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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse oma 13. septembri 2016. aasta resolutsiooni töö- ja eraelu tasakaalu 
soodustavate tingimuste loomise kohta tööturul1,

– võttes arvesse oma 15. septembri 2016. aasta resolutsiooni võrdse tööalase kohtlemise 
direktiivi kohaldamise kohta2,

– võttes arvesse oma 14. juuni 2017. aasta resolutsiooni vajaduse kohta koostada ELi 
strateegia soolise pensionilõhe kaotamiseks ja ärahoidmiseks3,

– võttes arvesse oma 4. juuli 2017. aasta resolutsiooni töötingimuste ja ebakindlate 
töösuhete kohta4,

– võttes arvesse oma 3. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni naiste majandusliku 
mõjuvõimu suurendamise kohta ELi era- ja avalikus sektoris5,

– võttes arvesse oma 26. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni seksuaalse ahistamise ja 
väärkohtlemise vastase võitluse kohta ELis6,

– võttes arvesse komisjoni 26. aprilli 2017. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja 
eraelu tasakaalustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
2010/18/EL (COM(2017)0253),

1. peab väga kahetsusväärseks, et kuigi naised moodustavad ELis ajakirjanduse ja meedia 
eriala lõpetanutest selge enamuse ehk 68 %7, on nad meedias siiski märkimisväärselt 
alaesindatud, eriti otsustus- ja juhtimistasandil; märgib, et kõigil juhtimistasanditel on 
naisi kõrgemate ametnikena otsuseid tegevatel ametikohtadel keskmiselt 32 %, 
kusjuures tegevjuhi jms kõrgeima strateegilise tasandi ametikohtadel on naisi veelgi 
vähem – 16 %; juhib lisaks tähelepanu sellele, et naiste 25 % liikmesus juhatustes on 
samuti väike8; märgib, et niisugune alaesindatus aitab kaasa naiste negatiivsele ja 
stereotüüpsele kujutamisele ELi meedias;

2. leiab, et kõnealused stereotüübid võivad tuua kaasa naiste jaoks negatiivse sotsiaalse 
keskkonna ja võivad soodustada soolist diskrimineerimist töökohal; juhib tähelepanu 
sellele, kui oluline on positiivne sotsiaalne keskkond selleks, et aidata töötajatel tulla 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0338.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0360.
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0260.
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0290.
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0364.
6 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0417.
7 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine otsuste tegemisel meediaorganisatsioonides, Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudi aruanne, 2013, lk 17.
8 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine otsuste tegemisel meediaorganisatsioonides, Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudi aruanne, 2013, lk 29–33.
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toime töö suure intensiivsusega;

3. rõhutab, kui oluline on tagada meestele ja naistele võrdsed võimalused, nii et annet 
premeeritaks sõltumata soost, rassist, vanusest, religioonist, puudest, terviseseisundist 
või majanduslikust staatusest;

4. kutsub komisjoni, liikmesriike ja sotsiaalpartnereid üles edendama soolist 
võrdõiguslikkust meediaorganisatsioonides, esindusorganites ja koolitusasutustes, eriti 
nende juhatustes, ning tehtud edusamme tähelepanelikult jälgima ja võtma 
järelmeetmeid;

5. on seisukohal, et naiste töötingimuste üldine paranemine on kasulik kõikidele 
meediasektori töötajatele; leiab siiski, et see paranemine ei ole olnud piisav ja et 
ebavõrdsus on jäänud; rõhutab, et liikmesriigid ja komisjon peavad tagama võrdse 
tasustamise põhimõtte vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 157 ning seda 
edendama, sealhulgas võideldes soolise palga- ja pensionilõhe vastu, vähendades 
ebakindlaid töösuhteid1, tagades taskukohase ja kvaliteetse lastehoiu kättesaadavuse 
ning töö- ja eraelu tasakaalustamise poliitika, samuti tagades kollektiivläbirääkimiste 
õiguse; palub komisjonil ja liikmesriikidel tegeleda ebakindla tööhõive, sh 
deklareerimata töö ja näilise füüsilisest isikust ettevõtjana töötamisega, tagamaks, et 
kõik töölepingute liigid pakuksid inimväärseid töötingimusi ja nõuetekohast 
sotsiaalkaitset vastavalt ILO inimväärse töö tegevuskavale, Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 9, ELi põhiõiguste hartale ja Euroopa sotsiaalhartale;

