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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ (meeste ja 
naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive 
ja elukutse küsimustes) kohaldamise kohta
(2014/2160(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2 ja 3 ning Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikleid 8, 10, 19 ja 157,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 
2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (uuestisõnastamine)1, 

– võttes arvesse komisjoni 7. märtsi 2014. aasta soovitust meeste ja naiste võrdse 
tasustamise põhimõtte tugevdamise kohta läbipaistvuse kaudu (C(2014)1405),

– võttes arvesse komisjoni 6. detsembri 2013. aasta teatist „Aruanne Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ (meeste ja naiste võrdsete 
võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse 
küsimustes (uuestisõnastamine)) kohaldamise kohta” (COM(2013)0861),

– võttes arvesse komisjoni 21. septembri 2010. aasta teatist „Naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse strateegia 2010–2015” (COM(2010)0491), 

– võttes arvesse komisjoni 5. märtsi 2010. aasta teatist „Kindel kohustus tagada meeste ja 
naiste võrdõiguslikkus. Naiste harta” (COM(2010)0078), 

– võttes arvesse nõukogu 7. märtsil 2011. aastal vastu võetud Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse pakti (2011–2020), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu praktikat, mis põhineb ELi toimimise lepingu 
artiklil 157,

– võttes arvesse 1994. aastal vastu võetud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni osalise 
tööaja konventsiooni sätteid, mis kohustavad riike lisama riigihangete lepingutesse 
tööalase klausli, mis sisaldab võrdse tasu põhimõtet,

– võttes arvesse ILO konventsiooni nr 100 võrdse tasustamise kohta,

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 18. detsembri 1979. aasta resolutsiooniga 34/180 
vastu võetud konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta 
artikli 11 lõike 1 punkti d,

1 ELT L 204, 26.7.2006, lk 23.
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– võttes arvesse oma 12. septembri 2013. aasta resolutsiooni meestele ja naistele võrdse 
või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte rakendamise kohta1,

– võttes arvesse oma 24. mai 2012. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile meestele 
ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamise 
kohta2,

– võttes arvesse direktiivi 2006/54/EÜ Euroopa tasandil rakendamise hinnangut, mille 
koostas parlamendi uuringuteenuste peadirektoraat,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit ning 
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0000/2015),

A. arvestades, et meeste ja naiste võrdne kohtlemine on üks ELi õiguse aluspõhimõtteid; 

B. arvestades, et soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel toimuv diskrimineerimine on ELi õigusega 
keelatud;

C. arvestades, et võrdse tasustamise põhimõte sätestati aluslepingutes algusest peale 
1957. aastal; arvestades, et võrdse töö eest võrdse tasu põhimõtet tunnustatakse nüüd 
ELi toimimise lepingu artikli 157 alusel ning see on lisatud uuestisõnastatud direktiivi 
2006/54/EÜ (edaspidi „uuestisõnastatud direktiiv”);

D. arvestades, et uuestisõnastatud direktiivi eesmärk oli muuta selles valdkonnas ELi 
õigusakte sidusamaks ning kooskõlastada neid Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikaga ja 
saavutada asjakohaste võrdõiguslikkuse õigusaktide lihtsustamine ja ajakohastamine 
riikide tasandil, aidates seeläbi kaasa naiste olukorra paranemisele tööturul;

E. arvestades, et uuestisõnastatud direktiiviga kehtestati mõned uuendused, näiteks 
võrdsete võimaluste põhimõtte rakendamine ja kaudse diskrimineerimise mõiste 
määratlemine, ning viidati sõnaselgelt töö, era- ja pereelu ühitamisele; arvestades, et 
kõnealuste uuenduste mõju liikmesriikides on seni väike;

F. arvestades, et võrdset tasustamist käsitlevate sätete praktilist kohaldamist 
liikmesriikides nimetati direktiivi ühe kõige probleemsema valdkonnana; arvestades, et 
uusimate arvnäitajate kohaselt on sooline palgalõhe endiselt olemas, püsides 
suurusjärgus 16,4%, ning hoolimata olemasolevatest ELi õigusaktidest ja pehme õiguse 
soovitustest on edasiliikumine selles valdkonnas äärmiselt aeglane; 

