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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 

komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et struktuursed tõkked naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamisele 

tulenevad mitmekordsest ja mitmevormilisest ebavõrdsusest, stereotüüpidest ja 

diskrimineerimisest era- ja avalikus sfääris;  

B.  arvestades, et naiste majandusliku mõjuvõimu ja soolise võrdõiguslikkuse suurendamine 

on majanduse jaoks võimalus, millel on ELi SKP-le tugev positiivne mõju ning mis tooks 

2050. aastaks kaasa ELi SKP kasvu 6,1 kuni 6,9 % elaniku kohta1 ning et soolise lõhe 

vähendamine tööhõives edendaks liikmesriikides majanduskasvu 15 % kuni 45 %2; 

arvestades, et kui võtta arvesse saamata jäänud tulusid, tasumata jäänud sotsiaalmakse ja 

riigi rahandusele tekkinud lisakulusid, oli naiste madalama tööhõive määra aastane 

maksumus 2013. aastal kokku 370 miljardit eurot, mis moodustab 2,8 % ELi SKP-st3; 

samal ajal tooks soolise võrdõiguslikkuse suurendamine kaasa 10,5 miljonit uut töökohta4; 

C. arvestades, et naiste osalemine majanduses ja nende mõjuvõimu suurendamine on 

hädavajalik, et naistel oleks kontroll oma elu üle ja võimalused ühiskonda mõjutada; 

selleks tuleb suurendada naiste juurdepääsu majandusressurssidele ja sellistele 

võimalustele nagu tööhõive, finantsteenused, omand ja muud varad ning oskuste 

arendamine; arvestades, et tuleb tingimata tagada, et naistel ja meestel oleks majanduselus 

ja tööturul osalemiseks samad õigused ja võimalused, mis ei ole üksnes otsustava 

tähtsusega, vaid vajalik ka ELi majandusarengu jaoks ja mõjutab positiivselt SKP-d, 

kaasamist, ettevõtete konkurentsivõimet ja elanikkonna vananemisega seotud probleeme; 

D. arvestades, et strateegias „Euroopa 2020“ seatud eesmärgi kohaselt peaks meeste ja naiste 

tööhõive olema 2020. aastaks 75 % ning eelkõige soovitakse kaotada sooline 

tööhõivelõhe; arvestades, et naiste tööturul osalemise hõlbustamiseks on vaja 

kooskõlastatud jõupingutusi; 

E. arvestades, et emadust ei tohiks pidada naiste kutsealase arengu ja seega nende 

emantsipatsiooni takistuseks; 

F. arvestades, et naistel ja meestel on lapsevanemana võrdsed õigused ja kohustused (välja 

arvatud sünnituspuhkus), ning arvestades, et laste kasvatamise koormust tuleks jagada 

ning seetõttu ei tohiks seda jätta üksnes emadele; 

G. arvestades, et leibkondades, kus noorim laps on alla seitsmeaastane, teevad mehed nädalas 

41 tundi tasustatud tööd ja 15 tundi tasustamata tööd, naised aga 32 tundi tasustatud tööd 

ja 39 tundi tasustamata tööd; 

                                                 
1 Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE); „Economic benefits of gender equality in the EU“, 2017, lk 3 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf 
2 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1527_en.htm?locale=en 
3 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-

solutions 
4 Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE); „Economic benefits of gender equality in the EU“, 2017, lk 3 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1527_en.htm?locale=en
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-solutions
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-solutions
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf
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H. arvestades, et töö- ja pereelu ühitamine on väga tähtis naiste tööalase karjääri 

edendamiseks ning see nõuab riiklikke ja erasektori loodud lastehoiu struktuure; 

I. arvestades, et kuigi ELis on naisi kõrgkooli lõpetanute seas ligi 60 %, jäävad nad püsivate 

takistuste tõttu alaesindatuks loodusteaduste, matemaatika, IT, inseneriteaduste ja sellega 

seotud ametialadel; rõhutab tõsiasja, et selle tulemusel on tekkinud uusi ametialadel 

esineva ebavõrdsuse vorme ning haridusse investeerimisele vaatamata on noored naised 

noorte meestega võrreldes ikka kaks korda suurema tõenäosusega majanduslikult 

mitteaktiivsed; arvestades, et hinnangute kohaselt on IKT ja arvutiteaduste valdkonna 

töökohad lähitulevikus tähtsal kohal nii vabade töökohtade kui ka sissetuleku osas ning on 

