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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise kohta ELi era- ja avalikus sektoris 

(2017/2008(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2 ja artikli 3 lõiget 3, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 8, 10, artikli 153 lõikeid 1 ja 2 

ning artiklit 157, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 23 ja 33, 

– 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 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta direktiivi 

2010/41/EL füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse 

kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

direktiiv 86/613/EMÜ2, 

– võttes arvesse nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti 

sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise 

meetmete kehtestamise kohta (rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiiv)3, 

– võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2008. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse rasedus- ja sünnituspuhkuse 

direktiivi (COM(2008)0637), 

– võttes arvesse oma 20. oktoobril 2010. aastal vastu võetud esimese lugemise seisukohta 

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/.../EL, millega 

muudetakse nõukogu direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 

toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise ning töötajate töö- ja pereelu 

ühitamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta4, 

– võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 2013. aasta direktiivi 2013/62/EL, millega 

muudetakse direktiivi 2010/18/EL (millega rakendatakse Euroopa Tööstuse ja 

Tööandjate Keskliitude Ühenduse, Euroopa Käsitööga Tegelevate Väikeste ja Keskmise 

Suurusega Ettevõtete Keskliidu, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa 

Ametiühingute Konföderatsiooni poolt vanemapuhkuse kohta sõlmitud muudetud 

raamkokkulepet) seoses Mayotte’i staatuse muutmisega Euroopa Liidu suhtes5, 

                                                 
1 ELT L 204, 26.7.2006, lk 23. 
2 ELT L 180, 15.7.2010, lk 1. 
3 EÜT L 348, 28.11.1992, lk 1. 
4 ELT C 70 E, 8.3.2012, lk 163. 
5 ELT L 353, 28.12.2013, lk 7. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=EN&type_doc=COMfinal&an_doc=2008&nu_doc=0637
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– võttes arvesse komisjoni 14. märtsi 2012. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist 

börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja 

sellega seotud meetmeid (naissoost juhatuse liikmete direktiiv) (COM(2012)0614), 

– võttes arvesse oma 20. novembril 2013. aastal vastu võetud esimese lugemise 

seisukohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles 

käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda 

mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid, 

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2013. aasta resolutsiooni sooliste stereotüüpide kaotamise 

kohta ELis1, 

– võttes arvesse oma 12. septembri 2013. aasta resolutsiooni meestele ja naistele võrdse 

või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte rakendamise kohta2, 

– võttes arvesse oma 20. mai 2015. aasta resolutsiooni rasedus- ja sünnituspuhkuse 

kohta3, 

– võttes arvesse oma 28. aprilli 2016. aasta resolutsiooni naissoost koduabiliste ja 

hooldajate kohta ELis4, 

– võttes arvesse oma 12. mai 2016. aasta resolutsiooni nõukogu 8. märtsi 2010. aasta 

direktiivi 2010/18/EL (millega rakendatakse Euroopa Tööstuse ja Tööandjate 

Keskliitude Ühenduse, Euroopa Käsitööga Tegelevate Väikeste ja Keskmise Suurusega 

Ettevõtete Keskliidu, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa 

Ametiühingute Konföderatsiooni poolt vanemapuhkuse kohta sõlmitud muudetud 

raamkokkulepet ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/34/EÜ) rakendamise kohta5, 

– võttes arvesse oma 26. mai 2016. aasta resolutsiooni vaesuse sooliste aspektide kohta6, 

– võttes arvesse oma 13. septembri 2016. aasta resolutsiooni töö- ja eraelu tasakaalu 

soodustavate tingimuste loomise kohta tööturul7, 

– võttes arvesse oma 15. septembri 2016. aasta resolutsiooni nõukogu 27. novembri 2000. 

aasta direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks 

kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) (võrdse tööalase kohtlemise 

direktiiv) kohaldamise kohta8, 

– võttes arvesse oma 8. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni 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 

                                                 
1 ELT C 36, 29.1.2016, lk 18. 
2 ELT C 93, 9.3.2016, lk 110. 
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0207. 
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0203. 
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0226. 
6 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0235. 
7 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0338. 
8 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0360. 
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küsimustes) kohaldamise kohta1, 