G. arvestades, et tehtud on suhtelisi edusamme naiste tööhõive määrade osas, kuid 
hoolimata ELi ja riiklikul tasandil kehtivatest õigusaktidest on naiste ja meeste eri liiki 
töökohtade kutsealase ja valdkondliku segregatsiooni tase endiselt suhteliselt kõrge, mis 
samuti mõjutab soolist palgalõhet elu jooksul; arvestades, et palgalõhesse annab oma 
osa ka vertikaalne segregatsioon, milles naised on peamiselt vähem tasustatud 

1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0375.
2 ELT C 264 E, 13.9.2013, lk 75.
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töökohtadel või hierarhias madalama taseme ametikohtadel;

H. arvestades, et emadus ja eakate eest hoolitsemine kujutavad endast lisatööd, mida 
teevad enamjaolt naised; arvestades, et see töö ei ole ei tasustatud ega ka ühiskonna 
poolt väärtustatud, kuigi see aitab kaasa sotsiaalsele heaolule ning seda saab mõõta 
majandusnäitajate, näiteks SKP abil; arvestades, et see toob kaasa naiste ja meeste vahel 
olemasoleva sissetulekute ebavõrdsuse suurenemise tööturult eemal veedetud aastate 
või osaajalise töökorralduse tõttu vähenenud töötundide n-ö kulu kaudu; arvestades, et 
nende tegurite mõju kogu elu teenistusele on liikmesriigiti erinev olenevalt vanematele 
kas seadusandlike meetmete või kollektiivlepingutega antava toetuse suurusest;

I. arvestades, et naised saavad keskmiselt 39% vähem pensioni kui mehed; arvestades, et 
see olukord võib tuleneda erinevatest teguritest, näiteks naiste osaluse määr tasustatud 
tööl, eri sektorite tööhõive struktuur, tööl veedetud aeg ning sooline palgalõhe; 
arvestades, et see suurendab pensionil olevate naiste vaesusriski;

J. arvestades, et uuestisõnastatud direktiiv ütleb selgelt, et kõik vähem soodsa kohtlemise 
vormid rasedus- või emaduspuhkusega seoses tähendavad diskrimineerimist; arvestades, 
et uuestisõnastatud direktiiv sätestab selgelt pärast emaduspuhkust samale töökohale või 
võrdväärsele ametikohale naasmise garantii ning kaitse meeste ja naiste töölt 
vabastamise eest, kui nad otsustavad kasutada vanema- või lapsendaja puhkuse õigust;

K. arvestades, et sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna organisatsioonid mängivad võrdse 
kohtlemise toetamisel ning võrdsel tasustamisel põhineva töö kontseptsiooni 
edendamisel väga olulist rolli; 

L. arvestades, et võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevaid asutusi tuleks nende ülesannete 
sõltumatul ja tõhusal täitmisel seoses võrdse kohtlemise edendamise, järelevalve ja 
toetamisega piisavalt toetada; 

M. arvestades, et parlament on kutsunud komisjoni korduvalt üles olemasolevaid õigusakte 
läbi vaatama, et võidelda soolise palgalõhe vastu; arvestades, et soolise palgalõhe 
vähendamine oleks vahend naiste tööhõivemäärade suurendamiseks ning pensionieas 
naiste vaesusriski vähendamiseks;

Üldhinnang

1. võtab teadmiseks, et üldiselt on liikmesriigid viinud oma riiklikud õigusaktid ELi 
õigusega kooskõlla1; juhib tähelepanu, et pelgalt uuestisõnastatud direktiivi sätete 
nõuetekohane ülevõtmine on osutunud ebapiisavaks selleks, et saavutada nende täielik 
kohaldamine ja tulemuslik jõustamine;

2. toonitab asjaolu, et liikmesriigid olid kohustatud üle võtma ainult uuestisõnastatud 
direktiiviga tehtud olulised muudatused, mis ei olnud selgelt kindlaks määratud; 
toonitab asjaolu, et komisjoni jõupingutused rakendamise järelevalvel olid piiratud 
mõjuga, mis puudutab sidusat lähenemisviisi ja vajaliku juhendamise tagamist selleks, 
et võimaldada riigi tasandil tulemuslikku rakendamist;

