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 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kultuuri- ja 

hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et kuigi hariduse kvaliteedi parandamine on liikmesriikide pädevuses, on 

Euroopa Liidul ELi toimimise lepingu artiklite 165 ja 167 alusel oluline toetav roll 

ühiste eesmärkide seadmisel ja heade tavade jagamise edendamisel; 

B. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu üks peamisi põhimõtteid, mis 

on sätestatud aluslepingutes, ning see peaks kajastuma kõigis ELi 

poliitikavaldkondades, eelkõige hariduse ja kultuuri valdkonnas; 

C. arvestades, et haridus pakub ainulaadset võimalust suurendada tütarlaste ja naiste 

mõjuvõimu ning tegeleda kõigi diskrimineerimise vormide ja stereotüüpidega, kuid et 

neid võimalusi ei ole ELis veel täielikult ära kasutatud; arvestades, et Eurostati 2014. 

aasta andmete kohaselt jätkab haridusteed kõrgkoolis rohkem naisi, kui mehi (vastavalt 

42,3 % ja 33,6 %), kuid arvestades, et naised valivad sagedamini humanitaar-, kui 

reaalteaduste valdkonna; arvestades, et kõrgkoolides õpib IKTga seotud aladel 30,6 % 

mehi, kuid ainult 9,6% naisi; arvestades, et sooliste stereotüüpide mõju haridusele ja 

koolitusele võib mõjutada elulisi valikuid, millel on märkimisväärsed tagajärjed 

tööturul, kus naised kogevad nii horisontaalset kui vertikaalset segregeerimist; 

arvestades, et naised kogevad tihti vägivalda, ja et haridus aitab seda probleemi kaotada; 

arvestades, et naised on endiselt alaesindatud sellistes algatustes nagu EU Code Week 

(ELi programmeerimisnädal), ICT for Better Education (IKT parema hariduse nimel), 

Startup Europe Leaders Club (juhtivate veebiettevõtjate klubi) ja digitaalvaldkonna 

töökohtade edendamise suur koalitsioon, mille eesmärk on toetada e-oskusi ja e-

haridust; 

D. arvestades, et juurdepääs kvaliteetsele haridusele on hädavajalik, et edendada isikliku 

mõjuvõimu ja kodanikuvastutuse suurendamist, ning et see aitab arendada inimõigustest 

ja ühistest põhiväärtustest arusaamist ning nendest kinnipidamist, tagada sotsiaalset 

ühtekuuluvust ja võidelda sotsiaalmajandusliku ja soolise ebavõrdsuse, sooliste 

stereotüüpide ja vägivalla vastu; arvestades, et haridus on võimas vahend, mis 

võimaldab ületada sügavalt juurdunud soopõhiseid stereotüüpe ja diskrimineerimist; 

arvestades, et haridussüsteemid ei tohiks keskenduda üksnes tööturu vajadustele, vaid 

ka inimlikele, ühiskondlikele ja kultuurilistele vajadustele; arvestades, et kõikidel lastel 

peaks olema ilma igasugusest diskrimineerimisest vaba juurdepääs kvaliteetsele 

haridusele; arvestades, et sotsiaalmajanduslik lõhe on viimastel aastakümnetel Euroopas 

süvenenud ja arvestades, et ebavõrdsus on tihedalt seotud tööhõivevõimaluste ja -

tüüpidega; arvestades, et juurdepääs haridusele on põhiline inimõigus, ning on 

ülioluline, et see oleks pidevalt ja piisavalt rahastatud; arvestades, et õpetajatel on 

keskne roll oma õpilaste isikliku, ühiskondliku ja sotsiaalse hariduse kujundamisel, 

sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse ja sotsiaalse ebavõrdsuse küsimustes; 

E. arvestades, et kokkuhoiumeetmed ja avaliku sektori kulutuste oluline kärpimine on 

üldiselt vähendanud avaliku hariduse eelarvet, mis on avaldanud negatiivset mõju 

noortele ja õpilastele, eelkõige naistele ja tüdrukutele; 

