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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 vanemate vaesus toob sageli kaasa laste vaesuse ja mõjutab oluliselt lapsi 
hilisemas elus;

B. arvestades, et meeste ja naiste palgalõhe ELis on peaaegu 18% ning et meeste ja naiste 
võrdse palga põhimõte on Euroopa Liidu lepingutes üks aluspõhimõtteid;

C. arvestades, et äärmine vaesus, inimkaubandus, prostitutsioonile värbamine ja kõik muud 
ekspluateerimisviisid on tihedasti seotud,

1. väljendab heameelt komisjoni strateegia üle naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
valdkonnas (2010–2015);

2. palub komisjonil ja nõukogul võtta nõuetekohaselt arvesse parlamendi nõudeid, mida ta 
esitas oma 15. novembri 2007. aasta resolutsioonis sotsiaalse tegelikkuse hindamise 
kohta1, 9. oktoobri 2008. aasta resolutsioonis sotsiaalse kaasatuse edendamise ja vaesuse, 
sealhulgas laste vaesuse vastu võitlemise kohta ELis2, 6. mai 2009. aasta resolutsioonis 
tööturult tõrjutud isikute aktiivse kaasamise kohta3 ning 19. oktoobri 2010. aasta 
resolutsioonis miinimumsissetuleku rolli kohta vaesuse vastu võitlemisel ja kaasava 
ühiskonna edendamisel Euroopas, kui nad töötavad välja poliitikat ja meetmeid avatud 
koordineerimismeetodi järgmise etapi rakendamiseks sotsiaalse kaasamise ja 
sotsiaalkaitse valdkonnas, sotsiaalse kaasamise strateegiat, ning Euroopa 2020. aasta 
strateegias ette nähtud olulisimat algatust võitlemiseks vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu, ning kaasavad sellesse kõik sidusrühmad;

3. kutsub liikmesriike üles süvalaiendama soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet kogu 
tööhõivepoliitikas ja võtma erimeetmeid, et parandada juurdepääsu tööhõivele, vältida 
naiste üleesindatust ebakindlatel töökohtadel, suurendada jätkusuutlikku osalemist ja 
edendada naiste tööhõivet, samuti vähendada soolist eraldamist tööturul, tegeledes selle 
otseste ja kaudsete põhjustega;

4. juhib tähelepanu olulistele erinevustele maa- ja linnaelanike vahel, mis puudutab 
juurdepääsu koolitusele, töökohtadele ja töö iseloomu; peab väga oluliseks kõikide nende 
elanike – eriti noorimate ja kõige haavatavamate – õigust korralikule haridusele koos 
kutseõppega ja õpingutega ülikoolis ning kutsub seepärast liikmesriike ja komisjoni üles 
toetama neid rühmi aktiivse poliitika tõhusa süsteemi kaudu ja asjakohaste 
koolitusmeetmetega, et võimaldada neil kiiresti kohaneda tööturu nõuetega;

5. nõuab tungivalt, et liikmesriigid järgiksid jätkusuutlikku poliitikat, mis võimaldaks 
kõikidel, ka kõige nõrgematel ja kõige ebasoodsamas olukorras olevatel rühmadel saada 
juurdepääs tööturule ning saavutada parem tasakaal töö ja era- ning pereelu vahel, 
kindlustades täielikult võrdsete võimaluste toetamise ja kõik selleks vajalikud teenused, 
koos tugimeetmetega nagu paindlik tööaeg ja kättesaadav ning taskukohane lastehoid;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0541.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0467.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0371.
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6. juhib tähelepanu asjaolule, et majanduskriisi tulemusena paljudes liikmesriikides 
tööpuudus ikka veel suureneb ning esineb sagedamini sotsiaalseid probleeme, mis 
puudutavad noori ja vanu, mehi ja naisi ning nende perekondi erinevalt, ning kutsub 
seetõttu Euroopa Liitu ja liikmesriike üles pühenduma rohkem vaesuse kaotamisele ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisele ja võtma selleks konkreetseid meetmeid, kuna 
vaesus ja sotsiaalne tõrjutus kujutavad endast inimõiguste rikkumist ning see puudutab 
vähemalt iga kuuendat Euroopa Liidu kodanikku; palub komisjonil ja liikmesriikidel 
pöörata erilist tähelepanu kõige haavatavamatele rühmadele (üksikvanemaga 
majapidamised, kolme või enama lapsega pered, puuetega inimesed, rahvusvähemused, 
eriti romad, kõige ebasoodsamates mikropiirkondades elavad inimesed, vähenenud 
töövõimega inimesed ja ilma töökogemuseta noored); on seisukohal, et inimväärseks 
eluks on vaja juurdepääsu haridusele ja tööturule ning ühiskonnas osalemisele; palub 
Euroopa Liidul ja liikmesriikidel tagada, et võetakse meetmeid laste vaesuse kaotamiseks 
ning et kõigil lastel oleksid elus võrdsed võimalused;

