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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et soolise võrdõiguslikkuse põhimõte on üks ELi põhiväärtusi ning on ette 
nähtud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 8 ja 19, kus on sätestatud kohustus 
kaotada ebavõrdsus, edendada soolist võrdõiguslikkust, võidelda soo alusel 
diskrimineerimise vastu ning tagada soolise mõõtme integreerimine kõigisse ELi 
poliitikavaldkondadesse ja tegevustesse;

B. arvestades, et püsiv sooline ebavõrdsus ELis, näiteks sooline erinevus tööhõives on 11,6 
%1, naiste ja meeste palgaerinevus on 16,2 %2 ning naiste ja meeste pensioni erinevus 
on 37,2 %3 jne, ei ole mitte üksnes ebaõiglane, vaid seab naised haavatavasse ja 
ebakindlasse olukorda, põhjustades näiteks vaesust ja sotsiaalset tõrjutust; arvestades, et 
nende erinevuste kaotamiseks on vaja kiiresti teha jõupingutusi, kuna need on endiselt 
üks peamisi takistusi soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel ja vastuvõetamatu soolise 
diskrimineerimise vorm;

C arvestades, et eriti oluline on kaotada sooline pensionilõhe, mis on ELis praegu 
keskmiselt peaaegu 40 % ning on tingitud ka naistele eluaja jooksul kogetud 
ebavõrdsuse kuhjumisest ning tööturult eemal olemise perioodidest; arvestades, et 
naiste kui hooldajate töö tunnustamine on kindel alus, mille põhjal on võimalik võtta 
tõhusaid meetmeid, et lahendada naiste väiksemate pensioniõiguste probleem;

D. arvestades, et hooldusteenuste kvaliteet on väga erinev liikmesriikides ja liikmesriikide 
vahel, era- ja avaliku sektori, linna- ja maapiirkondade ja vanuserühmade lõikes; 
arvestades, et avalike teenuste kärped, sh tervishoiu, hariduse ja eluaseme osas, 
mõjutavad naisi rohkem nii otseselt (teenuste kasutajate ja töötajatena) kui ka kaudselt 
(arvestades nende toetust pereliikmetele, kes sõltuvad põhilistest avalikest teenustest);

E. arvestades, et naiste suurem esindatus otsustajate hulgas edendaks soolist 
võrdõiguslikkust;

F. arvestades, et naised teevad suurema tõenäosusega karjäärikatkestusi tulenevalt nende 
rollist perekonnas, ning arvestades, et sagedamini lõpetavad töötamise just naised, et 
hoolitseda lapse või haige sugulase eest; arvestades, et selline naiste kantav roll võib 
nende karjääri takistada; arvestades, et käimas on arutelud tasakaalu saavutamise üle 
töö- ja eraelu vahel;

G. arvestades, et Euroopa poolaasta peaks aitama kaasa Euroopa sotsiaalõiguste samba 
rakendamisele, et tagada naiste ja meeste võrdne kohtlemine ja võrdsed võimalused 
ning toetada naiste ja meeste õigust saada võrdset tasu võrdväärse töö eest ning õigust 
saada kvaliteetseid ja taskukohaseid tervishoiuteenuseid;

1. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et riigipõhiste soovituste, stabiilsus- ja 

                                               
1 Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi soostatistika andmebaas.
2 Boll, C. ja Lagemann, A., „Gender pay gap in EU countries based on SES (2014)“, Luxembourg: Euroopa 
Komisjon, 2018.
3 Euroopa Komisjoni 2018. aasta aruanne pensionide piisavuse kohta („Pension Adequacy Report“).
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lähenemisprogrammide ning riiklike reformiprogrammide väljatöötamisel võetaks 
soolist mõõdet rohkem arvesse, kehtestades kvalitatiivsed eesmärgid ja meetmed, mis 
aitaksid püsivat soolist ebavõrdsust vähendada, ning rakendama eelarve koostamisel 
süstemaatiliselt soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet;

2. kutsub liikmesriike üles kehtestama riiklikes reformikavades naiste üldise tööhõive 
konkreetseid kvantitatiivseid eesmärke koos konkreetsete meetmetega, mis on suunatud 
väga madala tööhõivemääraga naiste rühmadele, näiteks noored naised, eakad naised, 
naissoost sisserändajad, puuetega naised, üksikemad ja roma naised;

3. kutsub komisjoni ja nõukogu üles võtma strateegias „Euroopa 2020“ kasutusele soolise 
võrdõiguslikkuse samba ja kehtestama soolise võrdõiguslikkuse üldeesmärgi;