F. arvestades, et ettevõtlust seostatakse tihti oskustega, mis on seotud ennetava 
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projektijuhtimise, läbirääkimiste ja proaktiivsusega; arvestades, et neid oskusi tuleks 

soosida ja toetada; 

G. arvestades, et digiteerimine on põhjalikult ümber kujundanud ja muutnud viisi, kuidas 

inimesed teabele ligi pääsevad, ning et sellel on suur potentsiaal hariduse valdkonnas, 

sealhulgas naiste ja tüdrukute haridusvõimaluste osas; arvestades, et info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia ning arvutioskuste valdkonna kutse- ja 

haridusvõimaluste juurdepääsetavuses valitseb märkimisväärne sooline ebavõrdsus; 

H. arvestades, et tütarlaste ja naiste osakaal reaal- ja inseneriteaduste eriala lõpetanute 

hulgas ulatub vaid vastavalt 20 ja 27 protsendini1; arvestades, et iga 1000 naissoost 

ülikoolilõpetaja kohta saavad ainult 29 naist IKT ala bakalaureusekraadi, kuna 1000 

meessoost ülikoolilõpetaja hulgast saavad vastava kraadi 95 meest, kusjuures kõigi 

naissoost lõpetanute hulgast on selle eriala kraad ainult 3 % (võrreldes peaaegu 10 % 

meessoost lõpetanutega) ning arvestades, et IKT sektoris hakkab iga 1000 naise kohta 

tööle vaid 4 naist; arvestades, et naiste tööhõive suurendamine IKT sektoris (mis on üks 

paremini tasustatud sektoreid) peamiselt nende kaasamisega IKT ning loodusteaduste, 

tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika alase hariduse ja akadeemiliste kraadide 

valdkonda võib aidata kaasa naiste rahalise mõjuvõimu ja sõltumatuse suurendamisele 

ja vähendada seekaudu üldist soolist palgalõhet; arvestades, et 60 % kooliõpilastest 

ELis ei kasuta koolis kunagi digitaalvahendeid; arvestades, et teaduse ja tehnoloogia 

valdkondades töötab otsuseid tegevatel ametikohtadel vähe naisi; arvestades, et 

traditsiooniliselt meestekesksetes valdkondades on vaja rohkem naissoost eeskujusid; 

I. arvestades, et elukestval õppel on tähtis roll naiste tööalase konkurentsivõime ja 

töölesobivuse suurendamisel; arvestades, et ainult 15 %2 naistest, kellel on madalam 

haridustase, jätkavad osalemist elukestvas õppes ja koolituses; arvestades, et seda arvu 

tuleb suurendada, et aidata naistel ületada raskusi, kui nad muutuva tööturu vajadustega 

kohanemiseks jätkavad oma oskuste täiendamist;  

J. arvestades, et naiste ebaproportsionaalne üleesindatus teatud ametites, näiteks õpetaja 

kutsealal, võib kaasa tuua selliste kutsealade staatuse vähenemise ja töötasu alanemise; 

K. arvestades, et riiklikud ametiasutused peavad edendama soolist võrdõiguslikkust 

haridusasutustes kõigi nende käsutuses olevate vahenditega, ning arvestades, et soolise 

võrdõiguslikkuse alane haridus tuleks läbivalt kaasata koolide õppekavadesse; 

arvestades, et ELi tasandi ja riikide ametiasutused peavad tagama, et õppematerjalid ei 

sisalda diskrimineerivat sisu; 

L. arvestades, et paljudel tüdrukutel ja poistel, kes on pärit viletsast sotsiaalmajanduslikust 

keskkonnast ei ole madala elatustaseme tõttu võrdset juurdepääs haridusele; 

M. arvestades, et vanemad täidavad oma laste hariduses olulist rolli ning seepärast tuleks 

nad aktiivselt kaasata kõikidesse hariduse kaasajastamiseks tehtavatesse 

jõupingutustesse ja poliitikavaldkondadesse; 

                                                 
1 Euroopa Komisjon: 2017. aasta hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade, kättesaadaval aadressil 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017_en.pdf 
2 EIGE, soolise võrdõiguslikkuse indeks 2017. 
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N. rõhutab vajadust säilitada kõikide ELi piirkondade kohalike kogukondade koolid ja 

koolitusasutused, mis on tütarlastele hariduse ning võrdsete võimaluste tagamise 

põhialus; 