– võttes arvesse oma 14. märtsi 2017. aasta resolutsiooni naiste ja meeste 

võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus 2014.–2015. aastal2, 

– võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2015. aasta järeldusi „Naiste ja meeste võrdsed 

sissetulekuvõimalused: soolise pensionilõhe kaotamine“,  

– võttes arvesse nõukogu 7. märtsi 2011. aasta järeldustega vastu võetud Euroopa soolise 

võrdõiguslikkuse pakti perioodiks 2011–20203, 

– võttes arvesse komisjoni 7. märtsi 2014. aasta soovitust meeste ja naiste võrdse 

tasustamise põhimõtte tugevdamise kohta läbipaistvuse suurendamise kaudu 

(2014/124/EL)4, 

– võttes arvesse komisjoni 2015. aasta detsembri algatust „Roadmap: A new start to 

address the challenges of work-life balance faced by working families“ („Tegevuskava: 

uus algus töötavate perekondade töö- ja eraelu tasakaalu saavutamiseks“) ning 

selleteemalisi avalikke ja sidusrühmadega peetud konsultatsioone, 

– võttes arvesse komisjoni talituste 3. detsembri 2015. aasta töödokumenti „The Strategic 

engagement for gender equality 2016-2019“ („Strateegiline kohustus soolise 

võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel 2016–2019“) (SWD(2015)0278), eelkõige selle 

peatükki 3.1. „Naiste tööturul osalemise suurendamine ning naiste ja meeste võrdne 

majanduslik iseseisvus“, 

– võttes arvesse komisjoni 2017. aasta aruannet naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta 

Euroopa Liidus, eriti selle 1. peatükki, milles käsitletakse naiste tööturul osalemise 

suurendamist ja võrdset majanduslikku iseseisvust ning 2. peatükki soolise palga-, 

sissetuleku- ja pensionilõhe vähendamise kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound) 

aruandeid „The gender employment gap: challenges and solutions“ („Meeste ja naiste 

tööhõiveerinevused: probleemid ja lahendused“) (2016), „Social partners and gender 

equality in Europe“ („Sotsiaalpartnerid ja sooline võrdõiguslikkus Euroopas“) (2014), 

„Developments in working life in Europe: EurWORK annual review“ („Euroopa 

tööelus ilmnevad arengud. EurWORKi aastaülevaade“) (2014 ja 2015) ning kuuendat 

Euroopa töötingimuste uuringut (2016),  

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 1951. aasta võrdse tasustamise 

konventsiooni, ILO 1994. aasta osalise tööaja konventsiooni, ILO 1996. aasta kodutöö 

konventsiooni, ILO 2000. aasta emaduse kaitse konventsiooni ja ILO 2011. aasta 

koduabiliste konventsiooni,  

– võttes arvesse ÜRO naiste staatuse komisjoni 24. märtsil 2017 toimunud 61. 

istungjärgul kokkulepitud järeldusi „Women’s economic empowerment in the changing 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0351. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0073. 
3 Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 3073. istung, Brüssel, 7. märts 2011. 
4 ELT L 69, 8.3.2014, lk 112. 
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world of work“ („Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine muutuvas 

töömaailmas“), 

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise 

kõrgetasemelise paneeli 2016. aasta septembri aruannet „Leave no one behind: A call to 

action for gender equality and economic women’s empowerment“ („Ärgem jätkem 

kedagi maha: üleskutse meetmete võtmiseks soolise võrdõiguslikkuse ja naiste 

majandusliku mõjuvõimu suurendamise jaoks“), 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit ning 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0000/2017), 

A. arvestades, et naiste võrdne osalemine tööturul ja majandusalaste otsuste tegemises on 

nii naiste võimestamise eeltingimus kui ka selle tulemus; 

B. arvestades, et peamised takistused naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamisel 

hõlmavad ebasoodsaid sotsiaalseid norme, diskrimineerivaid seadusi või õiguskaitse 

puudumist, tasustamata majapidamistööde ja hooldamise ebavõrdset jagamist meeste ja 

naiste vahel ning juurdepääsu puudumist finants-, digitaal- ja kinnisvarale ning neid 

võib lisaks negatiivselt võimendada intersektsionaalne diskrimineerimine1; 

C. arvestades, et naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine on samal ajal nii õige kui 

ka arukas, kuna võrdsus on inimõigus ning naiste suuremal tööturul osalemisel on 

positiivne mõju SKP kasvule ja ettevõtete majanduslikule edule; 

D. arvestades, et töö- ja eraelu soodsal tasakaalul on positiivne mõju tervisele ja et see 

soodustab majanduskasvu, konkurentsivõimet, üldist tööturul osalemist, soolist 

võrdõiguslikkust, vaesuse ohu vähenemist ja põlvkondade solidaarsust ning aitab samuti 

lahendada vananevast ühiskonnast tingitud probleeme ja mõjutab positiivselt sündimust 

ELis; 

E. arvestades, et riiklikul palgauuringute süsteemil, mis hõlmab ka andmete kogumist, on 

potentsiaal avaldada survet nii era- kui ka avalikule sektorile, et nad hindaksid oma 

palgastruktuure ja korrigeeriksid kõik leitud soolised erinevused; 