äärmiselt oluline, et rohkem naisi asuks õppima just neid valdkondi; 

J. arvestades, et prognooside kohaselt võiks naiste tootlikkuse taseme tõus meestega samale 

tasemele kasvatada ELi SKP-d 27 %; 

K. arvestades, et OECD uuringute kohaselt on äriühingutel, mille juhatusse kuulub rohkem 

naisi, suurem kasumlikkus kui üksnes meestest koosneva juhatusega äriühingutel, isegi 

kui 2014. aastal oli ELi riikides registreeritud suuremate börsil noteeritud äriühingute 

juhatuse liikmete seas naisi vaid 20,2 %; 

1. on seisukohal, et naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine on keskse tähtsusega, et 

vähendada vaesust ja soodustada majandusarengut; rõhutab siiski, et majandusliku 

iseseisvuse saavutamine on ainult esimene samm naiste majandusliku mõjuvõimu 

suurendamiseks, samas kui võrdsust on vaja ka poliitika-, sotsiaal- ja kultuurimaastikul, et 

suurendada naiste mõjuvõimu era- ja avalikus sektoris; on seisukohal, et põhimõtte 

„võrdse tasu maksmine võrdse ja võrdväärse töö eest“ rakendamine liikmesriikides on 

vajalik naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamiseks ja nende põhiõiguste 

tugevdamiseks; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama selle põhimõtte järgimist, 

nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 157, ning võitlema tööturul esineva 

otsese ja kaudse diskrimineerimise vastu, et saavutada naiste majandusliku mõjuvõimu 

suurendamine; 

2. kutsub liikmesriike üles rakendama täielikult võrdse tööalase kohtlemise direktiivi ning 

direktiivi 2010/41/EL füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse 

kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta; palub, et komisjon tagaks nende direktiivide 

parema kohaldamise ning propageeriks soolise võrdõiguslikkuse kavade rakendamist 

ettevõtetes; 

3. kutsub liikmesriike üles kaitsema naiste õigusi ja edendama soolist võrdõiguslikkust ja 

nende sotsiaalset heaolu, võideldes palga- ja pensionilõhe vastu, käsitledes töökohal 

toimuva diskrimineerimise vastaste õigusaktide rikkumisi, et need kaoksid, ning võideldes 

ebakindlate ja soovimatute tööhõive- ja töövormidega, tõlgendades ebakindlana tööhõivet, 

mis ei vasta rahvusvahelistele, riiklikele ja liidu standarditele ja seadustele ja/või mis ei 

anna piisavalt vahendeid inimväärseks eluks või piisavat sotsiaalkaitset, näiteks 

katkendlik tööhõive, enamik ajutisi lepinguid, null-töötundidega leping või 

mittevabatahtlik osaajaga töö, samuti luues tingimused, et tagada õigus naasta 

vabatahtlikult osaajaga töölt täisajaga tööle; 

4. peab kahetsusväärseks püsivat soolist palgalõhet, mis rikub ELi toimimise lepingu artiklis 

157 sätestatud meestele ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
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põhimõtet ning mis eelkõige mõjutab lapsi saavaid ja kasvatavaid naisi; kutsub ELi ja 

liikmesriike koostöös sotsiaalpartnerite ja soolise võrdõiguslikkuse organisatsioonidega 

üles kehtestama ja rakendama poliitikameetmeid soolise palgalõhe kaotamiseks; kutsub 

liikmesriike üles tegema lisaks nimetatud jõupingutustele korrapäraselt palgauuringuid; 

