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 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 

sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtet tunnistatakse Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklis 157; arvestades, et sotsiaalse dumpingu olemasolu juures 

tuleb tagada, et järgitakse põhimõtet maksta samas töökohas võrdväärse töö eest võrdset 

tasu ja kindlustada võrdsed töötingimused; arvestades, et tuleb tagada võrdsed võimalused 

ning koolituse ja karjäärivõimaluste kättesaadavus; arvestades, et naised kogevad 

mitmekordset diskrimineerimist, mis seab nad veelgi suuremasse vaesuse ja sotsiaalse 

tõrjutuse ohtu; 

B. arvestades, et kõigi liikmesriikide poolt alla kirjutatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 

sätestatakse nõue tagada kõigis valdkondades sooline võrdõiguslikkus; arvestades, et 

sotsiaalse dumpingu puhul seisneb ELi suurim väljakutse naiste tööhõive suurendamises, 

nende olukorra parandamises tööturul ja sooliste lõhede kaotamises; 

C. arvestades, et mitmel eri kujul ilmneda võiva sotsiaalse dumpingu mõju on suurem sellises 

sotsiaalses ja kultuurilises keskkonnas, kus tuntakse halvemini töötajate õigusi ning naistel 

on raskem tööturule siseneda; arvestades, et sotsiaalse dumpingu kõige halvem vorm on 

deklareerimata töö; 

D. arvestades, et sooline palgalõhe on endiselt olemas ning et kehtivatest ELi õigusaktidest ja 

nn pehme õiguse alastest soovitustest hoolimata on areng selles valdkonnas äärmiselt 

aeglane; arvestades, et olukorda teravdab sotsiaalne dumping koos soolise palgalõhega, 

mis tekitab soolise pensionilõhe ja seab naised vanurite seas suuremasse vaesuseohtu; 

E. arvestades, et inimkaubandus, eriti naistega kaubitsemine, mis toimub mitte ainult 

kolmandatest riikidest ELi, vaid ka liikmesriikide vaheliselt, seondub sageli võltsitud 

töölepingutega; 

1. märgib, et naisi mõjutab kõige rohkem sotsiaalne dumping teatud valdkondades, eriti 

majapidamis- ja hooldussektoris (eeskätt koduhoolduses), kuid selle kõrval ka sellistes 

traditsioonilistes n.ö. lähetussektorites nagu lihatöötlemis- ja transpordisektor; palub 

komisjonil koostöös liikmesriikidega hinnata kõiki olukordi, kus naised kogevad 

sotsiaalset ja palgadumpingut või deklareerimata tööd, ning sellega seotud kehtivaid ELi 

õigusakte; 

2. soovitab komisjonil ja liikmesriikidel ettevõtteid rangemalt kontrollida ning muuta 

sotsiaalne dumping karistatavaks; 

3. kutsub liikmesriike üles võtma vastu erimeetmeid, et ühtlustatult muuta kutsealadeks ja 

kvalifitseerida sellised tööd nagu majapidamistööd, mida praegu sageli tehakse 

ebaseaduslikult; 

4. nõuab, et Euroopa platvormi raames toimuvas deklareerimata töö vältimise ja tõkestamise 

alase koostöö tihendamiseks toimuvas liikmesriikide vahelises teabevahetuses pöörataks 

edaspidi erilist tähelepanu naisi kõige rängemini mõjutavatele valdkondadele – eesmärk 
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oleks võimalike kontrollide täiustamine; 

5. juhib tähelepanu sellele, et tööle saatmise, lähetamise või ajutise töö korral teises 

liikmesriigis peavad töötaja töötasu, töötingimused ja sotsiaalkindlustusmaksed olema 

vähemalt samad, kui naistöötajatel selles liikmesriigis, kuhu see töötaja on saadetud; 

6. soovitab luua infobüroode võrgustiku, kust saaks abi ja teavet teise liikmesriiki lähetatud 

või ajutiselt üle viidud naistöötajate õiguste ja tööandjate kohustuste kohta, võimaluse 

korral võõrtöötajate emakeeles, ning luua sama teenust pakkuva veebilehe; kutsub 

liikmesriike üles andma töötajatele tööõiguse küsimustes asjakohast õigusabi; 

7. rõhutab, et kõik alltöövõtjad, nt ajutist tööd pakkuvad bürood, kes enamasti saadavad naisi 

teistesse liikmesriikidesse majapidamistööde ja koduhooldusega seotud töökohtadele, 

tuleb võtta vastutusele saamata jäänud palga ning tasumata sotsiaalkindlustus- ja 

õnnetusjuhtumikindlustuse maksete ning haigus- ja töövigastuseraldiste eest; rõhutab, et 

alltöövõtjad peavad ka suutma töötajaid abistada klientide poolse väärkohtlemise ja 

ahistamise juhtudel ning aitama neil koduriiki tagasi pöörduda; 

8. palub komisjonil tagada, et liikmesriigid tugevdaksid mõjusaid kontrollimeetmeid ja 

sanktsioone tööandjatele sellistes sektorites, kus naised kannatavad sotsiaalse dumpingu ja 

deklareerimata töö tõttu, ning annaksid piisavat teavet tööandjate kohta, kes ei täida ELi ja 

siseriikliku õiguse nõudeid; 

9. palub komisjonil võtta erimeetmeid sotsiaalset dumpingut kogevate naiste abistamiseks, 

keskendades kõik üldised tegevuspoliitikad ja meetmed võrdsuse saavutamisele, võttes 

arvesse jätkuvat vahetegemist tööturul ja töölepingute ebavõrdsust, nagu seda endiselt 

peegeldavad märkimisväärsed soolised palgaerinevused; 

10. nõuab sotsiaalpartnerite, eeskätt ametiühingute rolli täiustamist, arvestades nende tähtsust 

teabe andmisel kahjulike, ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja inimväärse töö mõistega 

vastuolus olevate töötavade kohta ning selliste tavade tõkestamisel, neist teatamisel ja 

nende vastu võitlemisel. 
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