F. arvestades, et kvoodid on lisaks tööhõives talendipagasi paremini kasutamisele aidanud 

parandada eraettevõtete tulemuslikkust ja ergutada laiemat majanduskasvu; 

G. arvestades, et tavaliselt on naiste ülekaaluga sektorites või naiste poolt täidetud rollide 

puhul üldiselt madalamad palgad kui võrreldavates meeste ülekaaluga sektorites või 

meeste poolt täidetud rollide puhul, mis moodustab soolise palga- ja pensionilõhe 

(praegu vastavalt 16% ja 40%) ühe komponendi; 

H. arvestades, et ILO on välja töötanud raamistiku, milles hinnatakse töid nelja faktori 

põhjal: kvalifikatsioonid, panus, vastutus ja töötingimused, ning neid kaalutakse 

vastavalt nende tähtsusele asjaomase ettevõtte või organisatsiooni jaoks; 

                                                 
1 ÜRO naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise kõrgetasemelise paneeli aruanne „Leave no one behind: A 

call to action for gender equality and economic women’s empowerment“ (september 2016). 
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I. arvestades, et ametiühingutel on potentsiaal tõhustada naiste majandusliku mõjuvõimu 

suurendamist, edendades võrdset tasustamist ja investeerides oma sektoris töö- ja eraelu 

tasakaalu; 

J. arvestades, et on tõestatud, et seal, kus peetakse tugevaid kollektiivläbirääkimisi, on 

palkade ebavõrdsus väiksem1; 

I. Üldised kaalutlused 

1. on seisukohal, et naiste majanduslik osalemine ja nende majandusliku mõjuvõimu 

suurendamine on naiste põhiõiguste tugevdamise võti, mis võimaldab naistel saavutada 

majandusliku iseseisvuse, avaldada ühiskonnas mõju ja kontrollida oma elu; 

2. juhib tähelepanu sellele, et naiste madalama tööhõive määra aastane maksumus vastas 

2,8%-le ELi SKPst,2 samas kui naise tööhõivest kõrvalejätmise maksumus on 

hinnanguliselt 1,2 kuni 2 miljonit eurot, sõltuvalt naise haridustasemest; 

II. Meetmed ja vahendid naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamiseks 

Töö- ja eraelu parem tasakaal 

3. rõhutab, et Barcelona eesmärkide, sealhulgas juurdepääsetavate, taskukohaste ja 

kvaliteetsete lapsehoiuasutuste ja -teenuste pakkumise saavutamine on liikmesriikidele 

strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide elluviimiseks hädavajalik; 

4. on veendunud, et meeste kaasamine hooldamiskohustuse täitmisse on soorollidega 

seotud tavapäraste stereotüüpide muutmise üks eeltingimus; leiab lisaks, et mõlemad 

sugupooled ja kogu ühiskond saavad kasu tasustamata töö õiglasemast jagamisest ning 

hooldamisega seotud puhkuse võrdsemast kasutamisest; 

Võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmine ja palgauuringud 

5. rõhutab, et meestele ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 

põhimõte on sätestatud ELi lepingus; juhib selles kontekstis tähelepanu komisjoni 

soovitusele meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte tugevdamise kohta 

läbipaistvuse suurendamise kaudu;  

6. palub liikmesriikidel ja ettevõtetel tungivalt muuta palgad läbipaistvaks, et luua 

ettevõtete jaoks soolise palgalõhe käsitlemise meetodeid, sealhulgas palkade 

auditeerimise ja kollektiivläbirääkimistesse võrdse tasustamise meetmete lisamise 

kaudu; 

7. rõhutab vajadust tunnustada ja ümber hinnata töid, mida teevad tavaliselt 

ülekaalukamalt naised, näiteks tervise-, sotsiaal- ja haridussektoris, võrreldes töödega, 

mida teevad tavaliselt ülekaalukamalt mehed; 

8. väljendab oma veendumust, et võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 

                                                 
1 https://www.etuc.org/documents/collective-bargaining-our-powerful-tool-close-gender-pay-

gap#.WHUSo00VCUk 
2 2013. aasta andmed, vt „The gender employment gap: Challenges and solutions“. 
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saavutamine nõuab selget raamistikku, mis hõlmab konkreetseid töö hindamise 

vahendeid koos võrreldavate näitajatega, et hinnata tööde või sektorite väärtust; kutsub 

seetõttu komisjoni üles esitama sellise raamistiku ja aitama liikmesriike selle 

rakendamisel; 