5. rõhutab, et soolise palgalõhe takistamine ja kaotamine ning naiste vaesuse vähendamine 

nende vanaduspõlves sõltuvad esmajoones naistele selleks tingimuste loomisest, et nad 

saaksid pensionisüsteemi võrdselt sissemakseid teha, kaasates neid rohkem tööturule ja 

kaitstes võrdseid võimalusi palga osas, karjääri edendamisel ning täisajaga töötamisel; 

6. toonitab, et on vaja käsitleda soolise palgalõhe põhjuseid ja tagajärgi, sest palgalõhe 

takistab naisi olema majanduslikult iseseisev vanaduspõlves, mil nad on suuremas vaesuse 

ohus kui mehed; rõhutab, kui oluline on, et liikmesriikide maksu- ja hüvitiste süsteemides 

ei seataks leibkonna teisele palgasaajale töötamiseks või suuremas ulatuses töötamiseks 

takistusi, sest leibkonna teised palgasaajad on sageli naised; nõuab tungivalt, et 

liikmesriigid asendaksid leibkonnapõhised mudelid maksude ja sotsiaalkindlustusõiguste 

individualiseerimisega, et tagada naistele individuaalsed õigused ning vähendada nende 

sõltuvust partneritest või riigist; 

7. rõhutab, et paindlikud töövormid lihtsustavad naistel töö- ja pereelu tasakaalustamist ning 

võivad avaldada positiivset mõju ebasoodsas olukorras olevatesse rühmadesse kuuluvate 

naiste tööellu kaasamisele; 

8. kutsub liikmesriike üles parandama üldisi töötingimusi, sealhulgas perekonna vajadusi 

arvestavat tööaja korraldust, konsulteerides selleks töötajatega; 

9. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid piisava isapuhkuse ja selle tasustamise, et tagada 

naistele ja meestele võrdsed võimalused karjääri edendamisel; 

10. rõhutab vajadust kaotada tööturul horisontaalne ja vertikaalne sooline segregatsioon, 

tegeledes selle otseste ja kaudsete põhjustega, diskrimineeriva sotsiaalse käitumise ja 

stereotüüpidega, mitmekesistades naiste ja meeste karjäärivalikuid, edendades meeste ja 

naiste võrdset osalemist tööturul, kvaliteetses hariduses, formaalses ja mitteformaalses 

koolituses ja elukestvas õppes ja koolituses ning tagades võrdse osalemise hoolduses; 

kutsub üles komisjoni ja liikmesriike rakendama meetmeid, et vähendada soolisi 

stereotüüpe ja segregatsiooni tööturul, hariduses, koolitusel, samuti majapidamistöödes ja 

hoolduskohustuse täitmisel, et parandada naiste tulevasi sissetulekuid ja sotsiaal-

majanduslikke tingimusi; 

11. tuletab meelde, et hariduse jätkusuutlik rahastamine riiklikest ja eravahenditest on 

kaasava, sotsiaalselt õiglase ja demokraatliku ühiskonna alus ning see prioriteet peab 

kajastuma eelarvetes; rõhutab erilist rolli, mida tüdrukute ja noorte naiste haridus täidab 

nende tulevastes töövõimalustes ja majandusliku mõjuvõimu suurendamises; kutsub 

sellega seoses liikmesriike üles tugevdama poliitikat ja suurendama investeeringuid 

kvaliteetsesse haridusse ja koolitusse ning edendama sektoreid ja ameteid, kus naised on 

alaesindatud, nagu loodusteadused, tehnoloogia, inseneriteadused ja matemaatika, samuti 

suurendama naiste esindatust nendel kvaliteetsetel töökohtadel; rõhutab kutsehariduse ja -