6. on seisukohal, et meedia poolt taastoodetavad soolised stereotüübid aitavad kaasa 
segregatsioonile tööturul; mõistab hukka naiste kujutamise nende inimväärikust 
vähendades, näiteks seksuaalse objektina ringhäälingus ja reklaamis; rõhutab, et 
majanduslikke argumente ei saa kasutada vabandusena sooliste stereotüüpide 
põlistamisele meediasisus; juhib tähelepanu sellele, et meedias, mis kajastab kõige 
olulisemaid poliitilisi ja majanduslikke teemasid, on palju vähem naisi kui mehi; märgib 
lisaks, et on vastuvõetamatu, et vanus ja atraktiivsus oleksid peamised tegurid, mis 
määravad, kas teatav saatejuht ilmub ekraanile või mitte;

7. juhib tähelepanu nii vabakutseliste kui ka alalise personali pikale traditsioonile 
meediasektoris; märgib, et sektori jätkuv üleminek digitehnoloogiale on viinud 
traditsioonilise tiraažist ja reklaamist saadava tulu vähenemiseni, mis mõjutab sektoris 
pakutavate töölepingute liiki;

8. soovitab meediaorganisatsioonidel austada naiste ja meeste õigust kasutada võrdselt 
vanemapuhkust; julgustab eriti mehi vanemapuhkust võtma;

9. on seisukohal, et naiste võrdõiguslikkuse saavutamiseks kõigil meediasektori tasanditel, 
eelkõige otsustustasandil, on vaja töötajakeskset kultuuri, sootundlikku kõrgemat 
juhtkonda, palgasüsteemide läbipaistvust, sooneutraalset töö hindamist ja 
klassifitseerimist, läbipaistvat edutamis- ja värbamiskorda ning tulemuslikke meetmeid 
seksuaalse ahistamise lõpetamiseks; kutsub komisjoni üles jätkuvalt jälgima, kas 
direktiivi 2006/54, mis muudab tõendamiskohustuse soolise diskrimineerimise juhtudel 

                                               
1 Euroopa Parlamendi 4. juuli 2017. aasta resolutsioon töötingimuste ja ebakindlate töösuhete kohta.



AD\1143592ET.docx 5/9 PE613.389v02-00

ET

vastupidiseks, jõustatakse ja kohaldatakse õigesti;

10. märgib ära Euroopa Parlamendi hiljutise uurimuse, millest nähtub, et kõik töövormid 
muutuvad üha ebakindlamaks; tunnistab, et ebakindluse oht on meediasektoris suurem 
ebatüüpiliste töövormide puhul, nt tähtajaline, ajutine, vabakutseline ja katkeline töö; 
märgib ühtlasi, et naised on kogu tööturul paljude ebatüüpiliste töövormide osas 
üleesindatud1; juhib tähelepanu sellele, et jätkuv üleminek digitehnoloogiale avaldab 
meediasektori majanduslikule elujõulisusele üha suuremat survet, mis omakorda 
mõjutab selles sektoris pakutavate töölepingute liiki ja tõenäoliselt süvendab seda 
suundumust; juhib lisaks tähelepanu sellele, et selliste lepingute alusel töötavad naised 
võivad olla haavatavamad töökohal ahistamise suhtes, sest neid on suhteliselt lihtne 
organisatsioonist vallandada;

11. märgib, võttes arvesse Eurofoundi tulevast aruannet „Pay transparency in Europe: First 
movers' experiences with gender pay reports and audits“ (Tasustamise läbipaistvus 
Euroopas: esimeste tegutsejate kogemused soolise tasustamise aruannete ja audititega), 
et ainult üks kolmandik liikmesriikidest on rakendanud vähemalt mõnda soolise 
tasustamise läbipaistvuse meedet komisjoni soovituse (C(2014) 1405 final) põhjal ja 
mõned on muutnud õigusakte alles hiljuti või neil on välja töötatud kavad, samas kui 
enam kui pool liikmesriikidest ei ole seni rakendanud ühtegi neljast tasustamise 
läbipaistvuse meetmest;

12. rõhutab meedia rolli sotsiaalse muutuse tegurina ja meedia mõju avaliku arvamuse 
kujundamisel ning kutsub liikmesriike üles edendama soolise võrdõiguslikkuse alast 
sisu avalikus meedias; julgustab avalikku ja erameediat arvestama soolist 
võrdõiguslikkust kogu oma sisus ja kasutama mitteseksistlikku keelt; julgustab 
ringhäälinguorganisatsioone võtma vastu võrdõiguslikkuse kava nii oma 
sisestruktuuride kui ka sisu tootmise jaoks;

13. kutsub liikmesriike üles rakendama tegevusprogramme, millega tagatakse naiste osalus 
tulemuslike ja tõhusate sootundlike poliitikasuundade ja programmide kujundamisel 
ning rakendamisel meediaorganisatsioonides;