9. tuletab meelde, et Euroopa Liidu Kohtu praktika kohaselt tuleks töö väärtust hinnata ja 

võrrelda objektiivsete kriteeriumide põhjal, nagu hariduse, töökogemuse ja koolitusega 

seotud nõuded, oskused, panus ja vastutus, tehtud töö ja tööülesannete iseloom; 

Sookvoodid 

10. on seisukohal, et kvootide kehtestamine avalikus sektoris võib olla vajalik juhtudel, kui 

avaliku sektori asutused ei täida oma õiglase esindatuse tagamise kohustust ning kus 

kvoodid võiksid seega parandada otsustusorganite demokraatlikku legitiimsust; 

11. kordab oma üleskutset nõukogule võtta kiiresti vastu direktiiv, milles käsitletakse 

soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda 

mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas, mis on esimene tähtis samm võrdse esindatuse 

saavutamisel avalikus ja erasektoris; 

Soolise võrdõiguslikkuse kavad 

12. tunnistab, et komisjon toetab soolise võrdõiguslikkuse kavade vastuvõtmist 

teadusuuringuid tegevates organisatsioonides ja teadusuuringuid rahastavates 

organisatsioonides; 

13. märgib, et soolise võrdõiguslikkuse kavad ettevõtte või sektori tasandil võivad sisaldada 

mitmeid personalialaseid meetmeid, mis käsitlevad värbamist, palka, edutamist, 

koolitust ning töö- ja eraelu tasakaalu; märgib, et need kavad sisaldavad sageli 

konkreetseid meetmeid, nagu sooneutraalne keel, seksuaalse ahistamise ennetamine, 

alaesindatud soo esindaja määramine juhtivatele kohtadele, osaline tööaeg ja isade 

osalemine lapsehoius, ning et liikmesriikides on kasutusel erinevaid lähenemisviise 

seoses nende meetmete kohustusliku sisseviimisega; 

Kollektiivlepingud ja sotsiaalpartnerid 

14. rõhutab, et kollektiivläbirääkimiste meeskondades soolise võrdõiguslikkuse tagamine 

on ülioluline naiste ja meeste tasakaalustatud esindatuse saavutamiseks, ning leiab 

seetõttu, et ametiühingud peaksid tugevdama naiste positsiooni sotsiaalpartnerluse 

struktuuris, eelkõige otsuste tegemise rollide puhul, ning pidama ettevõtete ja sektorite 

tasandil läbirääkimisi soolise võrdõiguslikkuse kavade üle; 

15. kutsub komisjoni üles tegema tihedat koostööd sotsiaalpartneritega, et tugevdada neid 

nende võtmetähtsusega rollis, milleks on avastada nähtamatuid soolisi eelarvamusi 

palgaastmestiku kujundamise põhimõtetes ja näha ette töö hindamise meetodeid, mida 

ei mõjuta soolised eelarvamused; 

III. Soovitused naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise edendamiseks 

16. on kindel, et praegused majandusmudelid ja praktikad ei võta arvesse soolisi erinevusi 
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ning ei reageeri soolise ebavõrdsuse kaotamise küsimusele; leiab sellega seoses, et 

maksupoliitikad ja kuluprioriteedid kriiside ajal tuleb uuesti läbi arutada, et võtta 

arvesse naisi kui majanduses osalejaid; 

17. palub makromajanduslike suundade uuesti kaalumist, mille puhul vaadatakse avalikud 

kuluprioriteedid uuesti läbi ning nii naised kui mehed saavad kasu investeeringutest 

sotsiaalsesse taristusse; 

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

 

Euroopa on naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse seisukohalt maailmas vaieldamatult 

esirinnas. Võrdsuse ja naiste võimestamise alal silmapaistvate tulemuste saavutamise üheks 

eeltingimuseks on aga naiste võrdne osalemine tööturul ja majanduslikus otsustusprotsessis. 

Viimaste statistiliste andmete põhjal on EL soolise võrdõiguslikkuse saavutamisega alles 

poole peal. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) 2015. aasta soolise 

võrdõiguslikkuse indeksi põhjal ei olnud edusammud ELis märkimisväärsed. 

 

Paljudes riikides on peamisteks naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamist takistavateks 

teguriteks erinevad sotsiaalsed normid või diskrimineerivad seadused. Vaatamata naiste 

meestest keskmiselt kõrgemale haridustasemele, on sooline palgalõhe (16,1 %) siiski väga 

tavaline ning pensionilõhe (40,2 %) on murettekitav, kuigi siin on liikmesriikidevaheline 

erinevus märkimisväärne. Selleks, et naised saaksid osaleda tööturul meestega võrdses 

ulatuses, on samuti vaja tasustamata majapidamistööd ühtlasemalt jaotada. Kui tasustamata 

majapidamistöid tehakse ühiselt ning nendest saab võrdselt jagatud koormus ning 

saavutatakse Barcelona eesmärkidega seatud sihid, luuakse parem alus töö- ja eraelu 

täiustatud tasakaalule, mis võimaldab naistel konkureerida võrdsetel tingimustel. 

