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ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval majandus- ja 

rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et võrdõiguslikkus on ELi üks põhiväärtusi ning vajalik tingimus, et viia ellu 

strateegia „Euroopa 2020” tööhõive ja vaesuse vähendamise alased eesmärgid, millele 

võib oluliselt kaasa aidata riiklike soolise võrdõiguslikkuse õigusaktide järgimine ning 

ELi soolise võrdõiguslikkuse direktiivide nõuetekohane rakendamine; 

B. arvestades, et naiste juurdepääs tööturule mõjutab oskuste mitmekesisust tööturul, mille 

tulemusena on ettevõtetel ligipääs paremale tööjõuressursile ja seega paremad võimalused 

konkurentsivõime, tööhõive ja majanduskasvu osas siseturul; 

C. arvestades, et avalike teenuste kärped, sh tervishoiu, hariduse ja eluaseme osas, mõjutavad 

naisi nii otseselt (kasutajate ja töötajatena) kui ka kaudselt (arvestades nende toetust 

pereliikmetele, kes sõltuvad põhilistest avalikest teenustest); arvestades, et kulude 

vähendamine tervishoiutöötajatele on paljudes liikmesriikides suurendanud naiste 

koormust, kes töötavad sageli ebakindlates tingimustes ja keda ekspluateeritakse; 

D. arvestades, et tööhõive määr ning mõnedel juhtudel majanduskasvu määr ELi siseturul 

sõltub osaliselt meeste ja naiste võimalustest saavutada sobiv tasakaal töö ja eraelu vahel; 

E. arvestades, et majanduskriis ja eelarve konsolideerimise poliitika on ebaproportsionaalselt 

mõjutanud naisi, eriti marginaliseeritud kogukondadest pärinevaid, noori ja mitmekordse 

diskrimineerimise all kannatavaid naisi; 

F. arvestades, et riigi rahanduse jätkusuutlikkus on strateegia „Euroopa 2020” üks 

eesmärkidest, ning arvestades, et liikmesriikide investeeringud haridusse üldiselt ja 

konkreetselt noorte naiste haridusse on osa riigieelarvest; 

G. arvestades, et tööturg ja töökohtade loomise poliitika peaks püüdlema kvaliteetsete 

töökohtade loomise poole kooskõlas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) inimväärse 

töö tegevuskavaga; 

H. arvestades, et noorte töötuse püsivalt kõrge määr ja sotsiaalne tõrjutus kogu ELis on 

viimastel aastatel viinud inimkapitali hävitamiseni, ning see on mõjutanud 

ebaproportsionaalselt naisi ja tütarlapsi; arvestades, et majanduskriisi pikaajaliste 

mõjudega tuleks tegeleda sootundlikult; 

I. arvestades, et praegune majanduslik olukord on näidanud, et terviklikuma ja 

tasakaalustatuma majandusliidu saavutamiseks tuleb liikmesriikide makromajanduslikku 

ja eelarvepoliitikat rohkem kooskõlastada; 

1. peab kahetsusväärseks, et strateegias „Euroopa 2020” ei ole arvestatud soolise aspektiga, 

ning kutsub komisjoni ja nõukogu üles lisama strateegiasse soolise võrdõiguslikkuse 

samba ja soolise võrdõiguslikkuse üldise eesmärgi; 

2. kordab, et liikmesriikide majandus- ja eelarvepoliitika kooskõlastamise eesmärki on 

võimalik saavutada üksnes siis, kui kooskõlastatakse ka võrdõiguslikkuse poliitikat; 
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3. väljendab heameelt nende riigipõhiste soovituste üle, millega soovitakse edendada soolist 

võrdõiguslikkust, kuid nõuab, et nende soovituste väljatöötamisel arvestataks rohkem 

soolise võrdõiguslikkuse perspektiivi, eelkõige tööturu reformide ning töö ja eraelu 

tasakaalu osas; kutsub komisjoni üles tagama, et liikmesriigid rakendaksid Euroopa 

poolaasta riigipõhised soovitused meeste ja naiste võrdse töötasu põhimõtte osas, 

suurendades läbipaistvust ja tegeledes soolise palgalõhe probleemiga; nõuab ka, et iga-

aastasesse majanduskasvu analüüsi lisataks võrdõiguslikkuse poliitika kohta konkreetsed 

juhised muu soolise ebavõrdsuse vähendamiseks; 

4. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles kaotama piirangud, mis takistavad naiste osalemist 

tööturul, eelkõige luues kogu ELis ühtlustatud mehhanismid, võimaldamaks naistel leida 

tasakaal töö ja eraelu vahel, eeskätt ema-, isa- ja vanemapuhkuse perioodideks; 

5. palub veel kord, et liikmesriigid lisaksid oma stabiilsus- ja lähenemisprogrammidesse ning 

riiklikesse reformikavadesse soolise mõõtme, sätestades kvalitatiivsed eesmärgid ja 

meetmed püsivate sooliste lõhede kaotamiseks, mille tõttu naised on vanemas eas sageli 

allpool vaesuspiiri, ning kohaldaksid süstemaatiliselt sooteadliku eelarvestamise 

põhimõtteid, et uurida kehtivaid tegevuskavasid ja poliitikameetmeid, nende mõju 

ressursside jagamisele ning nende panust meeste ja naiste võrdõiguslikkusele; 

6. tuletab liikmesriikidele ja komisjonile meelde, et tõketel, mis piiravad naiste juurdepääsu 

tööturule, on otsene mõju liikmesriikide haridusinvesteeringute tasuvusele; 

7. palub veel kord, et komisjon hõlbustaks tööhõive edendamise ja vaesuse vähendamise 

peamiste eesmärkide seiret, nõudes liikmesriikidelt sooliselt eristatud andmete kasutamist, 

ning määratleks täiendavaid soopõhiseid näitajaid;  

8. rõhutab, et liikmesriigid peaksid suurendama haridussüsteemis osalevate laste või noorte 

osakaalu ning pöörama suuremat tähelepanu haridussüsteemist varakult lahkumise 

probleemile, kogudes eelkõige teavet selle nähtuse peamiste põhjuste kohta, et võtta vastu 

ja rakendada poliitikameetmeid probleemi ennetamiseks; 

9. kutsub komisjoni üles toetama liikmesriike struktuurifondide paremal kasutamisel 

investeeringuteks riiklikesse hoolekandestruktuuridesse ja teenustesse lastele, eakatele ja 

muudele ülalpeetavatele; märgib, et kui riiklikesse hoolekandestruktuuridesse ja -

teenustesse investeeritakse liiga vähe, kannatavad selle tõttu ebaproportsionaalselt 

üksikvanemad, kellest valdav enamik on naised; 

10. rõhutab, et tööpuuduse, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse probleemid, mis puudutavad 

peamiselt naisi, on vaja lahendada esmajärjekorras, ning esikohale tuleb seada jätkusuutlik 

tööhõive ja kvaliteetsed töökohad, investeeringud ja kvaliteetsed avalikud teenused, mis 

tagaksid sotsiaalse kaasatuse, eelkõige hariduse, tervishoiu, lastehoolduse, ülalpeetavate 

hoolduse, ühistranspordi ja sotsiaalteenuste valdkonnas; 

11. palub, et komisjon ja liikmeriigid töötaksid välja ja viiksid ellu riigipõhised soovitused 

valdkondades, mis puudutavad konkreetselt naiste olukorda tööturul, muu hulgas tuleks:  

i) kaotada struktuursed takistused naiste osalemisele meeste poolt domineeritud sektorites, 

nagu teadus, tehnoloogia, ettevõtlus, rahandus ja roheline majandus; 
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ii) tegeleda soolise palgalõhe ja pensionilõhe probleemi lahendamisega sektoriüleselt; 

iii) püüda suurendada naiste esindatust majandusotsuste tegemisel sektoriüleselt; 

iv) tegeleda vajadusega suurendada naiste ja tütarlaste mõjuvõimu ametliku ja mitteametliku 

hariduse teel, eriti teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduste, matemaatika, ettevõtluse, 

majanduse ja äriõpingute valdkonnas, samuti parandada naiste oskusi, mis vastaks 

nõudlusele, ning edendada elukestvat õpet ja koolitust kõikides sektorites; 