1. julgustab liikmesriike tagama oma haridussüsteemis võrdsed võimalused kõikidele 

õpilastele, eriti sotsiaalmajanduslikult ebasoodsa taustaga noortele, ning jälgima nende 

võrdset juurdepääsu kvaliteetsele haridusele; on seisukohal, et juurdepääs koolidele, 

vahel ka füüsilises ja geograafilises mõttes, on üks võimalus soolise ebavõrdsuse 

vähendamiseks hariduses; nõuab kindlalt, et marginaliseerunud tütarlaste olukorra 

parandamiseks ELis tuleks võtta arvesse laiemaid sotsiaalseid tegureid; tuletab meelde, 

et suur hulk marginaliseerunud elanikkonnast pärit õpilasi lahkub koolist enne õpingute 

lõpetamist ja/või neid õpetatakse segregeeritud koolides; on seisukohal, et 

marginaliseerunud laste jaoks on haridus ainus väljapääs vaesusest ja tõrjutusest; juhib 

tähelepanu sellele, et vaesusel ja majandusraskustel on sügav mõju soolisele 

võrdõiguslikkusele hariduses, mis mõjutab ka tüdrukute juurdepääsu koolidele ja 

ülikoolidele; julgustab seetõttu liikmesriike tegema algatusi, mille eesmärk on 

vähendada puudust kannatavate perekondade jaoks otseseid ja kaudseid hariduskulusid; 

väljendab siirast heameelt kaasava hariduse edendamise üle rändajatest õpilaste 

lõimimise kohta parimate tavade vahetamise ning ühiste väärtuste kohta teabe jagamise 

kaudu; 

2. juhib tähelepanu, et IKT-alases hariduses ja hiljem tööhõives osaleb vähe naisi ja 

tüdrukuid stereotüüpide keerulise koosmõju tõttu, mis algab juba varases eas ja hariduse 

varastel astmetel ning jätkub tööelus; julgustab komisjoni ja liikmesriike vastavalt 

Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonna strateegilises raamistikus (ET 2020) sätestatud 

prioriteetidele võitlema kõigil haridustasemetel ja kõigis hariduse liikides sooliste 

stereotüüpidega ja edendama soolist võrdõiguslikkust seoses soopõhiste eriala- ja 

karjäärivalikutega; 

3. julgustab komisjoni ja liikmesriike tegema ET 2020 raames avalikult koostööd 

lahenduste leidmiseks ja parimate tavade jagamiseks tüdrukuid kaasava digitaalse 

alushariduse alal, kaasa arvatud e-oskustes ja programmeerimises, ning samuti selliste 

programmide hilisematel etappidel, mille eesmärk on suurendada selliste naiste 

osakaalu, kes otsustavad saada hariduse loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja 

matemaatika valdkonnas ning lõpetada kõrgkool nende erialade teaduskraadiga;  

4. rõhutab, kui tähtis on tagada digitaalne kirjaoskus ning naiste ja tüdrukute osalemine 

IKT valdkonna hariduses ja koolituses; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles panema 

suuremat rõhku tütarlaste haridusele ja koolitusele IKT ning loodusteaduste, 

tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonnas, samuti tegelema digitaalse 

soolise lõhe probleemiga, arendades tütarlaste digitaalseid oskusi ja lisades sel 

eesmärgil kõikide tasandite õppekavadesse programmeerimise, uue meedia ja 

tehnoloogiad, sealhulgas ka õpetajate jaoks, et vähendada ja kõrvaldada lünki 

digioskustes; julgustab liikmesriike võtma kooli varajastes etappides kasutusele 

eakohase IKT-õppe, keskendudes eelkõige tütarlaste huvi ja ande arendamisele 

digitaalvaldkonnas, kuna tüdrukud eemalduvad oma haridusteel juba varakult 

loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonna õppeainetest 

neid alasid ümbritsevate sooliste stereotüüpide, eeskujude puudumise ning sooliselt 

