi töö- ja eraelu paremaks 

ühitamiseks, võttes eriti arvesse väikeste lastega vanemate ja puudega inimeste olukorda 

tööturul; kutsub komisjoni ja liikmesriike tegelema IKT sektoris laialt levinud paindliku 

töö ja töökohakindluse küsimustega, kuid rõhutab ühtlasi, et areng toob kaasa ka uusi 

ülesandeid, ning palub liikmesriikidel tagada piisavate sotsiaalkindlustuse sätete 

kehtestamise; toetab töötajate õigust mitte olla kättesaadav väljaspool kokkulepitud 

tööaega;  

18. juhib tähelepanu asjaolule, et digiteerimisest tekkiv paindlik töökorraldus võib kaasa tuua 

ka ebakindlaid töötingimusi; rõhutab, et suurt ohtu kujutavad töötaja pideva 

kättesaadavuse tõttu tekkivad tööga seotud vaimse tervise probleemid, näiteks 

läbipõlemine; pooldab seepärast töötajatele ettenähtud puhkuseajast täielikku 

kinnipidamist ja rõhutab, et on vaja järgida paindliku tööajaga töölepingute puhul tööaja 

korraldust ja säilitada eri liikmesriikides tööõiguses kindlaksmääratud tööaja piirid; 

19. märgib, et nõudlust uute oskuste järele, eriti IKT valdkonnas, tuleb täita koolituste ja 

täiendõppe, aktiivsete tööturumeetmete ja elukestva õppe abil, et arendada digitaaloskusi 

ja kaotada sooline ebavõrdsus ning suurendada seeläbi kõrgelt kvalifitseeritud 

kandidaatide hulka; rõhutab, et oluline on parandada digitaaloskusi ja digitaalset 

kirjaoskust, et hõlbustada tööleasumist IKT-ettevõtetes naiste jaoks, kellel mitmesugustel 

põhjustel neid erioskusi ei ole; rõhutab, et kui see ei õnnestu, vähenevad veelgi naiste 

võimalused asuda tööle selles sektoris; tuletab meelde, et Euroopa Sotsiaalfond võib 

osaleda selliste kursuste rahastamises; 

20. osutab vajadusele kasutada aktiivsemalt ära e-õpet, mille abil piiratud liikuvusega naised 

saavad omandada kvalifikatsiooni ja oskused;  

21. rõhutab, et oluline on õppida digitaaloskusi varases eas, ja kutsub liikmesriike tagama 

seda, et tüdrukuid julgustataks osalema IKT tundides kogu õpinguaja jooksul; soovitab 

lisada vajaduse korral digitaalse kirjaoskuse tavapärasesse õppekavasse; rõhutab, et 

mõned liikmesriigid (Saksamaa, Hispaania ja Rootsi) on võtnud kasutusele meetmed, et 

soodustada soolise tasakaalu saavutamist Euroopa IKT erialadel, ning need meetmed on 

suunatud peamiselt naiste ja tütarlaste IKT õpingutele ja karjäärile juba varases eas; 

rõhutab IKT-alase õppe kättesaadavuse olulisust ja kutsub liikmesriike julgustama naisi, 

sõltumata nende majanduslikust taustast, arendama IKT oskusi täielikult rahastatud 

õpipoisiõppe ja praktika kaudu; 

22. on seisukohal, et üle 55aastaste naiste digitaaloskused vajavad suurema tõenäosusega 

uuendamist, sest puudub pidevõpe, ning digiteerumine on piiratud digitaaloskustega 

eakamatele tööotsijatele oluline takistus; palub komisjonil ja liikmesriikidel toetada 

pidevõpet, samuti koolitusi ja programme, mis valmistavad ette paremat kohanemist või 

võimalikku karjäärimuutust vastavalt kasvavale nõudlusele digitaaloskuste järele 

mitmesugustes sektorites, pöörates erilist tähelepanu üle 55aastastele naistele, et kaitsta 

neid tööturult tõrjumise eest; 

23. palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta asjakohaseid meetmeid selleks, et oluliselt 

rohkem naisi läheks tööle digisektorisse; rõhutab, et oluline on naiste mõjuvõimu 
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suurendamine ning nende potentsiaali ja võimete täielik ärakasutamine vabade 

ametikohtade täitmisel ja naiste kaasamiseks IKT sektorisse, et edendada Euroopa 

majandust ja naiste tööhõivevõimalusi; rõhutab, et oluline on integreerida kodeerimine, 

uus meedia ja tehnoloogiad kõigi haridustasemete õppekavadesse, ning juhib tähelepanu 

võimalustele, mida pakuvad digitaaloskused tõkete vähendamiseks tööturule pääsul; 

märgib, et soolise lõhe ületamiseks selles valdkonnas on oluline pidev dialoog 

sotsiaalpartneritega. 
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