12. märgib, et finants- ja majanduskriisil on tõsised tagajärjed Euroopa demograafilistele 

probleemidele, sealhulgas elanikkonna vananemisele; märgib, et sooline pensionilõhe on 

Euroopas 39 %; rõhutab, et tööturu poliitikal ja sotsiaalsete siirete süsteemidel on tugev 

mõju naiste suutlikkusele teha pensioni sissemakseid, ning et riigipõhistes soovitustes 

tuleks seda arvesse võtta; usub, et tuleks uurida pikema tööelu soolisi mõjusid; 

13. palub, et vastutavad volinikud arutaksid iga-aastase majanduskasvu analüüsi soolisi 

aspekte igal aastal naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoniga; 

14. rõhutab, et komisjon ja liikmesriigid peavad hindama struktuurireformide poliitika mõju 

marginaliseeritud kogukondade naistele, kes kannatavad mitmekordse diskrimineerimise 

all; kutsub komisjoni üles koostama spetsiaalseid riigipõhiseid soovitusi, et tegelda nende 

naiste ees seisvate takistustega; 

15. on sügavalt mures selle pärast, et kärped naiste organisatsioonide, institutsioonide ja 

võrdõiguslikkust edendavate asutuste rahastamises on toonud kaasa tegevuse lõpetamist ja 

meetmete märkimisväärset vähendamist; 

16. nõuab, et Euroopa poolaasta raames koostataks spetsiaalsed suunised ja menetlused, et 

tagada aruandekohustus, konsulteerimine ja dialoog riigi tasandi sidusrühmadega, 

kodanikuühiskonna organisatsioonidega ja ametiühingutega; 

17. rõhutab, et tööturu paindlikkus ei tohi tulla sotsiaalse kaitse selliste vormide arvelt nagu 

miinimumpalk, kollektiivläbirääkimiste õigus ning ema- ja isaõigused, või kindlate 

kvaliteetsete töökohtade säilitamise arvelt kooskõlas inimväärse töö tagamise suunistega; 

juhib tähelepanu sellele, kui olulisel kohal on tööturu poliitika väljatöötamises ja 

rakendamises kodanikuühiskonna kaasamine, sotsiaaldialoog, ametiühingud ja töötajate 

esindatus; 

18. väljendab muret selle pärast, et töösuhete piirangute vähendamine ja paindlikumaks 

muutmine on paljudes liikmesriikides toonud kaasa tööseaduste rikkumisi, sealhulgas 

naiste otsest ja kaudset diskrimineerimist; 

19. teeb ettepaneku kaasata Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut rohkem Euroopa 

poolaastasse; 

20. palub, et komisjon ja liikmesriigid mõtleksid rohkem sellele, kuidas kasutada 

majanduskriisist taastumist kui võimalust edendada sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt 

jätkusuutlikumat majandusmudelit, muu hulgas kiirendades roheliste töökohtade loomist 

ja edendades sotsiaalset ettevõtlust ning alternatiivseid ärimudeleid, nagu vastastikused 

ühingud ja ühistud; 
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21. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa naised on osaajaga tööl, ajutistel, madalapalgalistel 

ja deklareerimata töökohtadel üleesindatud ning et ebakindlad töösuhted on viimastel 

aastatel laialt levinud kokkuhoiumeetmete tulemusena, sh tööturu dereguleerimise ning 

tööõiguste ja läbirääkimiste reformi tulemusena; on sügavalt mures selle pärast, et 

palgavaesuse tase on kasvanud. 
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