õppe tähtsust karjäärivalikute mitmekesistamisel, tutvustades naistele ja meestele 

ebatavalisi karjäärivõimalusi; tuletab meelde, kui oluline on haridussüsteemis meeste ja 

naiste vahelise võrdsuse põhimõte ja majanduselus võrdse osalemise õigus;  
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12. juhib tähelepanu sellele, et digitaaltehnoloogia kiirel levikul on tööturule tugev mõju, see 

muudab töö iseloomu, tingimusi ja väärtusahelaid; märgib, et digiteerimisest tulenevad 

võimalused võivad tõhusalt kaasa aidata naiste edasisele tööturule kaasamisele ning nii 

naiste kui meeste tööalaste ja koduste kohustuste paremale ühitamisele; juhib lisaks 

tähelepanu sellele, et digiteerimise tulemuseks on kasvav vajadus oskuste järele, et 

tegeleda meeste ja naiste digitaaloskuste lõhega; toonitab, et nõudlust uute oskuste järele, 

eriti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas, peab täitma koolituste ja 

täiendõppe ning elukestva õppe kaudu, et arendada digitaaloskusi ja kaotada sooline 

ebavõrdsus ning suurendada seeläbi kõrgelt kvalifitseeritud kandidaatide hulka; kutsub 

seepärast liikmesriike ja komisjoni üles tugevdama jõupingutusi, et suurendada naiste ja 

tütarlaste kaasatust IKT-sse ja edendada digioskusi ja e-kirjaoskust, kuna nad on 

alaesindatud selles sektoris, mis võib aidata suurendada nende majanduslikku mõjuvõimu 

ja iseseisvust, ning kokkuvõttes saaks sellega vähendada üldist palgalõhet; 

13. kutsub üles komisjoni koos liikmesriikidega edendama ja toetama naiste 

ettevõtlusalgatusi, sest need võivad anda naistele teadmised, mida neil on vaja oma 

uuenduslikel ideedel põhinevate äriettevõtete asutamiseks või kaasasutamiseks; sellega 

seoses on väga oluline pakkuda teavet koolituste kohta, toetada naisettevõtjaid 

alternatiivsetele rahastamisallikatele juurdepääsul, ettevõtlusvõrgustike loomisel ning 

nõustada neid ettevõtte loomise, juhtimise ja kasvu varastes etappides; 

14. kutsub liikmesriike üles rakendama konkreetset ja aktiivset tööhõive- ja koolituspoliitikat, 

et toetada nende naiste tööle naasmist, kes on oma karjääris pausi teinud, et hooldada neist 

sõltuvaid isikuid; 

15. rõhutab vajadust tagada struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamine hariduse ja 

koolituse edendamiseks, et parandada juurdepääsu tööturule ning võidelda naiste töötuse, 

vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu; rõhutab, et seda 20 % ESFist, mis on eraldatud 

sotsiaalse kaasatuse meetmetele ja sotsiaalse innovatsiooni projektidele, tuleks kasutada 

aktiivsemalt algatuste toetamiseks – näiteks väikesed kohalikud projektid –, mille eesmärk 

on vaesust ja sotsiaalset tõrjutust kogevate naiste mõjuvõimu suurendamine; 

16. palub liikmesriikidel võtta seadusandlikke ja mitteseadusandlikke meetmeid, et tagada 

töötajate majanduslikud ja sotsiaalsed õigused nn feminiseerunud sektorites; toonitab, kui 

oluline on ennetada naiste ülekaalu kujunemist ebakindlas tööhõives ja tuletab meelde, et 

on vaja võidelda ebakindla tööhõive vastu sellistes sektorites nagu majapidamistöö või 

hooldus; tunnistab, et majapidamistööd ja majapidamisteenuste osutamine, mida suures 

osas teevad naised, tehakse sageli deklareerimata tööna; kutsub komisjoni ja liikmesriike 

üles edendama ja arendama majapidamisteenuste ametlikku sektorit, seda ka 

deklareerimata tööga tegelemise alast koostööd edendava Euroopa platvormi kaudu 

tunnustama majapidamisteenuseid, pere juures töötamist ja koduhooldust väärtusliku 

majandussektorina, millel on töökohtade loomise potentsiaal ja mida tuleb liikmesriikide 

siseselt paremini reguleerida, et luua kodutöötajate jaoks turvaline positsioon ja pakkuda 

perekondadele võimalusi täita jätkuvalt oma rolli tööandjana ning tasakaalustada töö- ja 

eraelu; 