7. kuna töötus on vaesuse, ebavõrdsuse ja sotsiaalse tõrjutuse peamine põhjus ka naiste 
puhul, nõuab töökohtade loomist ja säilitamist suunatud vahenditega (nt osalise või 
paindliku tööajaga töökohtade võimaldamine lapsi kasvatavatele naistele) ja lisaks tööga 
seotud meetmetele soovitab suunatud poliitika rakendamist sotsiaalkaitsesüsteemi 
tugevdamiseks (nt lapsehoiuasutuste loomine, et aidata naistel naasta tööturule);

8. rõhutab, et kolmandik üksikvanemaga peresid Euroopas elab vaesuses;

9. märgib, et naiste vaesus ei ole ainult praeguse majanduskriisi tulemus, vaid tuleneb 
mitmetest teguritest, sealhulgas stereotüüpidest, sugudevahelisest palgalõhest, raskustest 
töö- ja pereelu ühitamisel, naiste pikemast eeldatavast elueast ja üldiselt mitmesugusest 
soolisest diskrimineerimisest, mille ohvriks on peamiselt naised;

10. rõhutab, et töötuse puhul on naistel suurem risk mitte leida uut töökohta, samuti on nad 
töölevõtmisel tõenäolisemalt ebasoodsamas olukorras, kuna rohkem naisi töötab 
ebakindla lepinguga või osalise tööajaga, olemata seda ise valinud, või ebavõrdsete 
palgatingimuste tõttu;

11. rõhutab, et naistel takistab sageli tööturul osalemist või täiskohaga töötamist ebapiisav 
juurdepääs ülalpeetavate isikute hooldusteenustele, mis annaks piisavalt vaba aega ja 
paindlikud töötingimused mõlemale vanemale;

12. rõhutab, et Euroopa Sotsiaalfondi rahalisi vahendeid ei tuleks suurendada;

13. kutsub komisjoni üles tugevdama sotsiaalse kaasamise ja kaitse Euroopa strateegiat 
kooskõlas Euroopa vaesusevastase võitluse platvormi algatusega ning tõhustama 
jõupingutusi eelkõige üksikvanemate olukorra parandamiseks, et nad saaksid elada 
väärikalt;

14. rõhutab vajadust vähendada naiste ja meeste palgaerinevust, mis tekitab olukorra, kus 
meestega võrdväärsete oskuste ja tööülesannetega naistöötajate sissetulek on väiksem, 
mistõttu satub suur osa naisi pensionile jäädes või lesepõlves vaesusse;

