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 ET 

ETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu aluspõhimõte, ning arvestades, et 

igasugune sooline diskrimineerimine on nii ELi aluslepingute kui ka põhiõiguste hartaga 

keelatud ja nendega nõutakse soolise võrdõiguslikkuse tagamist kõigis valdkondades, 

kuna see on liidu üks olulisi ülesandeid1; 

B. arvestades, et direktiiviga 2004/113/EÜ (edaspidi „direktiiv“) laiendatakse kaitset soolise 

diskrimineerimise eest ja püütakse paremini süvalaiendada soolise võrdõiguslikkuse 

põhimõtet traditsioonilisest tööturu valdkonnast kaugemale, hõlmates kaupade ja teenuste 

kättesaadavust ja pakkumist, kuid sellest jäetakse selgesõnaliselt välja meedia, reklaam 

ning riiklik ja eraharidus; 

C. arvestades, et kõik liikmesriigid on võtnud meetmeid direktiivi ülevõtmiseks oma 

siseriiklikku õiguskorda ning loonud selle rakendamiseks vajalikud menetlused ja 

asutused; arvestades, et komisjon järeldas oma aruandes direktiivi 2004/113/EÜ 

kohaldamise kohta2, et kuigi kõik liikmesriigid on kõnealuse direktiivi oma siseriiklikku 

õigusesse üle võtnud, esineb jätkuvalt probleeme selle tõhusa rakendamisega; 

D. arvestades, et võrdõiguslikkuse edendamise eest vastutavate organisatsioonide 

tulemuslikkus eesmärkide saavutamisel varieerub liikmesriikide lõikes; 

E. arvestades, et Euroopa Liidu Kohtu 1. märtsi 2011. aasta otsusega kohtuasjas C-236/093, 

nn Test-Achats’ otsusega (edaspidi „otsus“), tühistas kohus direktiivi artikli 5 lõike 2, 

millega lubati direktiivi kohaldamisalasse kuuluvates erakindlustuse lepingutes kasutada 

erinevaid soopõhiseid kindlustusmatemaatilisi tegureid; 

1. rõhutab, et jätkuvalt esineb mõningaid direktiivi tulemusliku ja ühtse rakendamisega 

seotud väljakutseid ja probleeme ning kõige sagedasemate probleemide hulgas on 

kaupade ja teenuste liiga kitsas tõlgendus, üldised ja mõnikord ebaselged ebavõrdse 

kohtlemise põhjendused artikli 4 lõike 5 alusel ning naiste ebapiisav kaitse 

sünnituspuhkuse, rinnaga toitmise ja raseduse ajal; 

2. peab kahetsusväärseks seda, et direktiivi kohaldamisala on suhteliselt kitsas ja see ei 

hõlma meediat, reklaami ning riiklikku ja eraharidust, kuid hõlmab terviseteenuseid;4 

3. on seisukohal, et puudulikust aruandlusest ja kohtupraktikast tulenevalt ei ole üldsus 

direktiivi sisust ja mõjust piisavalt teadlik, samuti ei ole kaitstavad isikud ning kaupade ja 

                                                 
1 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 8 (endise EÜ asutamislepingu artikli 3 lõike 2) kohaselt on kõigi oma 

asjaomaste meetmete puhul liidu eesmärk meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamine ja võrdõiguslikkuse 

edendamine. 
2 Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele – Aruanne 

nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses 

kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega) kohaldamise kohta (COM(2015)190 final) – http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0190  
3 Kohtuotsus, 1. märts 2011, C-236/09, ECLI:EU:C:2011:100. 
4 Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. juuli 2001, Geraets-Smits ja Peerbooms, C-157/99, ECLI:EU:C:2001:404.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52015DC0190
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52015DC0190
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teenuste pakkujad piisavalt teadlikud oma õigustest ja kohustustest; kutsub komisjoni, 

liikmesriike ja võrdõiguslikkust edendavaid asutusi seetõttu üles parandama teadlikkust 

direktiivi sisust ja mõjust; 

4. tunneb heameelt asjaolu üle, et kõik liikmesriigid on otsuse juba rakendanud või on seda 

rakendamas, ning juhib tähelepanu sellele, et mõned liikmesriikidest on teinud isegi valiku 

minna otsuse kohaldamisalast kaugemale, laiendades meeste ja naiste ühtse kohtlemise 

reeglit muude kindlustus- ja pensioniliikide suhtes; 

5. väljendab selle algatuse üle heameelt ja rõhutab, et tungivalt on vaja nõuda, et 

liikmesriigid tagaksid võrdõiguslikkuse edendamise eest vastutavate organisatsioonide 

piisava sõltumatuse ja asjakohased volitused; rõhutab sellega seoses vajadust tugevdada 

komisjoni ja kõnealuste asutuste vahelist koostööd, tuvastades süstemaatiliselt põhilisi 

probleeme ja arendades parimate tavade vahetamist, et saavutada nende eesmärkide 

saavutamisel ühtne tõhusus; 

6. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles suurendama teadlikkust direktiivi sisust ja mõjust 

kõigi asjaomaste poolte seas; 

7. palub komisjonil viia läbi terviklik ja üksikasjalik uurimus ning andmete kogumine 

direktiivi rakendamise kohta, parandada järelevalvet ja toetada liikmesriike direktiivi 

potentsiaali täielikuks ärakasutamiseks; 

8. toonitab asjaolu, et kuigi teatavate teenuste ja sektorite digiteerimine ning 

jagamismajanduse vormis osutatavate teenuste laialdane levik on muutnud kaupade ja 

teenuste kättesaadavust ja pakkumist, on direktiiv digitaalvaldkonnas jätkuvalt 

kohaldatav; kutsub komisjoni üles hindama digiteerimise ja jagamismajanduse mõju 

kaupade ja teenuste kättesaadavusele ja pakkumisele soolise võrdõiguslikkuse 

seisukohast; 

9. rõhutab vajadust selgitada kaupade ja teenuste pakkujate vastutuse ning veebiplatvormide 

ühendamisega seotud sätteid direktiivi alusel; kutsub liikmesriike ja komisjoni seetõttu 

üles viivitamatult käsitlema kõnealuses kontekstis vastutuse küsimust. 
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