eristatud tegevuste ja mänguasjade tõttu; kutsub kõiki liikmesriike tungivalt üles 
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järjekindlalt investeerima teabe- ja teadlikkuse suurendamise ning harivatesse 

kampaaniatesse ning tõhustama tütarlaste ja poiste karjäärinõustamist, juhtides 

tähelepanu soorollide stereotüüpsele käsitusele ning soolistele stereotüüpidele kutse- ja 

karjäärisuunitluses, eelkõige teaduse ja uute tehnoloogiate valdkonnas; tuletab meelde, 

et see vähendaks soolist segregatsiooni tööturul ja tugevdaks naiste positsiooni, 

võimaldades samal ajal saada täit kasu inimkapitalist, mida kujutavad endast tütarlapsed 

ja naised ELis; 

5. kutsub liikmesriike üles võitlema sooliste stereotüüpidega hariduses tagamaks naistele 

nende valitud karjääri osas võrdsed võimalused ja valikuvabaduse; peab sellega seoses 

tõsiselt muret tekitavaks püsivaid stereotüüpe õppematerjalides ja õpetajate erinevaid 

käitumuslikke eeldusi tüdrukute ja poiste suhtes; juhib tähelepanu vajadusele kaasata 

soolise võrdõiguslikkuse põhimõte nii esmasesse kui ka täiendavasse õpetajakoolitusse 

ning samuti õpetamispraktikasse, et kõrvaldada kõik takistused, mis ei võimalda 

õpilastel realiseerida oma soost sõltumata kogu oma potentsiaali; kutsub liikmesriike 

üles soolise võrdõiguslikkuse rakendamisel piirkondlike haridussüsteemide 

õppekavades pöörama erilist tähelepanu äärepoolseimatele piirkondadele, pidades 

silmas seal registreeritud naistevastase vägivalla suurt määra; kinnitab vajadust 

arvestada kõigi tasandite haridussüsteemides soolist aspekti ja võtta arvesse 

diskrimineerimise all kannatavate inimeste vajadusi; 

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et pühendumine soolise võrdõiguslikkuse 

saavutamisele ulatuks poliitilistest kavatsustest ja avaldustest kaugemale ning tooks 

kaasa tehtavate jõupingutuste ja eraldatavate vahendite olulise suurenemise, pidades 

silmas hariduse tähtsust kultuuriliste muutuste ajendamisel; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles võitlema igasuguse diskrimineerimise ja ahistamise vastu 

haridusasutustes; nõuab tungivalt, et liikmesriigid toetaksid koolide õppekavadesse 

objektiivse teabe integreerimist lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi 

inimesi käsitlevate küsimuste kohta; 

7. soovitab liikmesriikidel ja haridusasutustel võtta soopõhise vägivalla probleemi osas 

ennetavaid meetmeid; juhib tähelepanu ennetavate meetmete tähtsusele seksuaalse 

ahistamise juhtumitega tegelemisel, eelkõige kõrgharidusasutustes; 

8. toonitab tervishoiu- ja suhetealase hariduse positiivset mõju noorte inimeste tervisele ja 

heaolule ning samuti soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele ja tütarlaste mõjuvõimu 

suurendamisele; kutsub liikmesriike üles lisama koolide õppekavadesse tervikliku 

seksuaalhariduse, mis käsitleb muude aspektide hulgas seksismi, soorolle ning 

nõusoleku, austuse ja vastastikkuse põhimõtteid; 

9. rõhutab, kui oluline on kvaliteetne koolieelne haridus ja lastehoid ning tuletab meelde, 

et need peaksid olema kõigile võrdselt kättesaadavad, eesmärgiga parandada töö- ja 

eraelu tasakaalu, eelkõige naiste ja emade jaoks; tuletab meelde, et koolieelsel haridusel 

ja lastehoiul on laste algkooli minekuks nõuetekohasel ettevalmistamisel ülioluline roll;  

10. rõhutab eakohase ja lapsesõbraliku hariduse tähtsust ning on vastu laste mis tahes 

liigsele ja enneaegsele seksualiseerimisele päevahoiuasutustes, lasteaedades ja 

algkoolides; 