15. on seisukohal, et vanemad naised võivad kannatada tööturul otsese või kaudse 
diskrimineerimise või isegi mitmekordse diskrimineerimise all ja selle probleemiga tuleb 
tegeleda; rõhutab, et tööhõivet tuleb käsitleda parima vahendina naiste vaesuse vastu 
võitlemiseks; nõuab, et lihtsustataks igas vanuses naiste osalemist elukestva õppe 
programmides; rõhutab, et pere- ja tööelu ning täiendõppe ühitamisele tuleb pöörata 
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erilist tähelepanu ja seda tuleb toetada;
16. kutsub komisjoni ja nõukogu üles võimalikult kiiresti töötama välja ja rakendama 

strateegiat, mis aitaks vähendada laste vaesust 2012. aastaks poole võrra ning aitaks 
üldiselt vaesuse kütkest pääseda, arvestades suurt ohtu, et püsiv vaesus kandub 
vanematelt lastele üle, mis võib tunduvalt kahandada laste lootust paremale elule; sellega 
seoses rõhutab vajadust süvalaiendada laste individuaalseid õigusi kõikides ELi 
poliitikavaldkondades ja meetmetes, et jälgida ja hinnata laste vaesuse kaotamiseks 
võetud meetmeid, määrata kindlaks ja töötada välja esmatähtsad meetmed, tõhustada 
andmekogumist ning arendada ELi tasandil edasi ühiseid näitajaid; on seisukohal, et 
sellega seoses on oluline lihtsustada üksikvanemate sisenemist ja naasmist tööturule ning 
ühe vanemaga perede probleeme arvestades tõhustada nende sotsiaalkaitset ja tagada 
samas ka konkreetne toetus suurtele peredele; on seisukohal, et tulevikus vaesuse 
vältimiseks tuleb pakkuda tuge ja pöörata erilist tähelepanu lastele, kes elavad vaestes 
peredes, kus keegi ei tööta;

17. juhib tähelepanu asjaolule, et rahvusvahelised uurimused näitavad, et soolise ebavõrdsuse 
(kutsealane segregatsioon, diskrimineerimine töötasu osas jms) tõttu on naiste osakaal 
töötavate vaeste seas liiga suur ning palgaerinevusi suurendavad veelgi naiste 
traditsioonilised hoolduskohustused ja need kaks tegurit seavad naised rahaliselt oluliselt 
ebasoodsamasse olukorda ka vanemas eas (pensionide ja säästude erinevus);

18. kutsub liikmesriike üles ette võtma majanduslanguse mõju hindamise ning uurima 
töötingimuste muutuvat olemust ja nende mõju toimetulekuraskustega rühmadele, 
vaesusele ja sotsiaalsele tõrjutusele;

19. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kindlaks tegema, vastu võtma ja jälgima 
konkreetseid soonäitajaid vaesuse kaotamise ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas;

20. palub asjaomastel riiklikel ametiasutustel vaadata läbi oma immigratsioonipoliitika, et 
kaotada struktuursed takistused, mis ei võimalda migrantidel tööturul täielikult osaleda; 
palub koguda andmeid edusammude kohta, mis on tehtud haavatavate rühmade 
diskrimineerimise vastu võitlemises, ning hinnata tervishoiule, haridusele ja 
sotsiaalkaitsele juurdepääsuga seotud kulutuste vähendamise mõju;

21. võtab teadmiseks nõukogu 17. juuni 2010. aasta otsuse, mille kohaselt saavad 
liikmesriigid koostöös piirkondadega ise kindlaks määrata siseriiklikud eesmärgid selliste 
inimeste arvu vähendamiseks, keda nõukoguga kokkulepitud kolmest näitajast ühe või 
mitme kohaselt ähvardab vaesus ja tõrjutus; on arvamusel, et liikmesriigid, kes kasutavad 
vaid tööta leibkonna näitajat võivad süstemaatiliselt eirata selliseid probleeme nagu 
töötajate vaesus, energiapuudus, üksikvanemate vaesus, laste vaesus ja sotsiaalne 
tõrjutus; nõuab tungivalt, et liikmesriigid ei kuritarvitaks vabadust valida oma näitajaid 
vähem edasipüüdlike vaesusevastaste eesmärkide saavutamiseks; juhib tähelepanu 
probleemidele, mis esinevad miljonitel Euroopa pensionäridel, kelle pensionist ei piisa 
toimetulekuks ja selleks, et katta vanusega seotud erivajadused, eelkõige ravimite ja ravi 
kõrge hinna tõttu; toonitab, et haavatavate rühmade kooli- ja ülikooliharidus peab olema 
esmatähtis eesmärk, millega seoses tuleb igal liikmesriigil kehtestada eesmärgid;

