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ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval 

regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et läbi aegade on naiste seas olnud rohkem töötuid kui meeste seas – hoolimata 

sellest, et naised moodustavad praegu 59 % ülikooli lõpetajatest1, mis samuti ei sobi 

kokku naiste väikese osakaaluga vastutusrikastel ametikohtadel; arvestades, et naiste 

tööhõive määr on viimase viie aasta jooksul veidi suurenenud (60 %-lt 63 %-le) ning 

naiste tööpuudus on ELis 10 %, kuid see näitaja on piirkonniti väga erinev (ehkki need 

erinevused on märkimisväärselt vähenenud)2; arvestades, et isegi tööga hõivatud naiste 

puhul ei ole nende kutsealane kvalifikatsioon ning palga ja pensionimaksete tase 

proportsionaalsed omandatud haridusega;  

B. arvestades, et ainult 29 % naistest on IKT alane kõrgharidus ja vaid 4 % naistest töötab 

otseselt IKT sektorist3; arvestades, et komisjoni andmete kohaselt omandab kolmanda 

taseme haridust rohkem naisi kui mehi; arvestades, et naised on siiski alaesindatud 

loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonnas, mis piirab 

nende majanduslikke võimalusi, ehkki puuduvad teaduslikud tõendid selle kohta, nagu 

oleksid mehed nendes valdkondades andekamad; 

C. arvestades, et naiste hulgas on väga palju madalapalgalisi (2010. aastal 21,2 % võrreldes 

meeste 13,3 %-ga), eriti puudutab see madala haridustasemega ja tähtajalise lepinguga 

töötavaid naisi4; 

D. arvestades, et sooline pensionilõhe näitab, et ELis keskmiselt on naiste pensionid 39 % 

madalamad kui meeste pensionid; 

E. arvestades, et naiste hulgas esineb meestest rohkem vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, eriti 

kui nad on üle 60 aasta vanad (2010. aastal 22,2 % naiste ja 17,3 % meeste puhul)5; 

F. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on tähtis majandusarengu ja sotsiaalse sidususe 

vahend; 

G. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika on peamine vahend, mille kaudu rakendatakse 

meetmeid tööpuuduse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu, ning see tugineb 

haridusinvesteeringutele ja haridusvõimaluste laiendamisele; 

H. arvestades, et aja jooksul on maapiirkondades ilmnenud rida majandus- ja 

sotsiaalprobleeme, nagu vähearenenud ettevõtluskultuur, täiskasvanute vähene osalus 

elukestvas õppes ja koolituses, täiendkoolituse puudumine maapiirkondades ning 

elatuspõllumajandusega tegelevate isikute suur osakaal; 

                                                 
1 Aruanne meeste ja naiste võrdõiguslikkuse koha 2014. aastal. 
2 Eurostati näitajad aastate 2008 ja 2013 kohta. 
3 Komisjoni aruanne (2013), Women active in the ICT sector. 
4 Sealsamas. 
5 http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/Pauvrete-dans-l-Union-europeenne.pdf  
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I. arvestades, et naiste tööhõive määr on ikka veel madal võrreldes strateegia „Euroopa 

2020” eesmärkidega (11,5 % madalam kui eesmärgiks seatud 75 %)1; 

J. arvestades, et OECD prognooside kohaselt tõuseks SKP elaniku kohta 2030. aastaks 12,4 

%, kui mehed ja naised tööturul võrdselt osaleksid; 

K. arvestades, et naised on alaesindatud juhikohtadel ning ainult 30 % Euroopa uutest 

idufirmadest on naiste asutatud2;  

L. arvestades, et enam kui kaks kolmandikku eurooplastest elab linnades, mis on tootmise ja 

innovatsiooni keskused, kuid samal ajal suurendavad sotsiaalselt tõrjutud isikute 

kontsentratsiooni ning on seetõttu sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisel võtmetähtsusega; 

M. arvestades, et üksikema või üksikvanema staatus asetab isiku tööturul jätkuvalt 

ebasoodsasse olukorda; 

N. arvestades, et struktuurifondide määrustes on selgelt sätestatud meeste ja naiste võrdsed 

võimalused ning soopõhise integreerimise põhimõte kui programmitöö ja poliitilise 

kohaldamise läbivad elemendid; 

O. arvestades, et perefirmad pakuvad naistele VKEdest paremat palka ning võimalust 

siseneda meestekesksetesse sektoritesse; arvestades, et perefirmades töötavad naised 

pääsevad suurema tõenäosusega juhikohale; arvestades, et ELi ja liikmesriike tuleks 

ergutada seda tegevusharu edendama ning veenma naisi rohkem perefirmades osalema; 