1 Vastavalt komisjoni aruandele uuestisõnastatud direktiivi kohaldamise kohta (COM(2013)0861).
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3. kutsub seetõttu komisjoni üles tegema kindlaks uuestisõnastatud direktiivi nõrgad kohad 
ja koostama seadusandliku ettepaneku, mis selle asendaks; 

Võrdset tasustamist käsitlevate sätete kohaldamine

4. võtab teadmiseks, et otsene diskrimineerimine seoses palgaga näib olevat 
liikmesriikides vähenenud ning et töö väärtustamine, eriti see, millega tegeldakse 
kollektiivlepingute kaudu, on jätkuvalt peamine probleem;

5. toonitab asjaolu, et Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika kohaselt tuleb järgida võrdse 
tasustamise põhimõtet iga meestele ja naistele antava tasu aspekti puhul;

6. rõhutab vajadust täpsustada ELi tasandil erinevate mõistete määratlusi, näiteks sooline 
palgalõhe, tasustamine, töötasuga seotud otsene ja kaudne diskrimineerimine, 
võrdväärne töö ja sama väärtusega töö; juhib tähelepanu, et tulenevalt töölepingute eri 
liikide olemasolust võib praegune soolise palgalõhe arvutamine tuua kaasa moonutatud 
arusaama võrdsest tasustamisest; kutsub komisjoni üles analüüsima võimalikke 
moonutusi ja pakkuma välja lahenduse;

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kaardistama olemasolevate töökohtade hindamise 
ja klassifitseerimise märkimisväärselt erinevate süsteemide rakendamist; kutsub 
komisjoni üles kehtestama suuniseid neutraalsete töökohtade hindamise ja 
klassifitseerimise süsteemide kohta, mis hõlmaksid konkreetseid meetmeid, näiteks 
naiste ja meeste proportsionaalset esindatust hindamiskomisjonides, neutraalsete 
ametikirjelduste ja kaalumise võrgustike väljatöötamist ning arusaadavate kriteeriumide 
määratlemist töö väärtuse hindamiseks;

8. juhib tähelepanu, et arusaadav ja ühtlustatud töökohtade klassifitseerimise süsteem ja 
palkade läbipaistvus parandavad õiguskaitse kättesaadavust; märgib, et mitu liikmesriiki 
on juba rakendanud konkreetseid palkade läbipaistvuse meetmeid; toonitab nende 
meetmete vahelisi erinevusi ja võtab teadmiseks komisjoni 2014. aasta soovitused 
palkade läbipaistvuse kohta; kutsub komisjoni üles hindama kõnealuste soovituste 
tegelikku mõju; 

Võrdset kohtlemist käsitlevate sätete kohaldamine

9. toonitab asjaolu, et tööandjapensioni skeeme tuleb käsitleda tasuna ning et neile 
skeemidele kehtib võrdse kohtlemise põhimõte; kutsub komisjoni üles jälgima hoolega 
selle põhimõtte rakendamist ja andma selle kohta aru, kuna mõnes liikmesriigis on 
ülevõtmine osutunud ebaselgeks ning teatud juhtudel tekitab endiselt probleeme 
õigusaktidest tulenevate ja tööandjapensioni skeemide eristamine;

10. võtab teadmiseks, et rasedus- ja sünnituspuhkuse, isadus- ja/või lapsendaja puhkusega 
seotud diskrimineerimise vastast kaitset käsitlevate sätete rakendamises on 
liikmesriikide vahel olulisi erinevusi; toonitab vajadust tegeleda riigi tasandil 
järjepidevalt konkreetsete olemasolevate probleemidega, kaasa arvatud valdkondlike 
(era- ja avalik sektor) ning organisatsiooniliste (ettevõtetevaheliste) erinevustega, 
olukorraga seoses ebatüüpiliste ja osalise tööajaga lepingutega, tähtajaliste lepingute 
lõpetamise tavaga kaitseperioodil ja vabatahtliku töölt lahkumise esilekutsumisega;
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11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma tõhusate järelevalvesüsteemide loomise teel 
meetmeid soopõhiste ahistamis- ja diskrimineerimisjuhtumite kohta andmete kogumise 
parandamiseks, sealhulgas rasedus- ja sünnitus- ning teiste puhkuse vormidega seotud 
diskrimineerimise vallas;