17. märgib ära hooldussektori asjakohasuse ja selle töökohtade loomise potentsiaali ja 

rõhutab, et hooldussektoris on vaja luua kvaliteetne tööhõive, mis tooks kaasa 

inimväärseid töökohti avalikus ja erasektoris; rõhutab, et on oluline laiendada 
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sotsiaalkaitset ja suurendada töötasu majandussektorites, kus enamik töötajatest on naised, 

muu hulgas näiteks hooldustöötajad, koristajad ja koduabilised, toitlustustöötajad ning 

tervishoiu abispetsialistid; 

18. rõhutab, kui tähtis on pöörata tähelepanu nende haavatavate rühmade konkreetsetele 

vajadustele, kes seisavad silmitsi mitmetahuliste ja eriliste raskustega tööturule 

sisenemisel, näiteks noored naised, maapiirkondades elavad naised ning puuetega, 

pagulastest ja rändajatest naised. kutsub liikmesriike üles tagama varase ja lihtsustatud 

juurdepääsu kvaliteetsele koolitusele, sh praktikakohtadele, et tagada täies ulatuses 

integratsioon liikmesriikide ühiskonda ja tööturule, võttes arvesse pagulaste 

olemasolevaid ametlikke ja mitteametlikke oskusi ja pädevusi, andeid ja oskusteavet; 

kutsub liikmesriike üles võtma meetmeid, et hoida ära sektoritevahelist diskrimineerimist, 

mis mõjutab eelkõige haavatavas olukorras naisi; rõhutab, kui tähtis on rakendada 

nõuetekohaselt direktiivi 2007/78/EÜ võrdse kohtlemise kohta töö saamisel ja kutsealale 

pääsemisel ning direktiivi 2000/43/EÜ võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta 

sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust; 

19. palub liikmesriikidel ja komisjonil jõustada ja parandada juba kehtivate seaduste ja 

töökohapoliitika kohaldamist ning parandada vajaduse korral neid seadusi ja poliitikat, et 

kaitsta naisi otsese ja kaudse diskrimineerimise eest, eelkõige naiste tööle valimisel ja 

palkamisel, töökoha säilitamisel, kutseõppes ja edutamisel nii avalikus kui ka erasektoris, 

ning pakkuda naistele võrdseid võimalusi palga ja karjääri edenemise osas; 

20. toonitab, kui oluline on sooneutraalsuse põhimõte töökohtade hindamises ja 

klassifitseerimises nii avalikus kui ka erasektoris; tunneb heameelt liikmesriikide 

jõupingutuste üle edendada poliitikat, mis hoiab ära diskrimineerimist töölevõtmisel, ning 

julgustab neid edendama sooliselt neutraalseid elulugusid, et hoida ära ettevõtete ja 

avaliku sektori asutuste sooline kallutatus värbamisel; palub komisjonil uurida võimalust 

töötada välja anonüümitud Europassi CV; teeb ettepaneku, et liikmesriigid töötaksid välja 

programmid, et võidelda sotsiaalsete ja sooliste stereotüüpidega, eelkõige nooremates 

elanikkonnarühmades, et vältida töökohtade kutsealast lahterdamist, mille tõttu on naiste 

juurdepääs kõige paremini tasustatud positsioonidele ja töökohtadele sageli piiratud; 

21. kutsub liikmesriike üles kehtestama ennetavat poliitikat ja tegema sobivaid 

investeeringuid, mis on kujundatud nii, et need toetaksid naiste ja meeste sisenemist 

jätkusuutlikule ja kvaliteetseid töökohti pakkuvale tööturule, sinna naasmist, seal püsimist 

ja seal edasi liikumist pärast perekonna või hooldamisega seotud puhkust, kooskõlas 

Euroopa sotsiaalharta artikliga 27; rõhutab eelkõige vajadust tagada tagasipöördumine 

samale, võrdväärsele või sarnasele ametikohale, kaitse vallandamise või ebasoodsama 

kohtlemise eest pärast rasedust ja perepuhkuse taotlemist või võtmist ning kaitseperiood 

pärast tööle naasmist, et inimesed saaksid oma ametikohaga uuesti kohaneda; 