P. arvestades, et võrdõiguslikkuse toetamine – lisaks sellele, et tegu on õigluse ja põhiõiguste 

küsimusega – on ka konkurentsivõime küsimus, sest kõikide ametialase tõrjutuse all 

kannatavate naiste anne läheb raisku ja see olukord on vastuolus püüdega toetada 

teadmuspõhist majandust; 

1. peab kahetsusväärseks, et liikmesriigid ei ole soolise palgalõhe vähendamiseks enamat 

ette võtnud; tunneb muret, et naised teenivad samaväärse töö eest ELis keskmiselt 16,4 % 

vähem kui mehed ning töötaksid nagu 59 päeva aastas tasuta, mis asetab nad 

majanduslikult ebasoodsamasse olukorda ning seab nad mõnikord sõltuvusse oma 

partnerist; rõhutab, kui tähtsad on meetmed, mis aitavad võidelda soolise palgalõhe vastu, 

millest on tingitud ka meeste ja naiste pensionide 39 %-line erinevus ELis; rõhutab 

asjaolu, et üheksas liikmesriigis on see erinevus viimase viie aasta jooksul suurenenud; 

märgib, et Euroopa lisaväärtuse hinnangu kohaselt tooks soolise palgalõhe vähendamine 1 

% võrra kaasa majanduskasvu suurenemise 0,1 % võrra; märgib, et naiste parem 

juurdepääs vastutusrikastele ametikohtadele võib parandada organisatsioonide 

konkurentsivõimet; palub, et liikmesriigid täiustaksid ja ajakohastaksid oma statistikat 

soolise palgalõhe kohta; 

2. palub komisjonil nõuda ühtekuuluvuspoliitika kaudu loodavate või rahastatavate 

ametikohtade palkade läbipaistvust ning seeläbi välistada töötasude igasugune 

põhjendamatu ebavõrdsus; 

                                                 
1 Eurostat, Labour Force Survey (LFS), 2014 (teine kvartal). 
2 „Tegevuskava „Ettevõtlus 2020”. Ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas” (COM(2012)0795). 
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3. on seisukohal, et liit peaks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamise 

kõikides etappides püüdma vähendada ebavõrdsust ning edendada meeste ja naiste 

võrdõiguslikkust ja integreerima sooperspektiivi, samuti võitlema diskrimineerimisega 

soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või 

seksuaalse sättumuse alusel; 

4. nõuab, et tunnistataks ja käsitletaks eri liiki diskrimineerimist, s.t mitte ainult soopõhist 

ebavõrdsust, vaid samuti ebavõrdsust, mis põhineb usul või isiklikel veendumustel, 

sotsiaalsel päritolul, seksuaalsel sättumusel, vanusel, etnilisel päritolul ja puudel, et 

kehtestada asjakohane ja tõhus sotsiaalse kaasatuse poliitika; 

5. märgib, et majanduskriisi tõttu on võrdõiguslikkuse küsimuses liigutud mitu aastat tagasi; 

rõhutab, kui tähtis on tagada, et majanduskriisi ei kasutataks ettekäändena meeste ja naiste 

ebavõrdsuse põlistamiseks ning et töö võrdõiguslikkuse valdkonnas jätkuks isegi sellise 

kriisi ajal; 

6. palub liikmesriikidel seda suundumust muuta, edendades poliitikat, mis aktiivselt toetab 

võrdõiguslikkust, ning seades kavade ja eelarvete eesmärgiks suurendada sel viisil SKPd 

elaniku kohta;  

7. palub komisjonil ja liikmesriikidel kasutada Euroopa struktuurifonde aktiivselt soolise 

võrdõiguslikkuse edendamiseks; nõuab, et liikmesriigid ja komisjon viiksid läbi soopõhise 

analüüsi ning tegeleksid sooteadliku eelarvestamisega, et saavutada rahaliste vahendite 

sooliselt võrdne eraldamine; 

8. palub komisjonil lisada Eurostati riikide kaupa statistilised näitajad, et mõõta 

võrdõiguslikkuse mõju majandusarengule, võttes arvesse nii naiste tegelikku osalemist 

tööturul kui ka seda, mil määral on naised kaasatud vastutusrikastele ametikohtadele ja 

tippjuhtkonda; 