12. juhib tähelepanu, et õiguskaitse kättesaadavus on selles valdkonnas mitmel põhjusel 
piiratud, näiteks menetluste pikaajalisuse ja kulude, tasuta õigusabi puudumise või ohvri 
häbimärgistamise hirmu tõttu töökohal; toonitab asjaolu, et mitmes liikmesriigis tekitab 
probleeme ka tõendamiskohustuse reegli kohaldamine; kutsub liikmesriike üles toetama 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevaid asutusi, ametiühinguid ja vabaühendused, kes 
mängivad diskrimineerimisohvritele abi pakkumisel aktiivset rolli;

13. kutsub komisjoni üles hindama olemasolevaid parimaid tavasid ja levitama selle 
hindamise tulemusi seoses tõhusate meetmetega, mida liikmesriigid võiksid võtta, et 
ärgitada tööandjaid ja kutseõppega seotud organisatsioone hoidma ära kõiki soolise 
diskrimineerimise vorme, eriti seoses ahistamise ja seksuaalse ahistamisega töökohal, 
parandades juurdepääsu tööhõivele, pakkudes täiendavat kutseõpet ning edendades 
parimaid tavasid;

Võrdse kohtlemise edendamine ja dialoog 

14. rõhutab, et võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevatel asutustel peaks olema õigus 
tegeleda naiste ja meeste vahelist võrdõiguslikkust edendavate õigusaktide tõhusa ja 
sõltumatu järelevalve ja aruandlusega; 

15. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles ärgitama sotsiaalpartnereid edendama 
võrdõiguslikkuse tavade järelevalvet töökohal, kollektiivlepingute täiendavat kontrolli, 
kohaldatavaid palgaskaalasid ja töökohtade klassifitseerimise süsteeme, et vältida 
igasugust naiste otsest või kaudset diskrimineerimist; kutsub liikmesriike üles 
karmistama suurte ja keskmise suurusega ettevõtjate kohustust tagada võrdse 
kohtlemise süstemaatiline edendamine ning anda oma töötajatele regulaarselt asjakohast 
teavet, sealhulgas võrdse tasustamise küsimuste kohta;

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kindlustama institutsionaalseid mehhanisme naiste 
ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse rakendamiseks ning ärgitama sotsiaalpartnereid 
mõõtma kollektiivlepingute võrdõiguslikkuse mõõdet;

17. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles hoogustama oluliselt teadlikkuse suurendamise 
meetmeid seoses soolise diskrimineerimise ohvrite õigustega; toonitab vajadust kõigi 
sidusrühmade, kaasa arvatud sotsiaalpartnerite ja vabaühenduste koostöö järele, et 
tegeleda naiste ja meeste tööga seotud stereotüüpidega ning nende mõjuga töö 
väärtusele ja madalale palgale;

18. juhib tähelepanu, et üks uuestisõnastatud direktiiviga sisse viidud uuendusi on viide töö, 
era- ja pereelu ühitamisele; kutsub komisjoni üles töötama pärast liikmesriikide ja 
sotsiaalpartneritega konsulteerimist välja konkreetsed meetmed, et tagada selles 
valdkonnas kindlamad õigused;

Soovitused
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19. kordab oma üleskutset liikmesriikidele rakendada ja jõustada uuestisõnastatud direktiivi 
2006/54/EÜ järjepidevalt, julgustada sotsiaalpartnereid võtma võrdse kohtlemise 
edendamisest aktiivsemalt osa, sealhulgas põhjendamatute sooliste palgaerinevustega 
võitlemise tegevuskavade abil, mis sisaldaksid konkreetseid meetmeid ja väljundite 
seiret ettevõtja, sektori, riigi ja ELi tasandil; 