14. kordab Euroopa Parlamendi palvet komisjonile ja nõukogule võtta kiiresti vastu ja 
rakendada naissoost juhatuse liikmete direktiiv, millega luuakse nii eraõiguslikes kui ka 
avalik-õiguslikes meediaorganisatsioonides kvoodisüsteem, et kindlustada naiste võrdne 
esindatus otsustustasandil; tuletab komisjonile meelde kohustust võtta mis tahes 
meetmeid, mis võiksid lahendada naissoost juhatuse liikmete direktiivi vastuvõtmisega 
seotud ummikseisu nõukogus;

15. juhib eelkõige tähelepanu naisajakirjanike kogetava ahistamise häirivale ulatusele; 
märgib, et vastavalt IWMF/International News Safety Institute 2013. aastal tehtud 
uuringule2 on rahvusvahelisel tasandil 64,8 % naissoost meediatöötajatest kogenud 
tööga seoses hirmutamist, ähvardusi või ahistamist, ning 31,7 % neist väitis, et suurem 
osa hirmutamisest ja ahistamisest on toimunud töökohas ning pandud toime meessoost 
ülemuse, juhendaja või kolleegi poolt; kutsub meediaorganisatsioone üles looma 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU(2016)587285_EN.pdf.
2 https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2014/03/Violence-and-Harassment-against-Women-in-the-News-
Media.pdf
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asutusesiseseid organeid, juhul kui neid juba ei ole, et aidata ahistamise ohvritel kogu 
protsessi jooksul avameelselt rääkida; lisaks palub nendel organisatsioonidel tagada 
selge ja konkreetse sisepoliitika olemasolu, sealhulgas rikkumisest teatamise menetlus, 
mille konkreetne eesmärk on võidelda töökoha kultuuriga, mis võimaldab soolise 
diskrimineerimise ja ahistamise levitamist; avaldab heameelt selliste algatuste üle nagu 
liikumine #MeToo, mille eesmärk on juhtida tähelepanu seksuaalse ahistamise ja 
naistevastase vägivalla juhtumitele; avaldab tugevat toetust kõigile kampaanias 
osalenud naistele ja tütarlastele, sealhulgas neile, kes on paljastanud selliste tegude 
toimepanijaid;

16. palub, et liikmesriigid töötaksid välja programmid, et parandada naiste oskusi 
loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika ainetes, mis on olulised 
karjääri jaoks tehnilisema fookusega meediasektoris, nagu heli- ja 
audiovisuaaltehnikud; rõhutab kutsehariduse ja -õppe tähtsust karjäärivalikute 
mitmekesistamisel ning naistele ja meestele ebatavaliste karjäärivõimaluste 
tutvustamisel, et ületada horisontaalne ja vertikaalne tõrjutus;

17. nõuab, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid ja edendaksid naiste organisatsioone, mis 
tegelevad soolise võrdõiguslikkuse edendamisega meedias, sealhulgas organisatsioone, 
mis toetavad soolise vägivalla, läbipõimunud diskrimineerimise või seksuaalse 
ahistamise ohvriks langenud naisi ja tütarlapsi;

18. tunnistab, et naiste osakaalu kasv juhirollides meediasektoris on oluline samm ja kutsub 
meediasektori organisatsioone üles kasutama selleks parimate tavade kohaseid 
meetmeid; julgustab selliseid organisatsioone kaaluma aktiivselt näiteks niisuguseid 
meetmeid, mida kasutab Nordic Public Services Broadcasters1, ning tugevdama 
sisemeetmeid, nagu käitumisjuhendid, võrdõiguslikkuse auditid, soolise 
võrdõiguslikkuse kavad, aruandlusmehhanismid ning koolitused ahistamise ja sooliste 
stereotüüpide teemal, samuti koolitused ja mentorlus ning eeskujuprogrammid 
naitöötajatele, kes saavad Eurofoundi andmetel meediasektoris vähem tööandja poolt 
tasutud koolitusi kui nende meeskolleegid; soovitab tugevdada selliseid meetmeid 
järelevalvemehhanismidega ning seada selged ja saavutatavad iga-aastased eesmärgid;
on veendunud, et sellised meetmed võiksid aidata suurendada naiste osakaalu 
strateegilistel otsustasandi ametikohtadel;