22. nõuab tungivalt, et liikmesriigid rakendaksid vajaduse korral vanemakaitse süsteeme, mis 

hõlmavad kohustuslikku ja välistavat ema- ja isapuhkust iga vanema jaoks, samuti 

vanemapuhkust, mida saab kasutada vastavalt vanemate ühisele otsusele vahendina 

mõlema vanema õiguste tunnustamiseks ja tööandjate sellisele eeldusele vastuseismiseks, 

mille kohaselt jäävad vanemakohustused ainult naiste kanda; 

23. rõhutab, et töötasu ja sotsiaalmaksete maksmist tuleks jätkata puhkuse ajal; 
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24. rõhutab, kui oluline on naiste ja meeste võrdne esindatus juhtivatel positsioonidel nii 

avalikus kui ka erasektoris; tuletab meelde naissoost juhatuse liikmete direktiivi tähtsust, 

mille eesmärk on tasakaalustada alaesindatud soo osakaalu börsil noteeritud äriühingute 

tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete ametikohtadel, välja arvatud väikese ja 

keskmise suurusega ettevõtete puhul; kutsub lisaks liikmesriike üles viima töönõukogus 

lõpule, nii et saaks alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga selle nimel, et 2020. 

aastaks oleks vähemalt 40 % börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda 

mittekuuluvatest juhtorgani liikmetest naised; kutsub liikmesriike ja ettevõtteid lisaks üles 

suurendama soolist tasakaalu juhtivatel ametikohtadel tööturul, majanduslikes ja 

poliitilistes otsustusstruktuurides ja institutsioonides ning ettevõtetes ja ettevõtete 

juhatustes, nt sookvootide abil; 

25. rõhutab, et juurdepääs krediidile, finantsteenustele ja nõustamisele aitab oluliselt 

suurendada sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate naiste võimalusi ettevõtluses ning nende 

esindatust erasektoris; soovitab seepärast, et tuleks uurida võimalusi kasutada Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) ja Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) paindlikumalt 

ja vähem bürokraatlikult, et toetada naisettevõtjaid käivitamisetapis; 

26. ergutab naisi asuma juhtivatele positsioonidele ametiühingutes ja töötajate 

organisatsioonides ning nõuab tungivalt, et kõik ametiühingujuhid tagaksid võrdse 

esindatuse ning esindaksid tõhusalt naissoost töötajate huve; 

27. rõhutab, kui olulised on sotsiaalpartnerid ja kollektiivläbirääkimised naissoost töötajate 

majandusliku mõjuvõimu suurendamise seisukohalt ning ergutab töökohtade 

klassifitseerimist läbi vaatama, kui soolistest eelarvamustest tingitult võib juhtuda, et 

erinevatel positsioonidel olevad inimesed täidavad samu ülesandeid; 

28. palub liikmesriikidel tugevdada ja jõustada kollektiivläbirääkimise õiguse täielikku 

kasutamist era- ja avalikus sektoris; palub eelkõige, et sotsiaalpartnerid kasutaksid 

kollektiivläbirääkimisi, et edendada naiste ja meeste võrdseid võimalusi, tagada võrdset 

kohtlemist käsitlevate kehtivate õigusaktide tulemuslik kohaldamine ning tegeleda ja 

võidelda soolise palgalõhega; rõhutab sellega seoses, et sotsiaalpartnerid suudavad 

tööturul soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks palju ära teha, tõstatades 

kollektiivläbirääkimistel järjekindlalt meeste ja naiste võrdse ja inimväärse tasustamise 

küsimuse; peab heaks tavaks soolise võrdõiguslikkuse volinike ametisse nimetamist, et 

suurendada teadlikkust ja teavitada soolisest võrdõiguslikkusest töökohal ning teha 

sellealast koostööd; 

