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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et peamiselt naised on ebakindlates töösuhetes ja et hoolimata kehtivast 
õiguslikust raamistikust esinevad naiste puhul ELis endiselt suured erinevused 
tööhõivevõimalustes, töö kvaliteedis, äraelamiseks vajalikus sissetulekus ja võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu saamisel;

B. arvestades, et ebakindlates töösuhetes olevate naiste ülemäärane osakaal on põhiline 
tegur, mis soodustab endiselt suuri soolisi palgaerinevusi; arvestades seetõttu, et naiste 
töökohtade kvaliteedi parandamine aitab vähendada soolisi palgaerinevusi;

C. arvestades, et EL on endiselt pühendunud soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisega 
seotud kohustuse täitmisele; arvestades, et tööhõivepoliitikas tuleb aktiivselt edendada 
naiste ja meeste võrdseid võimalusi;

D. arvestades, et on oht, et naised peavad teatavas olukorras, eriti rasedana või rinnaga 
toitmise ajal, töötama ebainimlikes tingimustes, mistõttu tuleb nende olukorrale pöörata 
erilist tähelepanu;

E. arvestades, et globaliseerumine, praegune üldine majanduslik taust ja tehnoloogia areng 
põhjustavad muutusi töösuhetes ning töötajate ülesannetes;

F. arvestades, et ebakindlates töösuhetes olevad naised ei ole tõenäoliselt oma õigustest 
teadlikud ning on suurem oht, et neil ei ole juurdepääsu õiguskaitsele ja/või nad 
vallandatakse ebaseaduslikult;

G. arvestades, et tuleks rõhutada, et kõikidel töötajatel, sealhulgas ebakindlates töösuhetes 
olevatel naistel, on õigus kutsealasele koolitusele ja täiendõppele;

H. arvestades, et ebakindlates töösuhetes olevate naiste arvu kasvuga suureneb naiste 
vaesusrisk,

1. kutsub liikmesriike üles jõustama tõhusamalt direktiivi 2006/54/EÜ sätteid;

2. kutsub Euroopa Ülemkogu üles võtma ELi 2020. aasta strateegia raames vastu selged 
suunised ja konkreetsed meetmed tööhõive säilitamiseks ja uute töökohtade loomiseks;

3. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles kavandama ja rakendama meetmeid, mille abil 
tütarlapsed ja noored naised saavad hea hariduse, koolituse ja väljaõppe ning millega 
toetatakse eriti sisserändaja taustaga tütarlapsi ja noori naisi; rõhutab lisaks sellele, et 
lapse sünni tõttu koju jäänud naised peavad aktiivselt tegutsema tööle naasmise nimel;

4. kutsub komisjoni üles kasutama uut tööhõivestrateegiat, et kaasata ebakindlates 
töösuhetes olevad naised nende töö staatusest olenemata sotsiaalkindlustus- ja 
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tööõigusaktidega tagatud kaitse süsteemidesse;
peab äärmiselt oluliseks, et ebakindlates töösuhetes olevatele naistele ja nende 
perekondadele oleks tagatud töötushüvitis ning rasedus- ja sünnitushüvitis; kutsub 
liikmesriikide valitsusi üles suurendama nimetatud toetusi ja pikendama nende kestust, et 
tagada asjakohane sotsiaalkaitse võrgustik;

5. kutsub komisjoni üles toetama liikmesriike sellise kampaania väljatöötamisel, millega 
aidatakse kaasa ebakindlates töösuhetes olevate töötajate töökohtade järkjärgulist 
muutmist alalisteks töökohtadeks; kutsub komisjoni üles toetama programmi, mille 
eesmärk on teavitada töötajaid ebakindla töösuhte mõjust ja tagajärgedest muu hulgas 
tööohutusele ja töötervishoiule;

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma meetmeid, et vähendada naiste kahekordset 
töökoormust, mis on ebakindlates töösuhetes olevate naiste ülemäärase osakaalu üks 
põhjuseid; nõuab stabiilsete töösuhete puhul töö- ja eraelu tasakaalu parandamist, et 
vähendada ebakindlate töösuhete osakaalu;

