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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjonil

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. peab kahetsusväärseks asjaolu, et komisjon ei ole Euroopa Parlamendi 18. novembri 
2008. aasta resolutsioonile seni asjakohaselt reageerinud ega käivitanud seadusandlikku 
algatust, et tegeleda tulemuslikult meeste ja naiste ebavõrdse tasustamise probleemiga;

2. on väga mures asjaolu pärast, et viimasel aastakümnel on edusamme tehtud üksnes 
aeglaselt ning meeste ja naiste palgaerinevus püsib viimastel aastatel kõrgel tasemel, 
kusjuures õiguslikult siduvast võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõttest 
hoolimata said naised EU-27s 2009. aastal võrdse töö eest keskmiselt 17,5% väiksemat 
tunnitasu kui mehed1; juhib tähelepanu sellele, et turvalise paindlikkuse strateegia ei ole 
sobiv naiste ja meeste vahel esinevate tööhõivekaitse- ja palgaalaste erinevuste 
vähendamiseks;

3. on arvamusel, et kõnealusel ebavõrdsusel on suur mõju naiste elule, eelkõige 
pensionieas, kuna madalamate palkadega kaasnevad madalamad pensionihüvitised, 
mistõttu kogevad naised (22%) vanemas eas sagedamini vaesust kui mehed (16%);

4. juhib tähelepanu asjaolule, et statistika peab olema sidus, võrreldav, soospetsiifiline, 
täielik ja töökorralduse uutele arengusuundadele kohandatud; on arvamusel, et 
palgaerinevuse hindamisel tuleb lisaks erinevatele brutopalkadele võtta arvesse ka 
täiendavaid individuaalse tasustamise ja kvalifikatsiooni aspekte;

5. rõhutab vajadust võtta meetmeid, millega toetatakse kutse- ja tööalast edendamist ja 
eneseteostust tõelise naiste ja meeste võrdõiguslikkuse tingimustes;

6. peab esmatähtsaks edendada nii eraelus kui ka töömaailmas jagatud vastutuse uut 
kultuuri, mis asendab traditsioonilise rollide jaotuse naiste ja meeste vahel;

7. on arvamusel, et seadusandlikke ja muid kui seadusandlike meetmeid tuleb võtta 
erinevatel tasanditel, et saada võitu palgaerinevusest, horisontaalsest ja vertikaalsest 
tõrjutusest ning stereotüüpidest tüüpiliselt naiselike tegevuste ja sektorite osas;

8. kutsub liikmesriike üles looma ulatuslikud õiguslikult siduvad eeskirjad, et rakendada 
tulemuslikult võrdse ja võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtet;

9. rõhutab, et sotsiaalpartneritel on kõikidel tasanditel oluline roll, et võidelda 
kollektiivläbirääkimiste raames meeste ja naiste ebavõrdse tasustamise vastu;

10. juhib tähelepanu asjaolule, et komisjoni meetmete otsesteks kontaktisikuteks ei pea 
olema üksnes liikmesriigid ja sotsiaalpartnerid, vaid need võivad olla ka 
võrdõiguslikkuse asutused;

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
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11. kutsub liikmesriike ja sotsiaalpartnereid üles võtma meetmeid soolise diskrimineerimise 
vastu, ebavõrdsuse vastu koolituses, tööturu segregatsiooni vastu, töö- ja eraelu 
toimivaks ühitamiseks ning palkade läbipaistvuse saavutamiseks;

12. on arvamusel, et liikmesriigid peaksid väikeseid edusamme arvesse võttes kaaluma 
tulemuslike meetmete võtmist niisuguste tööandjate vastu, kes rikuvad võrdse tasu 
põhimõtet;

– lisada oma resolutsiooni ettepaneku lisasse järgmised soovitused:

13. on arvamusel, et soolise palgaerinevuse saab kaotada soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise põhimõtet järgides niisuguse strateegiate ja meetmete 
kombinatsiooniga, mis peaks sisaldama järgmist:

a) erimeetmed elukutse, välja- ja täiendusõppe ühitamiseks pere- ja eraeluga,

b) sobiv maksu- ja sotsiaalkindlustuspoliitika,

c) konkreetsed sotsiaalpartnerite ja võrdõiguslikkuse asutuste rakendatavad meetmed 
(vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 157 lõikele 4) palgaerinevuse ja tõrjutuse 
ületamiseks erinevatel lepingulistel ja valdkondlikel tasanditel,

e) riigihankelepingutesse soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse tasu maksmise järgimise 
klausli lisamine ning konkreetse kvaliteedisertifikaadi loomine,

f) algatuste tegemine ettevõtjate poolt võrdõiguslikkuse ja võrdse töötasu poliitika 
elluviimiseks;

14. peab hädavajalikuks ELi toimimise lepingu artikli 157 lõigete 1 ja 2 asjakohast 
tõlgendamist ja rakendamist ning asjaomase direktiivi kohandamist ELi tasandil või selle 
rakendamisel ja kohaldamisel riiklikul tasandil;

15. on veendunud tungivas vajaduses rakendada paremini ja kiiremini asjaomase direktiivi 
eeskirju võrdõiguslikkuse asutuste ja sotsiaalse dialoogi osas palgaerinevuse tegelikuks 
kaotamiseks liikmesriikide, sotsiaalpartnerite ja võrdõiguslikkuse asutuste rakendatavate 
meetmete abil.