19. märgib tunnustavalt, et meediasektori töötajate ametiühingud ja kutseliidud on 
edendanud oma sisemiste struktuuride raames soolist võrdõiguslikkust tulemuslikumalt 
kui seda on tehtud töökohtadel; on seisukohal, et niisugustel kutseliitudel peaks olema 
juhtroll soolise võrdõiguslikkuse strateegiate väljatöötamisel; märgib ühtlasi, et riiklikel 
võrdõiguslikkust edendavatel asutustel ja riiklikel meediat reguleerivatel asutustel võib 
olla selles sektoris soolise ebavõrdsuse jälgimisel ja käsitlemisel ennetav roll;

20. tunnistab, et naisi ei saa kohelda ühe homogeense rühmana, vaid et eri rahvusest, 
erineva religiooni, soolise identiteedi, seksuaalse sättumuse ja puudega naised seisavad 
töökohal silmitsi eriomaste soopõhiste takistuste ja stressiallikatega, sealhulgas 
ahistamine, tõrjumine, diskrimineerimine või soolised stereotüübid;

                                               
1 http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/mediefakta-dokument/Gender_Media/Making_Change/1-
12_makingchange_lr.pdf
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21. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tagaksid, et olemasolevaid tööalast võrdset 
kohtlemist ja mittediskrimineerimist käsitlevaid Euroopa õigusakte rakendataks 
nõuetekohaselt; peab kahetsusväärseks, et ainult mõned liikmesriigid on süstemaatiliselt 
taganud kõikide olemasolevate õigusaktide kooskõla võrdse kohtlemise põhimõttega1;

22. palub liikmesriikidel töötada välja, rahastada ja edendada poliitikat ahistamisvastaste, 
võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse teemaliste koolituste korraldamiseks töökohtadel, 
kus käsiteltaks muu hulgas ka mittediskrimineerivat keelekasutust ja soolistest 
stereotüüpidest hoidumist meedias, et võidelda ahistamise vastu töökohal; rõhutab, et 
erilist tähelepanu tuleb pöörata koolitusele selle kohta, kuidas meedia naistevastase 
vägivalla juhtumeid kajastab;

23. rõhutab, et oluline on tagada naistele töö- ja eraelu tasakaal, eriti arvestades 
ebakorrapärast tööaega meediasektoris; võtab teadmiseks Eurofoundi hiljutise uuringu2, 
milles kajastati trükimeedia ja kirjastussektori töötajate kaebusi töö- ja eraelu tasakaalu 
puudumise kohta, eriti meedia- ja kommunikatsioonisektori väikestes ja keskmise 
suurusega töökohtades; seetõttu väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle töö- ja 
eraelu tasakaalu kohta vastusena Euroopa Parlamendi korduvatele üleskutsetele ning 
nõuab, et institutsioonidevaheliste läbirääkimiste tulemusel võetaks vastu tõhusad 
õigusaktid; märgib, et vastutuse, kulude ja hooldamiskohustuste võrdne jagamine 
meeste ja naiste vahel aitab soolist ebavõrdsust kaotada;

24. nõuab, et liikmesriikide valitsused julgustaksid meetmeid meeste ja naiste vahelise 
diskrimineerimise vältimiseks äriühingutes, mis saavad riiklikke kontsessioone; märgib 
naiste nõukogude ja naiste võrdõiguslikkuse eest vastutavate ametnike positiivset osa 
töökohtadel; leiab, et kõnealused organisatsioonid peaksid jätkama tööd koos 
tööandjatega sobivate meetmete rakendamisel, et saavutada sooline tasakaal 
meediaorganisatsioonides;

25. väljendab kahetsust vähese teatamise üle töökohal toimuvast igat liiki 
diskrimineerimisest ja rõhutab, et objektiivsete andmete puudumine muudab 
diskrimineerimise olemasolu tõestamise raskemaks; kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles jälgima EIGE poolt välja töötatud näitajaid ning koguma võrdse tööalase 
kohtlemise direktiivi kohaldamisala raames täpselt ja süsteemselt andmeid 
võrdõiguslikkuse kohta, kaasates sellesse sotsiaalpartnerid, siseriiklikud 
võrdõiguslikkusega tegelevad asutused ja riiklikud kohtud; lisaks soovitab, et riiklikud, 
piirkondlikud ja kohalikud asutused, õiguskaitseasutused, sealhulgas tööinspektorid, 
riiklikud võrdõiguslikkusega tegelevad asutused ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonid, jälgiksid rohkem soolistel ja muudel põhjustel aset leidva 
diskrimineerimise ja tavade osalist kattumist.

                                               
1 Vt 15. septembri 2016. aasta resolutsiooni võrdse tööalase kohtlemise direktiivi kohaldamise kohta
2 https://www.eurofound.europa.eu/publications/information-sheet/2014/working-conditions/media-and-
communications-working-conditions-and-job-quality.
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