29. kutsub liikmesriike üles rakendama ja jõustama avalikku sotsiaalhoolekande poliitikat 

ning tagama kvaliteetsed, taskukohased ja kõigile kättesaadavad hooldusteenused laste, 

eakate ja teiste ülalpeetavate hooldamiseks, seades lapsehoiuteenuste osas Barcelona 

eesmärkide puhul ambitsioonikamaid sihte; nõuab lisaks, et liikmesriigid määraksid 

kindlaks samasugused eesmärgid pikaajaliste hooldusteenuste osas ning edendaksid 

tasustamata majapidamistööde võrdset jagamist ja jagatud vastutus hoolduses; rõhutab, et 

lastehoiu kättesaadavus on otsustava tähtsusega eeltingimus, et naised saaksid rakendada 

oma potentsiaali töökohal, et töötavatel peredel oleks võimalik ühildada töö- ja eraelu 

ning et suureneks naiste osakaal tööturul; tuletab meelde avalike teenuste olulist rolli 

soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel; märgib, et nende valdkondade kulutustes tuleks 

näha investeeringuid, mis toovad majanduslikku kasu; 
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30. rõhutab vajadust kõrvaldada sooline ebavõrdsus tasustatava ja tasustamata töö puhul ning 

edendada laste ja ülalpeetavatega seotud vastutuse, hoolduskohustuste ja kulutuste võrdset 

jagamist naiste ja meeste vahel ning ühiskonnas tervikuna, tagades, et naistel ja meestel on 

raha teenimise ja hooldamise seisukohalt võrdne positsioon; juhib sellega seoses 

tähelepanu vajadusele esitada konkreetseid ettepanekuid, et saavutada parem töö- ja eraelu 

tasakaal; 

31. nõuab, et kaasseadusandjad esitaksid uusi tõhusaid meetmeid töö- ja eraelu tasakaalu 

parandamiseks, sealhulgas seadusandlikke ettepanekuid rasedus- ja sünnituspuhkuse, 

isapuhkuse, vanemapuhkuse ja hoolduspuhkuse osas, et edendada soolist 

võrdõiguslikkust, parandades naiste juurdepääsu tööturule ning tagades majapidamistööde 

ja hooldamiskohustuste võrdset jagamise naiste ja meeste vahel; 

32. nõuab tungivalt, et liikmesriigid integreeriksid oma tööõigusse mehhanismid, mille 

eesmärk on pakkuda stiimuleid, et kehtestada paindlik töökorraldus ja kaugtöö mudelid, 

mis muudavad vanemate jaoks lihtsamaks laste eest hoolitsemise pärast kooli ning 

hõlbustavad töö- ja perekondlike kohustuste ühitamist; rõhutab samal ajal, et töötajatel ja 

tööandjatel on jagatud vastutus sobivaima töökorralduse kavandamisel ja selles kokku 

leppimisel; 

33. kutsub liikmesriike üles tagama parimate tavade hindamise alusel puuetega laste 

vanematele lisapuhkuse, pöörates erilist tähelepanu üksikemadele; 

34. nõuab tungivalt, et liikmesriigid investeeriksid informaalse õppe põhistesse mängulistesse 

pikapäevastruktuuridesse, mis võiksid eelkõige olla keskused, kus oleks tagatud lapsehoid 

pärast kooli- ja lasteaiapäeva lõppu, see aitaks lahendada koolide ja ettevõtete graafikute 

erinevuse probleemi; 

35. ergutab liikmesriike riigihankedirektiivi (2014/24/EL) sätetele tuginedes edendama 

sotsiaalklauslite kasutamist avalike hangete puhul naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 

suurendamise vahendina, juhul kui on olemas asjakohased siseriiklikud õigusaktid, millele 

sotsiaalklauslite kehtestamisel tugineda; 

36. rõhutab, kui oluline on pakkuda riiklikke stiimuleid, mis muudaksid rahastamise 

naisettevõtjatele hõlpsamini kättesaadavaks, ning toonitab sellega seoses mikrolaenude 

potentsiaali; 

37. kutsub liikmesriike üles võtma oma riikliku kvalifikatsiooni- ja tööturupoliitika puhul 

igakülgselt arvesse soolist mõõdet ning integreerima sellised meetmed riiklikesse 

tegevuskavadesse ja/või käsitlema neid Euroopa poolaasta osana kooskõlas 

tööhõivesuunistega;  
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