20. kutsub komisjoni üles muutma, lähtuvalt komisjoni aruandest uuestisõnastatud direktiivi 
kohaldamise kohta ja käesolevast resolutsioonist, kõnealust direktiivi, nagu parlament 
on juba nõudnud eelkõige oma 24. mai 2012. aasta resolutsioonis, mis sisaldab 
konkreetseid ja selgeid soovitusi;

21. toonitab asjaolu, et neutraalne töökohtade klassifitseerimine ja hindamine ning samuti 
palkade läbipaistvus on võrdse kohtlemise edendamisel asendamatud meetmed; kutsub 
komisjoni seoses sellega üles lisama kõnealuseid meetmeid oma ettepanekusse uue 
direktiivi kohta, mis asendaks uuestisõnastatud direktiivi; juhib tähelepanu, et töötajate 
vaba liikumise kui Euroopa põhivabadusega on kooskõlas ainult ühtlustatud 
lähenemisviis;

22. kutsub komisjoni üles kehtestama uues direktiivis ELi tasandil sanktsioone, millega 
jäetaks võrdõiguslikkuse põhimõtte rikkumises süüdi mõistetud äriühingud välja ELi 
eelarvest rahastatavatest kaupade ja teenuste riigihangetest;

23. kutsub liikmesriike üles võtma vajalikke meetmeid, et tagada ebavõrdse kohtlemise ja 
diskrimineerimise ohvritele õigus proportsionaalsele hüvitamisele kooskõlas kehtivate 
õigusnormidega; 

24. toonitab asjaolu, et naiste olukorda tööturul parandaks tõeliselt ainult võrdõiguslikkuse 
põhimõtte tõhus rakendamine ning et selleks on vaja erinevate Euroopa, riigi, sektori ja 
organisatsiooni tasandi osapoolte strateegilist koostööd; 

25. kutsub komisjoni üles uurima pensionilõhet tekitavaid tegureid ning hindama vajadust 
selle lõhe vähendamise konkreetsete meetmete järele ELi ja riigi tasandil, sealhulgas nii 
seadusandlike kui ka mitteseadusandlike meetmete vahendite osas;

26. kutsub komisjoni üles tegema uuringu, mis võrdleks emade ja lastetute naiste olukorda; 
juhib tähelepanu, et sellise uuringu eesmärk oleks anda parem ettekujutus nende naiste 
olukorrast tööturul, käsitledes eelkõige tööhõive ja palgalõhe määrasid, karjääri 
edenemist ja pensioneid;

27. juhib tähelepanu, et Euroopa poolaasta raames antavad riigipõhised soovitused peaksid 
sisaldama soolise palgalõhe vähendamise eesmärke;

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Üldised märkused

Meeste ja naiste võrdne kohtlemine tööhõives ja töökohal on vabaduse ja õigluse küsimus. 
See on ühiskondliku leppe läbirääkimistele mittekuuluv osa. Kõik naised, olenemata vanusest, 
haridusest või sotsiaalsest staatusest, on töökohal potentsiaalsed otsese või kaudse 
diskrimineerimise ohvrid. Mõnikord on diskrimineerimine nii vaevumärgatav, et seda saab 
paljastada vaid asjakohaste statistiliste andmete põhjalikul analüüsil.

Ebavõrdsuse mõju tööhõive valdkonnas ei tohi alahinnata. See kahjustab naiste potentsiaali 
ega võimalda seetõttu ühiskonnal nende andeid, oskuseid ja võimeid täielikult ära kasutada. 
Seetõttu on meeste ja naiste võrdne tasustamine õigluse ja motivatsiooni küsimus. 

Samas võib seda mõista ka perekondliku küsimusena. Paljude Euroopa perede heaolu tugineb 
naiste palkadele. Valdav enamik emadest osaleb tööturul ning paljud neist kannavad 
põhivastutust oma perede toetamisel ainsa või peamise tuluteenijana. Seetõttu on soolisel 
palgalõhel tõsine mõju nende laste elamistingimustele, toitumisele ja võimalustele elus. 
Tõhusate soolise palgalõhe vähendamisele suunatud poliitikameetmete pakkumine võib 
parandada paljude perekondade olukorda, eelkõige üksikvanemate ning madalapalgalistel 
töökohtadel töötavate vanemate perede puhul.