7. kutsub liikmesriike üles tugevdama lapsehoiu- ja hooldusvõrgustikke ning saavutama 
Barcelona lastehoiu eesmärgid, pakkuma alternatiivseid lahendusi juhtudel, kui 
lapsehoiu- ja hooldusvõrgustike puudumine takistab täistööajaga tööle pääsemist, 
võimaldama seda soovivatel naistel täistööajaga töötamist, ja parandama naiste osalemist 
tööturul ja nende majanduslikku sõltumatust; kutsub liikmesriike üles kõrvaldama 
takistused, mis ei võimalda naistel töötada nii palju, kui nad sooviksid, olgu see siis 
osalise või täistööajaga töö; rõhutab, et nii täistööaja kui ka osalise tööajaga töö puhul 
peab palk võimaldama äraelamist ja töötajale tuleb tagada täielikud 
sotsiaalkindlustushüvitised; rõhutab, et viimase aja suundumused tõendavad, et ebakindel 
töö on mõnes sektoris viinud eelkõige väikeste lastega naiste vaesumiseni;

8. kutsub liikmesriike üles tagama, et ka osalise tööajaga töötavad inimesed lisatakse 
pensioniskeemi;

9. kutsub liikmesriike üles lähtuma pensioni-, maksu-, sotsiaalkindlustus-, sotsiaal- ja 
perekonnaõiguse kujundamisel nii abielus olevate kui ka vallaliste naiste ja meeste 
õigusest iseseisvale elukorraldusele;

10. on seisukohal, et pensioniskeemide jätkusuutlikkus, eneseabiprojektide laenuvõimalused 
ning töökohtade loomine ja alternatiivse sissetuleku loomise skeemid võivad parandada 
ebakindlates töösuhetes olevate naiste olukorda;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike uuesti üles suurendama vahendeid ja täiustama 
õiguslikku raamistikku, et tasandada soolised palgaerinevused;

12. võtab endale eesmärgiks kujundada standardtöökohti tulevikus hea töö põhimõtte kohaselt 
ja mitte muuta neid ebakindlateks töökohtadeks; nõuab tööjõuturgude paremat 
reguleerimist rangemate töökohtadel läbiviidavate kontrollimiste abil, et vähendada 
ebakindlate töökohtade arvu;

13. palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada välja ebakindlaid töösuhteid käsitlevad 
strateegiad, et rõhutada inimväärseid ja rohelisi töökohti ning võtta arvesse sugude 
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tasakaalustatud esindatust;

14. nõuab, et liikmesriigid võtaksid konkreetseid meetmeid, et vähendada igas liikmesriigis 
soolisi palgaerinevusi 10 % võrra aastaks 2020, et ELis väheneks keskmine sooline 
palgaerinevus, sealhulgas pensionide erinevus, kuna see on väga oluline elatustaseme 
parandamiseks, vaesuse vastu võitlemiseks ja majanduskasvu tõstmiseks;

15. kutsub komisjoni, liikmesriike ja sotsiaalpartnereid üles laiendama kõikide töötajate 
kategooriate võimalusi osaleda ametiühingu ja töönõukogu tegevuses ning otsuste 
tegemises sõltumata nende lepingu liigist, hõlbustama juurdepääsu töötajate õigusi 
käsitlevale teabele ja kõrvaldama takistused ametiühingu tegevuses osalemiselt; soovitab 
sotsiaalpartneritel parandada naiste osalemist oma organite tegevuse kõikidel tasanditel;
soovitab lisaks sellele liikmesriikidel pakkuda kergesti kättesaadavaid 
nõustamisteenuseid naistele, kes ei saa loota töönõukogu toetusele, nagu 
kodumajapidamistes töötavad naised;

16. kutsub komisjoni üles andma liikmesriikidele kooskõlas kohapeal saavutatud tulemustega 
suunised otsese ja kaudse diskrimineerimise vastu võitlemise, soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise ja naiste ebakindlate töösuhete vähendamise parimate tavade kohta;

17. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma vastu hooajatööliste sotsiaalset ja õiguslikku 
positsiooni reguleerivad õigusaktid ning tagama neile sotsiaalkindlustuse; märgib, et 
hooajatöölised on töötajad, kes töötavad sellise ametliku või mitteametliku töölepingu 
alusel, mille puhul lepingu lõpp ja kestus sõltuvad olulisel määral sellistest hooajalistest 
teguritest nagu aastaajast sõltuvad ilmastikutingimused, riigipühad ja/või saagikoristuse 
aeg põllumajanduses.
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