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Teema: Sooline palgalõhe

Võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 157. 
Sellegipoolest teenivad naised ELis ikka veel vähem kui mehed. ELi üldine sooline palgalõhe on 16%, 
kusjuures liikmesriigiti on erinevused suured. Palgalõhe on meeste ja naiste keskmise brutotunnitasu 
vahe, mis on väljendatud protsendina meeste keskmisest brutotunnitasust. Ligikaudu kahte 
kolmandikku soolisest palgalõhest ei saa seletada sooliste erinevustega haridustasemes, töökoha 
valikul, tööajas ja muudes jälgitavates näitajates, tuues esile selge diskrimineerimise, kusjuures 
sooline diskrimineerimine on tihedalt seotud diskrimineerimisega rassi, rändestaatuse, usu, 
seksuaalse sättumuse ja puude alusel.

Soolise palgalõhe põhjusi on palju: sooliselt eristatud tööturg ja sektorid, soolised stereotüübid, töö ja 
eraelu tasakaalustamise võimaluste puudumine ning ootus, et naised on peamised hooldajad, mis 
sunnib paljusid tegema karjääripause või hakkama töötama osalise tööajaga. Olukord halveneb 
pensionile jäämisel, sest naiste keskmine pension on meeste keskmisest pensionist umbes 40% 
madalam.

Soolise palgalõhe kaotamine ei ole mitte ainult ELi toimimise lepinguga kooskõlas, vaid aitab 
saavutada ka ELis soolise võrdõiguslikkuse üldeesmärki ja ÜRO tegevuskavas aastani 2030 
püstitatud kestliku arengu eesmärke. Soolise palgalõhe vähendamine on samuti kooskõlas Euroopa 
sotsiaalõiguste samba põhimõtetega. Algatustel, nagu palkade läbipaistvust käsitlev komisjoni 2014. 
aasta soovitus, on siduvate meetmete puudumise tõttu vähe mõju olnud.

Kuidas kavatseb komisjon kaotada soolise palgalõhe järgmises soolise võrdõiguslikkuse strateegias? 
Milliseid meetmeid on kavas strateegiasse lisada selleks, et suurendada tasustamise läbipaistvust, 
tagada õiglasem töötasu sektorites, kus on naiste ülekaal, võidelda naiste ebakindlate töösuhete 
vastu ning võtta võrdselt arvesse meeste ja naiste tehtud tööd? Kas selles nähakse ette vahendid, 
mis tagavad objektiivsed kriteeriumid tehtud töö sooneutraalseks hindamiseks ja võrdlemiseks? 
Kuidas kavatseb komisjon parandada võrdse tasu põhimõtte kohaldamist? Kas on kavas läbi vaadata 
direktiiv 2006/54/EÜ?

Komisjoni president kohustus dokumendis „Poliitilised suunised järgmisele komisjonile (2019–2024)“ 
kaotama soolise palgalõhe. Kas see lubadus lisatakse seadusandlikesse ja siduvatesse aktidesse? 
Volinikukandidaat Helena Dalli võttis kohustuse esitada komisjoni esimese 100 päeva jooksul 
meetmed, et kehtestada siduvad tasustamise läbipaistvuse meetmed. Kas komisjon saab kinnitada 
nende meetmete siduvat laadi ja öelda, et need hõlmavad liikmesriikide palkade läbipaistvuse 
praeguste süsteemide ühtlustamist?
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