Võrdne kohtlemine ning mittediskrimineerimise põhimõte on oluline osa nii ELi esmasest 
õigusest alates Rooma lepingu vastuvõtmisest 1957. aastal (viimati sisse viidud ELi toimimise 
lepingu artiklina 157) kui ka Euroopa Liidu Kohtu praktikast. Viimasel kümnendil on aga 
sooline palgalõhe kui oluline meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse näitaja tööturul jäänud 
peaaegu muutumatuks, olles 2008. aastal 17,5% ja 2012. aastal 16,4%.

Sellise paigalseisu taustal kaldub raportöör järeldama, et senine direktiiv 2006/54/EÜ 
(uuestisõnastatud) on ennast ammendanud ning seda tuleks uuendada. Seda järeldust toetavad 
ka Euroopa Parlamendi varasemad seisukohad, eelkõige omaalgatuslik resolutsioon 
2011/2285(INI) soovitustega komisjonile meestele ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamise kohta (Baueri raport). 

Sooline palgalõhe 

Soolist palgalõhet arvutatakse kui erinevust keskmise mees- ja naissoost töötajate 
brutotunnipalga vahel protsendina tasustatavate meessoost töötajate brutotunnipalgast. Nii 
saadav protsendimäär on oluline naiste ja meeste ebavõrdsuse näitaja tööturul, kuna arvutus 
võtab arvesse nii täis- kui ka osalise tööajaga töökohti (viimastel on üldiselt madalamad 
tunnipalgad ja neil domineerivad naised).

Soolise palgalõhe määratlus muudab selle tundlikuks kolme järgmist liiki segavate asjaolude 
tõttu, mis piiravad selle tõlgendamist: individuaalsed omadused (näiteks haridus – kui madala 
haridustasemega naised jäävad tööturult välja, siis sooline palgalõhe väheneb, kui nad aga 
vajavad sissetulekut ja lähevad tööle, suureneb sooline palgalõhe, kuna kõrgema 
haridustasemega töötajad teenivad rohkem), majandusharu omadused (näiteks äriühingu 
suurus – suuremate äriühingute töötajatel on pigem suuremad sissetulekud kui väiksemate 
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äriühingute töötajatel) ning institutsionaalsed omadused (miinimumpalk – suurem 
miinimumpalk vähendab soolist palgalõhet, kuna paljud naised töötavad madalapalgalistel 
töökohtadel).

Seetõttu on oluline võrrelda üldist soolist palgalõhet konkreetsetes sektorites täheldatud 
erinevustega. Kuigi osalise ja täistööajaga töötajate vahel võib näha märkimisväärset 
palgaerinevust, ei tulene see tingimata otsesest diskrimineerimisest. Pigem on see selle 
tagajärg, et osalise tööajaga töökohad on rohkem levinud madalapalgalistes sektorites, näiteks 
tervishoiu- või puhastusteenused. Tunnitasude sisemine võrdlus osalise tööajaga töötajate seas 
näitab, et sooline palgalõhe on täistööajaga töötajatega võrreldes väiksem. 

Et võidelda soolises palgalõhes ilmneva naiste ja meeste vahelise ebavõrdsuse vastu, tuleb 
teha kindlaks algne motivatsioon, miks paljud naised valivad olenemata oma haridusest ja 
annetest madalama turuväärtusega töökohad.

Töö- ja pereelu tasakaalustamatus 

Naised on peamised hooldajad, kes veedavad ebaproportsionaalselt suure osa ajast, tehes 
tasuta tööd ning hoolitsedes oma laste ja teiste pereliikmete eest. Et seda teha, valivad nad 
sageli osalise tööajaga töötamise. Samuti kalduvad nad domineerima nende sektorite 
töökohtadel, mis võimaldavad paremat töö- ja pereelu ühitamist. Seetõttu töötavad naised 
sageli madalapalgalistel töökohtadel ega võta enda kanda juhikohti. Aga kuigi mehed 
töötavad oma töökohtadel rohkem tunde, oleksid naiste tasulise ja tasuta töö tunnid kokku 
oluliselt pikemad kui meestel. 

