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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 uuringud on näidanud, et nn uues majanduses kaldub sotsiaalne ja eelkõige
sooline ebavõrdsus suurenema;
B. arvestades, et naised on tööturul ebasoodsas olukorras ja on ebaproportsionaalselt
esindatud osalise tööajaga töökohtadel ning uute, sageli ebakindlate töökorraldusvormide
puhul ja neil on raskusi sotsiaalsetele õigustele ja sotsiaaltoetustele täieliku juurdepääsu
saavutamisega,
1. juhib tähelepanu, et meetmete vastuvõtmine, mis aitaks tugevdada osalise tööajaga ja
paindliku või ebatüüpilise töökorraldusega töötajate juurdepääsu
sotsiaalkindlustusõigustele ja soodustustele, on soolise võrdõiguslikkuse seisukohast
äärmiselt oluline, arvestades asjaolu, et enamik nimetatud töötajatest on naised;
2. kutsub komisjoni üles rakendama soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist tulemuslikult
oma konsultatsiooniprotsessi; juhib tähelepanu, et komisjoni rohelises raamatus
(KOM(2006)0708) ei pöörata piisavalt tähelepanu esitatud muudatuste sooliselt
erinevatele tagajärgedele;
3. rõhutab, et konkurentsisurve on aidanud kaasa majandusliku ebavõrdsuse suurenemisele
ja suurenenud nõudlusele töökorralduse paindlikkuse järele, millega kaasneb negatiivne
mõju naiste jaoks – palgaerinevused, sooline segregatsioon elukutse ja valdkonna alusel,
majandusliku sõltumatuse ja sotsiaalkaitse halvenemine;
4. juhib tähelepanu, et naiste üldine töökoormus kasvab, kui koos naiste tööhõive
edendamisega ei käsitleta kodutöödes ebavõrdse osalemisega seotud küsimusi, ei tagata
piisavalt lapsehoidmisteenuseid ning ei tugevdata rasedate ja imetavate naiste kaitset;
5. kutsub liikmesriike üles hõlbustama naiste ja meeste tööalase karjääri ülesehitamist nn
elukäigu perspektiivist lähtudes, nii et hoolduse ja elukestva õppega oleks võimalik
tegeleda ilma pensioniõigusi ja muid sotsiaaltoetusi kaotamata; rõhutab, et seda on
võimalik saavutada üksnes tööõiguse ja sotsiaalkaitse tugevdamise, mitte vähendamise
abil.
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