9. tunnistab asjaolu, et VKEd annavad olulise panuse Euroopa majandusse, eriti töökohtade 

loomise kaudu; peab kahetsusväärseks, et VKEde juhtide hulgas on naisi palju vähem kui 

mehi; märgib, et 5 % ELi ettevõtete juhatuse esimees on naine ning juhatuse liikmete 

hulgas on naisi 18,6 %; peab kahetsusväärseks, et aastatel 2003–2012 kasvas naiste 

ettevõtluse määr väga vähe, 10 %-lt 10,4 %-le;  

10. palub liikmesriikidel vahetada parimaid tavasid, kuidas ergutada naisi looma VKEsid, 

edendada strateegiaid naisettevõtluse edendamiseks ning parandada rahalise toetuse 

kättesaadavust naisettevõtjatele; tunneb heameelt, et Euroopa Regionaalarengu Fond 

toetab naiste juhitavaid VKEsid ning ergutab koolitusele ja rahastamisele juurdepääsule 

keskendunud tegevuse toetamist; palub, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut 

(EIGE) seaks prioriteediks teabe kogumise naisettevõtluse kohta, eriti juurdepääsu kohta 

rahastamisele ja majandusvõrgustikele; 

11. taunib asjaolu, et vähe tehakse jõupingutusi naiste osalemise edendamiseks otsuseid 

tegevates organites ja nende ergutamiseks oma ettevõtet looma; märgib, et laialdaselt 

kasutatakse näiteks diskrimineerimist raseduse alusel, et jätta naised kõrvale era- ja 

avaliku sektori tööturult; 
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12. märgib, et naiste alaesindatus loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja 

matemaatika valdkonnas tuleneb soolistest stereotüüpidest; nõuab, et liikmesriigid ja 

komisjon edendaksid naiste osalust sellistel tegevusaladel, mida peetakse traditsiooniliselt 

meeste aladeks, nt loodusteadus ja uued tehnoloogiad, eelkõige teavitus- ja teadlikkuse 

tõstmise kampaaniate abil, et kasutada täielikult ära Euroopa naiste inimkapitali; 

13. märgib, et naiste seas esineb enam osalise tööajaga ning madalapalgalisel või ebakindlal 

töökohal töötamist, mis võib olla kasulik rasedus- ja sünnituspuhkuselt naasnud emadele, 

kuid võib kaasa tuua ka palgavaesuse ja soolise pensionilõhe; märgib, et tööga hõivatud 

naised töötavad Euroopas neli korda suurema tõenäosusega osalise tööajaga kui tööga 

hõivatud mehed1; on mures selle pärast, et osalise tööaja näitajad on liikmesriigiti väga 

erinevad; palub komisjonil teha tööhõive eri liikide kohta ajakohastatud ja põhjalik 

analüüs, mis hõlmaks liikmesriikide siseseid ja vahelisi võrdlusi, et kaardistada soopõhine 

ebaõiglus tööhõive liikide puhul, eriti seoses osalise tööajaga; 

14. kinnitab taas vajadust luua väikelastele lastehoiuasutusi, et edendada naiste osalust 

tööturul, ning seepärast palub komisjonil toetada selle valdkonna uuenduslikke projekte; 

toonitab, et investeeringud avaliku sektori taristusse, nt lastehoiuasutustesse, suurendavad 

naiste võimalust osaleda aktiivselt majanduses ja tööturul; 

15. soovitab komisjonil seoses ühtekuuluvuspoliitikaga eraldada rohkem Euroopa 

Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi raha projektidele, mis võimaldavad 

naistele juurdepääsu kvaliteetsetele koolitustele ja töökohtadele; 

16. märgib, et naiste seas on väga levinud kolimine maalt linna, et leida tööd, mistõttu tekib 

maapiirkondade tööhõives sooline tasakaalustamatus; rõhutab mõju, mida see avaldab 

majandusele ja elanikkonnale, ning seda, kui tähtis on arendada maapiirkondade 

majandust viisil, mis kasutab ära meeste ja naiste potentsiaali ning annab sektoritele, kus 

enamasti töötavad naised, sama staatuse nagu nendele sektoritele, kus domineerivad 

mehed, ning anda sellesse panus kavade abil, mis toetavad naisettevõtlust ning rajatisi 

teenuste ühtlustamiseks maapiirkondades (nt lastehoid, vanurite abistamine, tervishoid ja 

haridus); nõuab tööturul võrdsuse saavutamiseks samuti pikaajalist tööd võitluseks 

tegurite vastu, mis suunavad naised ja mehed eri sektoritesse; palub liikmesriikidel ja 

komisjonil edendada naiste ettevõtlust maapiirkondades;  