Samal ajal soodustab pere- ja kutseelu vaheline pinge enamikus liikmesriikides esimese lapse 
sünnitamise edasilükkamist ning madalat sündimust. Väikelastega naiste tööhõive määrad on 
pidevalt väiksemad kui lastetutel naistel. Lisaks sellele muutub sooline palgalõhe vastavalt 
eksperdianalüüsile nähtavaks pärast naise tööturule naasmist esimeselt rasedus- ja 
sünnituspuhkuselt ja suureneb välistegurite põhjustatud korduvate karjäärikatkestuste pärast; 
näiteks lastega seotud tööhõivekatkestus ja ülalpeetavate pereliikmete eest hoolitsemine, ning 
suureneb vanuse tõusuga. 1

Rasedus- ja sünnituspuhkuse ja perekonnaga seotud puhkuse perioodide tõttu esineb naistel 
olulisi töökogemuse katkestusi, mis annavad samuti osa soolisesse palgalõhesse. Selliste 
perioodide otsene mõju hõlmab palgakaotust ja selle asendamist rasedus- ja 
sünnitushüvitisega, millega paljudes liikmesriikides kaasneb sel perioodil ka väiksem 
sotsiaalkindlustushüvitis. See on ka põhjus, miks sooline palgalõhe on väikseim noorte 
töötajate seas ja suureneb vanusega eespool kirjeldatud karjäärikatkestuste tõttu. 

Võimetus pakkuda naistele praktilisi lahendusi, mis aitaksid neil töö ja perega seotud 
ülesandeid paremini ühitada, on peamine tegur, mis soodustab tööturul 
horisontaalset/valdkondlikku ning vertikaalset/kutsealast segregatsiooni. 

Selle tagajärjel töötavad naised sageli sektorites, mis pakuvad meeste poolt valitsetavatest 
sektoritest väiksemat tunnitasu, näiteks tervishoid, haridus ja avalik haldus. Samal ajal 

1 Euroopa Parlamendi 24. mai 2012. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile meestele ja naistele võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamise kohta (2011/2285/INI).
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seisavad naised silmitsi vertikaalse ehk kutsealase segregatsiooniga, mis tuleneb 
eelarvamuslikust rollide määramisest meeste valitsetavas ühiskonnas: liiga sageli töötavad 
naised juhiabidena, kaupluseabilistena või väheste oskustega või oskusteta töötajatena. 

Raportöör rõhutab vajadust võtta arvesse seost naiste erilise rolli vahel lapsekasvatajana ning 
nende valmisoleku vahel nõustuda tööturul ebaõiglase kohtlemisega. Seetõttu soovitab 
raportöör tungivalt, et töö ja pereelu tasakaalu jaoks optimaalsete tingimuste loomisele 
suunatud sätted võtaksid arvesse naiste tasuta tööd hooldajatena ning tunnustaksid piisavalt 
selle tasuta töö väärtust.

Seoses sellega võib olla vajalik muuta soolise palgalõhe arvutust nii, et sellest jääksid välja 
ühe või mitme lapsega naised. Sellisel juhul näitaks sooline palgalõhe ainult tõelist 
palgalõhet, mis tuleneb diskrimineerimisest. Samal ajal saaks praegusel viisil arvutatud 
palgalõhe ning uuel arvutusel põhineva nn tõelise palgalõhe võrdlust kasutada alusena, mille 
abil hinnata, kui palju ühiskond võlgneb naistele nende tasuta töö eest hooldajatena.

Diskrimineerimine pensioniskeemides

Naiste ja meeste vaheline palgalõhe laieneb pärast pensionilejäämist. Kättesaadavate 
statistiliste andmete kohaselt saavad naised ELis keskmiselt 39% vähem pensionit kui mehed. 
See areng peegeldab ebasoodsaid karjääritingimusi, mis ilmnevad, kui võrrelda 
tööandjapensioneid. Keskmiselt on pensionierinevused oluliselt suuremad kui 
palgaerinevused. See tuleneb sellest, et naiste seas on osalise tööajaga, väiksema tunnitasu 
eest ja vähemate tööaastatega töötajate osakaal suurem. Mõnes liikmesriigis on pensionilõhe 
muutunud nii suureks, et see on palgalõhest peaaegu kaks korda suurem. Sellest tulenev 
ebavõrdsus võib kasvada veelgi sedavõrd, kuivõrd liikmesriikides halveneb demograafiline 
olukord. See paneb jooksval finantseerimisel põhinevad pensioniskeemid järjest suurema 
surve alla ning erapensionifondid, mis haldavad säästusid, mida arvutatakse protsentuaalselt 
teenitud palgast, muutuvad pensionäride jaoks peamiseks sissetulekuallikaks.