22. tuletab meelde, et komisjon on nimetanud 2010. aasta vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa aastaks, et kinnitada ja tugevdada ELi poliitilist kohustust 
saavutada otsustav edasiminek võitluses vaesuse vastu ning tunnistada vaesuses ja 
sotsiaalses tõrjutuses elavate inimeste põhiõigust elada inimväärset elu ja võtta 
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ühiskonnast täiel määral osa;
23. tuletab meelde, et vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta 2010 ei 

pidanud olema üksnes meediakampaania, vaid algatus, mis soodustaks täiendavalt 
mitmemõõtmelist vaesuse vastu võitlemise poliitikat ning kõrgemal tasemel 
vaesusnäitajate väljatöötamist; palub seetõttu komisjonil anda kriitiline hinnang uutele 
meetmetele, mida liikmesriigid on sellega seoses võtnud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise valdkonnas;

24. juhib tähelepanu asjaolule, et Eurostati vaesuse ohus elavate inimeste määra näitaja 
kohaselt elas 2008. aastal Euroopa Liidus ligikaudu 85 miljonit inimest vaesuse ohus ning 
materiaalse puuduse näitaja kohaselt prognoositakse, et vastav määr kasvab 120 miljoni 
inimeseni; on arvamusel, et nõukogu otsust vaesuse näitajate kohta võib mõista mitmeti 
seoses vaesuse vähendamise üldise eesmärgiga, mis näeb 2020. aastaks ette 20 miljoni 
inimese vaesusest ja tõrjutusest väljatoomist (vastavalt Eurostati vaesuse ohus elavate 
inimeste määra näitajale on vähenemine 23,5% , kuid vastavalt materiaalse puuduse 
näitajale kõigest 16,7%);

25. kutsub komisjoni ja liikmesriike veel kord üles tugevdama vahendeid ja parandama 
õigusraamistikku, mida on vaja soolise ebavõrdsuse kaotamiseks palkade osas;

26. juhib tähelepanu asjaolule, et sotsiaalkaitse ning tööturu- ja sotsiaalpoliitikaga antakse 
oluline panus tööturgude ja tarbimise stabiliseerimise kaudu majanduslanguse ulatuse ja 
kestuse vähendamisse ning et sotsiaalkaitsesüsteem toimib stabiliseerijana nii tulude kui 
ka kulude poolel;

27. on seisukohal, et aktiivne tööhõivepoliitika (nt koolitus töökohal, kutseharidus ja erialane 
koolitus) on vaesuse ennetamises väga tähtis ning selles protsessis on tööturu osapooltel 
väga oluline roll; on lisaks arvamusel, et ennetav tööhõivepoliitika (nt noortele 
töökogemuse pakkumine, kaitstud töökojad ja töökohad) on samuti tööturu tasakaalu 
tagamisel ja ligipääsetavuse suurendamisel ning ebasoodsas olukorras olevate rühmade 
tööhõive säilitamisel oluline;

28. rõhutab, et nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil on vaja säilitada kindel kohustus 
teha soolise võrdõiguslikkuse suunas liikumisel edasisi edusamme strateegiate kaudu, mis 
edendaksid komisjoni suuniseid naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta, Euroopa 
Nõukogu poolt vastu võetud Euroopa soolise võrdõiguslikkuse pakti ning Euroopa 
sotsiaalpartnerite vahel sõlmitud soolise võrdõiguslikkuse tegevusraamistikku; 

29. rõhutab, et on vaja luua läbipaistev reguleeriv raamistik ebatüüpiliste tööhõivevormide 
jaoks, et tagada korralikud töötingimused ja inimväärne töötasu, pidades silmas asjaolu, 
et töö leidmine on vaesuse vastu võitlemisel liikumapanev jõud;