4. palub komisjonil lisada soolise võrdõiguslikkuse indeksi Euroopa poolaasta 
töövahendite hulka, mille abil jälgitakse tööhõivealaste ja sotsiaalsete eesmärkide 
suunas tehtavaid edusamme;

5. rõhutab, et töötus, vaesus ja sotsiaalne tõrjutus tekitavad suurt muret, eeskätt naiste 
puhul; juhib seetõttu tähelepanu asjaolule, kui oluline on säilitada Euroopa poolaasta 
keskendumine aruka, kestliku ja kaasava majanduskasvu saavutamisele, koordineerides 
paremini riiklikku ja ELi poliitikat, et luua ELis rohkem kvaliteetseid töökohti, 
tegeledes seejuures soolise tööhõive ning palga- ja pensionilõhe probleemidega;

6. on mures asjaolu pärast, et tööturg on kogu ELis vertikaalselt ja horisontaalselt 
eraldatud ning et naiste ja meeste vahel on palga- ja pensionilõhe ning otsuste tegemisse 
on kaasatud vaid vähesed naised; rõhutab, et naiste tööhõive määr on endiselt madalam 
kui meeste oma; rõhutab lisaks, et see tööhõivemäära erinevus on eriti suur emade ja 
hoolduskohustustega naiste hulgas;

7. kordab oma üleskutset, et komisjon aitaks liikmesriikidel struktuurifonde rohkem ära 
kasutada investeeringuteks lastele, vanuritele ja muudele ülalpeetavatele mõeldud 
avalikesse hooldusstruktuuridesse ja teenustesse, et soodustada naiste tööturule naasmist 
ning tagada töö- ja eraelu tasakaal;

8. julgustab liikmesriike määrama kindlaks tõhusaid rahastamismudeleid, sealhulgas 
sihtotstarbelisi vahendeid, mis tagavad tasakaalu avaliku ja erasektori investeeringute 
vahel ning mida kohandatakse vastavalt riiklikele ja kohalikele oludele;

9. nõuab, et Euroopa poolaasta puhul võetaks täielikult arvesse Euroopa sotsiaalõiguste 
sammast, milles rõhutatakse naiste ja meeste võrdset kohtlemist ja võrdseid võimalusi, 
õigust võrdsele tasule võrdväärse töö eest ning õigust kvaliteetsetele ja taskukohastele 
hooldusteenustele;

10. rõhutab elukestva õppe tähtsust ka naiste jaoks, kuna see annab naistele võimaluse 
ümber õppida pidevalt muutuval tööturul; nõuab, et edendataks rohkem digitaal- ja 
IKTga seotud küsimusi, mis võivad aidata tütarlastel tegeleda hariduses püsivate 
stereotüüpidega ning kaotada soolised erinevused tööhõives ja pensionites;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jälgima naiste osalemist tööturul; palub veel 
liikmesriikidel loobuda naissoost juhatuse liikmete direktiivi blokeerimisest;
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12. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles kaotama kõik tööturul osalevate naiste suhtes 
kohaldatavad piirangud ning kõrvaldama kõik maksudega seotud soolised eelarvamused 
ja muud stiimulid, mille tõttu püsivad endiselt ebavõrdsed soorollid;

13. kutsub komisjoni üles korraldama struktuurireformide soolise mõju hindamist;

14. rõhutab, et oluline on jälgida, kui suure protsendi kogu elanikkonnast moodustavad 15.-
24-aastased NEET-noored, ja muid lisanäitajaid, ning pöörata erilist tähelepanu noortele 
naistele ja tütarlastele, kuna sooline erinevus nende noorte seas, kes ei tööta ega õpi, on 
märkimisväärne; 

15. nõuab poliitikapõhimõtete kehtestamist, mis toetavad naiste ettevõtlust, võimaldades 
neile juurdepääsu rahastamis- ja ärivõimalustele, pakkudes neile kohandatud koolitusi ja 
rakendades meetmeid töö- ja eraelu tasakaalu saavutamiseks;

16. kiidab heaks komisjoni ettepaneku töö- ja eraelu tasakaalu kohta, mis on hea viis naiste 
tööhõive suurendamiseks ja naiste tööhõivemäära tasakaalustatumaks muutmiseks;
kutsub liikmesriike üles parandama soolist võrdõiguslikkust asjaomastes sektorites ja 
ettevõtetes, pöörates erilist tähelepanu puuetega naistele, kuna nad on tööturul eriti 
haavatavad.
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