Raportöör näeb pensionilõhet palgalõhe laiendusena: seega on see diskrimineerimine ja tuleb 
kaotada.

Võrdse töö mõiste

Arvestades selget seost tööturul püsiva naiste kaudse diskrimineerimise ning naise kui 
potentsiaalse ja tegeliku ema või raseda eristaatuse vahel, on võrdse töö mõiste või mis tahes 
üheselt mõistetava hindamiskriteeriumi määratluse puudumine eri töökohtade võrdlemiseks 
veel üks suurem takistus õiglase, naiste ja meeste võrdsel kohtlemisel põhineva tööturu 
tagamisel.

Uuestisõnastatud direktiivi põhjenduses 9 sätestatakse, et „selle hindamiseks, kas töötajad 
teevad võrdset või võrdväärset tööd, [tuleks] määrata kindlaks, kas töötajaid võib lugeda 
võrreldavas olukorras olevaks, võttes arvesse mitmeid tegureid, sealhulgas töö iseloomu, 
koolitust ning töötingimusi”. 

Praeguseks on kaksteist liikmesriiki selle mõiste määratluse oma õigusaktidesse sisse viinud. 
Enamikul neist juhtudest põhineb see neljal peamisel töö hindamise komponendil, mida 
kirjeldatakse direktiivi 2006/54/EÜ kohaldamise aruande juurde kuuluvas komisjoni talituste 
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töödokumendi lisas 1: oskused, jõupingutused, vastutus ja töötingimused. Raportöör teeb 
ettepaneku, et võrdse töö või võrdväärse töö mõiste tuleks kasutusele võtta kõigis 
liikmesriikides kohustusliku nõudena Euroopa töötajate liikumise põhivabadusse 
panustamisel.

Palkade läbipaistvus

Palkade läbipaistvuse meetmete kasutuselevõtt on veel üks oluline samm naiste ja meeste 
võrdõiguslikkusel põhineva tööturu rajamise suunas. Raportöör on veendunud, et selle 
vahendi kohustuslik kaasamine ühise Euroopa määratluse alusel avaldaks positiivset mõju, 
kuna see suurendaks ühelt poolt töötajate teadlikkust olemasolevatest tasustamise ja hüvitiste 
erinevustest ning annaks samas diskrimineerimise juhtudel ohvritele vahendi kohtumenetluste 
algatamiseks.

Õiguskaitse kättesaadavus

Uuestisõnastatud direktiivi rakendamise järelevalve näitab, et õiguskaitse kättesaadavus 
diskrimineerimise ohvritele on liikmesriigiti oluliselt erinev. Et ületada peamine takistus, 
mida ohvrid enamikus liikmesriikides kogevad, rõhutab raportöör tasuta õigusabi vajadust. 
Seda võiksid pakkuda võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevad asutused, ametiühingud või 
vabaühendused.

Õiguskaitse kättesaadavuse parandamine on samuti eeltingimus uuestisõnastatud direktiivi 
alusel hüvitamise ja karistuste kohaldamisele. Kuigi hüvitised võimaldavad kohtutel pakkuda 
ohvritele sobivat heastamist, on sanktsioonidel ja karistustel kahjulik mõju tööandjatele ning 
need motiveerivad vältima mis tahes käitumisvorme, mida võiks tõlgendada 
diskrimineerivana. Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt tuleks raportööri väljapakutud 
sanktsioonid konkreetselt kehtestada ELi tasandil ning need peaksid mõjutama äriühingute 
vastuvõetavust ELi eelarvest tasutavate kaupade ja teenuste riigihangetel.