17. rõhutab, et tingimata on vaja hakata rakendama programme, milles keskendutakse naiste 

ettevõtlus- ja juhioskuste arendamisele, et suurendada ettevõtete hulka nii maal kui ka 

linnas; rõhutab, kui tähtis on edendada võrdseid võimalusi oma äri alustamisel, kaasates 

naisi, eriti maapiirkondades; 

18. palub komisjonil ja liikmesriikidel uurida, kas avalike hangete teadetesse võiks lisada 

sooklauslid, et edendada ettevõtluse liikumist soolise võrdsuse poole, järgides samal ajal 

ELi konkurentsi käsitlevaid õigusakte; 

19. toonitab, et digitaalvaldkonnas on märkimisväärne sooline lõhe, mida tuleb käsitleda, 

hõlbustades ja edendades naiste juurdepääsu uue tehnoloogia koolituskavadele; 

                                                 
1 Aruanne naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta 2014. aastal, Euroopa Komisjon, õigus- ja tarbijaküsimuste 

peadirektoraat. 
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20. palub liikmesriikidel seada prioriteediks digitaalmajanduse tegevuskava ning rõhutab, et 

täielik lairibajuurdepääs on väga tähtis, et võimaldada naistel, meestel ja ettevõtetel 

korraldada tööd paindlikult ja töötada kodus; palub liikmesriikidel ja komisjonil ning 

kohalikel ja piirkondlikel ametiasutustel toetada investeeringuid naiste koolitamisse IKT 

sektoris viisil, mis parandab inimeste töö- ja eraelu tasakaalu; 

21. palub ELi institutsioonidel ja liikmesriikidel tööhõive ja sotsiaalse kaasatusega seotud 

eesmärkide saavutamiseks võtta arvesse rasedus- ja sünnituspuhkuselt naasvate naiste 

vajadusi, motiveerida tööandjaid naisi pärast rasedus- ja sünnituspuhkust tööle võtma, 

hõlbustada paindlikku töökorraldust ning edendada täiendavat haridust (elukestev õpe), 

mis võimaldab naistel sujuvalt karjääri jätkata; 

22. palub komisjonil ja liikmesriikidel ning kohalikel ja piirkondlikel ametiasutustel võtta 

oma investeerimiskavades arvesse poliitikat, mis kaitseb naisi, ning tagama, et vahendeid 

kasutatakse tegelikuks tööhõiveks ja ametialaseks kasvuks ning neid ei väärkasutata; 

23. palub komisjonil ja liikmesriikidel ning kohalikel ja piirkondlikel ametiasutustel 

süsteemselt ergutada e-õppe platvormide kasutamist, et arendada naiste ettevõtlusoskusi, 

samuti piiriülest ettevõtlust; väljendab erilist muret seoses vajadusega luua piiriülese 

partnerluse võrgustik, mis põhineks partnerinstitutsioonide dialoogil ja 

kommunikatsioonil, et korraldada avalikke arutelusid naiste ja piiriülese ettevõtluse 

teemal; 

24. palub ELi institutsioonidel ja liikmesriikidel selleks, et saavutada varase lastehoiu 

võimaluste suurendamisega seotud eesmärgid, kasutada paremini ära kvantitatiivseid ja 

kvalitatiivseid näitajaid, et tagada kõikidele lastele võrdne juurdepääs kvaliteetsele 

lastehoiule ja haridusele; 

25. nõuab, et liikmesriigid edendaksid investeeringuid koolituskavadesse, mille eesmärk on 

aidata naistel tööturule integreeruda, eriti nendel naistel, kes on varem olnud täiskohaga 

emad või muude abivajajate hooldajad, samuti sellistesse lastehoiuteenustesse ning 

vanurite ja muude abivajajate hoolduse teenustesse, mis oleksid taskukohased ning 

vastaksid täiskohaga töötavate isikute ajakavale, et tagada töö- ja pereelu tasakaal ning 

käsitleda tööpuuduse ja sotsiaalse tõrjutuse probleemi; 

26. palub liikmesriikidel ühtekuuluvuspoliitika kavandamisel luua eelarvemeetmed, mis 

võtavad arvesse soolisi küsimusi, mitte ainult nende kavade puhul, mis on spetsiaalselt 

naistele suunatud, vaid ka kõikide teiste valitsuse esitatud kavade ja poliitikameetmete 

puhul, samuti nende mõju vahendite eraldamisele ning nende panust meeste ja naiste 

võrdõiguslikkusse; 

27. palub liikmesriikidel rakendada ja edasi arendada sooteadlikku eelarvestamist ning palub 

komisjonil edendada sooteadliku eelarvestamise parimate tavade vahetamist.  
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