11. juhib tähelepanu sellele, et naiste roll ja saavutused ajaloos, teaduses ja muudes 
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valdkondades ei ole õppekavades ja -programmides alati piisavalt kajastatud; rõhutab, et 

liikmesriigid peavad koostöös komisjoniga võtma vastavates valdkondades samme, et 

naised oleksid hariduslikus sisus nähtavamal ja tasakaalustatumal moel esindatud ja 

tutvustatud; kutsub samuti liikmesriike ja komisjoni üles korraldama tegevusi, 

sealhulgas kampaaniad, et levitada teadmisi naiste osast ajaloos, teaduses ja muudes 

valdkondades, täiendava eesmärgiga edendada kõigil haridustasanditel tüdrukute ja 

naiste jaoks naissoost eeskujusid; 

12. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on lisada koolide õppekavadesse ja hariduslikku 

sisusse teadmisi naiste emantsipatsiooni ajaloost ja selliseid teadmisi edendada, 

eelkõige naiste valimisõiguse kohta, sealhulgas sümboolsete aastapäevade puhul 

(näiteks 2018. aastal, kui möödub 100 aastat sellest, kui naised saavutasid Poolas ja 

Saksamaal hääleõiguse), et tõsta teadlikkust, eesmärgiga edendada naiste õigusi 

hariduselus; 

13. on seisukohal, et ettevõtlus on majanduskasvu ja töökohtade loomise tõukejõud ning 

ühtlasi viis, kuidas muuta majandus konkurentsivõimelisemaks ja innovatiivsemaks, 

mis aitab suurendada naiste mõjuvõimu; 

14. tuletab meelde, et ELi kõrghariduse laasajastamise raames tuleks välja arendada 

tihedam koostöö kõrgharidusasutuste, ettevõtete ja muude sidusrühmade vahel, eelkõige 

piirkondliku innovatsiooni valdkonnas, et parandada soolist võrdõiguslikkust 

ettevõtlusalastes karjäärides; 

15. julgustab liikmesriike suurendama üldsuse teadlikkust elukestva õppe kohta ja 

integreerima asjakohaste poliitikavaldkondade ja programmide väljatöötamisse soolise 

võrdõiguslikkuse aspekti, pöörates erilist tähelepanu linna- ja maapiirkondade 

madalama haridustasemega naistele, et pakkuda neile täiendõppe võimalusi; 

16. kutsub liikmesriike üles keskenduma ettevõtlusalasele ja finantsharidusele, 

vabatahtlikule tegevusele ja võõrkeeleoskusele hariduse valdkonnas ning seadma need 

prioriteediks ka kutsehariduse ja -koolituse programmides; 

17. julgustab liikmesriike ja haridusasutusi tagama naiste suurema esindatuse koolide, 

ülikoolide ja uurimisinstituutide juhtkondades, kus nad on suuresti alaesindatud, ning 

koolide ja üliõpilasühenduste juhtorganites, aga ka haridussüsteemi reformide 

rakendamisega tegelevates rakkerühmades; 

18. nõuab tungivalt, et liikmesriigid aitaksid haridusasutustel kaotada kõigist dokumentidest 

ja suhtluskanalitest soolisi stereotüüpe sisaldava keelekasutuse, mis võib süvendada 

soolist ebavõrdsust; 

19. palub liikmesriikidel töötada välja riiklikud eeskirjad või neid tugevdada, et võidelda 

stereotüüpsete soorollide negatiivse mõju vastu, mida põhjustavad meedia ja reklaamide 

kaudu edastatavad väärtused ning mis tihti kahjustavad koolides selles vallas tehtavat 

tööd; 

20. soovitab komisjonil ja/või liikmesriikidel luua parimate tavade soodustamise eesmärgil 

Euroopa ja/või riikliku tasandi auhind, mis keskenduks soolise võrdõiguslikkuse 

küsimusele haridusasutustes, ning seda edendada.  
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Julie Ward, Josef Weidenholzer, Maria Gabriela Zoană 

VERTS/ALE Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun 

 

2 – 

EFDD Margot Parker 

ENF Mylène Troszczynski 

 

3 0 

PPE Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská 

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 

 

 