30. kutsub liikmesriike üles vajaduse korral uuesti läbi vaatama sotsiaalkindlustussüsteemid, 
et vältida olulist ebavõrdsust naiste ja meeste pensionitaseme vahel ning kaaluma 
parandusmeetmete võtmist, milles võetakse arvesse ebakindlast töökohast või 
emakohustuste täitmisest tulenevaid pause sissemaksete tegemisel;

31. rõhutab individuaalse sotsiaalkindlustuse ja pensioniõiguste tähtsust, et tagada naistele ja 
meestele majanduslik iseseisvus;

32. juhib tähelepanu asjaolule, et kuna võrdne ja täielik osavõtt majanduslikust, poliitilisest ja 
ühiskondlikust elust peaks olema üksikisiku õigus, tuleks aktiivses sotsiaalse kaasamise 
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poliitikas vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kaotamisel kasutada terviklikku lähenemisviisi, 
tagades eelkõige kõigile inimestele täieliku juurdepääsu kvaliteetsetele sotsiaalteenustele 
ja üldist (majandus)huvi pakkuvatele teenustele;

33. rõhutab, et sooline võrdõiguslikkus on jätkusuutliku arengu, tööhõive, konkurentsivõime 
ja sotsiaalse ühtekuuluvuse üks eeldustest;

34. rõhutab, et vastavalt Eurobaromeetri eriuurimusele „Sooline võrdõiguslikkus Euroopa 
Liidus aastal 2009” tunnistatakse kogu Euroopas vajadust vähendada naiste ja meeste 
vahelist palgavahet;

35. rõhutab, et Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil on vaja vaesusevastase võitluse ja 
inimväärsele tööle juurdepääsu parandamise nimel tehtavate jõupingutuste raames võtta 
meetmeid pere- ja tööelu ühitamiseks; kutsub seetõttu liikmesriike üles parandama 
riiklikke lastehoidusid ja andma ettevõtetele stiimuleid ettevõtte sees osutavate teenuste 
loomiseks;

36. kutsub liikmesriike üles edendama töö- ja pereelu ühitamist konkreetsete meetmetega, 
nagu töötasu, töölevõtmise ja kindlustustasude läbipaistvuse suurendamine, paindliku 
tööaja võimaldamine ja lastekasvatamisega seotud kulude tasakaalustamine;

37. rõhutab vajadust töötada riiklikul tasandil välja asjakohane tööhõive-, integratsiooni- ja 
koolituspoliitika ning ühe vanemaga perede maksustamise erikord, mis oleks osa 
võitlusest vaesuse, laste vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu;

38. rõhutab, et liikmesriikide ja Euroopa Liidu tasandil on vaja võtta meetmeid, et võidelda 
tööturu võimaluste ja töö tasustamisega seotud diskrimineerimisega;

39. kutsub komisjoni üles uurima hoolikalt sotsiaalse osalemise takistusi, nagu 
energiapuudust, majanduslikku tõrjutust ning takistusi info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale juurdepääsul;

40. rõhutab, et vaesuse vastu tõhusalt võitlemiseks on oluline kooskõlastada töötuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise poliitikat kõigil valitsemistasanditel;

41. tuletab meelde, et vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastast võitlust tuleb jätkata nii Euroopa 
Liidus kui väljaspool seda, et täita Euroopa Liidu ja liikmesriikide võetud kohustust 
saavutada ÜRO aastatuhande arengueesmärgid aastaks 2015;

42. tuletab liikmesriikidele meelde, et piisava lastehoiu pakkumine on tähtsaim element 
soolise võrdõiguslikkuse tagamisel tööturul; tuletab seetõttu liikmesriikidele meelde, et 
on tähtis saavutada Barcelona lastehoiu eesmärgid, et seeläbi julgustada naisi osalema 
tööturul ning edendada töö- ja pereelu tasakaalustatud ühitamist;

43. kutsub liikmesriike üles hõlbustama sisserändajate ja etniliste vähemuste osalemist 
haridus- ja kutseõppeprogrammides, mis hõlbustab nende tööturul osalemist.
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