 

Samadel tingimustel konkureerimine ei ole mitte ainult inimõigus, millele ei tohiks keegi 

vastu seista, vaid kõigil inimestel on vaatamata oma taustast ja bioloogilisest soost samad 

õigused ja diskrimineerida ei tohiks kedagi. Lisaks sellele, et tegemist on inimõigusega, 

tõuseb võrdsemast tööturust ka kasu. Naised töötavad osalise tööajaga sagedamini kui mehed, 

mis ei ole nende jaoks vabatahtlik valik ning koos palgaerinevusega tähendab see 

liikmesriikide jaoks tohutut maksutulu kaotust. Eurofondi andmetel vastas naiste madalama 

tööhõive määra aastane kogumaksumus 2,8%-le ELi SKPst,1 samas kui naise tööhõivest 

kõrvalejätmise maksumus kogu tema töövõimelise ea vältel on hinnanguliselt 1,2 kuni 2 

miljonit eurot, sõltuvalt naise haridustasemest. 

 

Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise eesmärgi saavutamiseks on erinevaid 

kasulikke vahendeid. Võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise aspektist kujutab 

palgalõhe endast fundamentaalset probleemi. Selleks et saavutada võrdse või võrdväärse töö 

eest võrdse tasu maksmine, tuleb süstemaatiliselt andmeid koguda, et tagada nii era- kui ka 

avaliku sektori poolt nimetatud põhimõtte järgimine. 

 

Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise ebapiisava taseme käsitlemiseks ELis tuleb 

tavapäraseid naistetöid väärtustada võrdselt tavaliste meestetöödega. Selleks tuleb mõjutatud 

sektorites, kus valitseb naiste ülekaal, töötajaid paremini tasustada. 

 

Nagu eespool mainitud, toob naiste tööturul osalemise suurendamine kaasa ainult positiivset 

mõju. Naiste kaasamine, ettevõtete juhtorganitesse ja avalikku sektorisse, kus toimub 

kõrgetasemeline otsustusprotsess, on andnud tõestatud positiivseid tulemusi. Kutsume 

nõukogu üles võtma kiiresti vastu direktiivi, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist 

börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas 

(naissoost juhatuse liikmete direktiiv). Selles valdkonnas on tehtud edusamme, kuid 

                                                 
1 2013. aasta andmed, vt „The gender employment gap: Challenges and solutions“. 
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edasiminek on liiga aeglane. Kõige rohkem edusamme on tehtud neis riikides, kus on vastu 

võetud kvoote käsitlevad siduvad õigusaktid. Oluline faktor on samuti eeskuju näitamine. 

ELis on praegu väga vähe naisi, kes on oma institutsioonis kõrgetasemelisel või juhtival kohal 

ning selles osas on vaja otsustavat muutust. 

 

Soolise võrdõiguslikkuse kavad on vahendiks, mille abil käsitleda ebavõrdsust töökohas 

erinevatel viisidel, tegeledes värbamise, palga, edutamise, koolituse ning töö- ja eraelu 

tasakaaluga. Lisaks saab soolise võrdõiguslikkuse kava abil töötada ka seksuaalse ahistamise 

ennetamise suunas. 32% ELis aset leidnud seksuaalse ahistamise juhtudest pandi naiste vastu 

toime nende töökohas ning sellise vägivalla kogemuse tulemusena muutis palju naisi oma 

käitumist, vältides kolleegi või ülemusega üksijäämist. Peame ahistamise vastu üles näitama 

nulltolerantsi ning kõik inimesed, kaasa arvatud naised, peavad saama end oma 

töökeskkonnas turvaliselt tunda. 

 

2020. aastani on jäänud ainult kolm aastat ning meil on vaja saavutada meie endi poolt seatud 

väga kõrged eesmärgid. Me ei saa aktsepteerida ebaõnnestumist ja peame jätkama tööd nende 

eesmärkide saavutamise suunas seoses naiste võimestamisega ja osalemisega tööturul. Peame 

võtma juhtrolli, näidates kindlalt, et me ei talu ebavõrdsust ning ootame nii era- kui avaliku 

sektori poolt vastutuse võtmist ebavõrdsuse eest, mida nad taastoodavad läbi käesolevas 

raportis osutatud probleemide. 


