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MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 157 on sätestatud, et Euroopa 
Parlament ja nõukogu võtavad meetmeid, 
et tagada meeste ja naiste võrdsete 
võimaluste ja võrdse kohtlemise 
põhimõtte, sealhulgas võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõtte kohaldamine tööhõive ja 
elukutse küsimustes.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 
on sätestatud, et liit võitleb sotsiaalse 
tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu ning
edendab sotsiaalset õiglust ja kaitset; 
samuti nähakse ette, et liit võib teha 
algatusi liikmesriikide sotsiaalpoliitika 
koordineerimise tagamiseks. Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 9 on 
sätestatud, et oma poliitika ja meetmete 
määratlemisel ja rakendamisel võtab liit 
arvesse piisava sotsiaalse kaitse tagamise ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastase võitlusega 
seotud nõudeid.

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 
on sätestatud, et liit võitleb sotsiaalse 
tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu,
edendab sotsiaalset õiglust ja kaitset ning 
naiste ja meeste võrdõiguslikkust; samuti 
nähakse ette, et liit võib teha algatusi
liikmesriikide sotsiaalpoliitika 
koordineerimise tagamiseks. Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 9 on 
sätestatud, et oma poliitika ja meetmete 
määratlemisel ja rakendamisel võtab liit 
arvesse piisava sotsiaalse kaitse tagamise ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastase võitlusega 
seotud nõudeid.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 8 on sätestatud, et kõigi oma 
asjaomaste meetmete puhul on liidu 
eesmärk meeste ja naiste ebavõrdsuse 
kaotamine ja võrdõiguslikkuse 
edendamine. Lisaks on artiklis 10 
sätestatud, et oma poliitika ja meetmete 
määratlemisel ja rakendamisel püüab liit 
võidelda diskrimineerimisega soo, 
rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel. 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 on 
sätestatud, et Euroopa ühiskonda 
iseloomustab pluralism, 
mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, 
solidaarsus ning naiste ja meeste 
võrdõiguslikkus.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad 
reformid, et tagada makromajanduslik 
stabiilsus ja riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööturu toimimist.
Fiskaalstiimulid tuleks kaotada, 
koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames.

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad 
reformid, et tagada makromajanduslik 
stabiilsus ja riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööturu toimimist, ning peaksid 
uuesti kaaluma vajadust reformida oma 
pensionisüsteeme, et need peegeldaksid 
tegelikku demograafilist olukorda ning nii 
lühi- kui pikaajalisi demograafilise kasvu 
prognoose. Fiskaalstiimulid tuleks kaotada, 
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koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Kui liikmesriigid kaaluvad riigi 
kulutuste kärpimist, seda eriti lapsehoiu-
ja muude hooldusteenuste ning hariduse 
valdkonnas, tuleks neil kõigepealt võtta 
arvesse selliste kärbete mõju naiste 
tööhõivele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Euroopa 2020. aasta strateegiast 
juhindudes peaksid liikmesriigid 
rakendama reforme, mille eesmärk on 
arukas majanduskasv, st selline 
majanduskasv, mis tugineb teadmistele ja 
innovatsioonile. Reformid peaksid olema 
suunatud hariduse kvaliteedi parandamisele 
ja selle kõigile kättesaadavaks tegemisele 
ning teadusuuringute ja ettevõtete tegevuse 
tulemuslikkuse tugevdamisele, et edendada 
innovatsiooni ja teadmussiiret kogu ELis.
Samuti peaksid need õhutama 
ettevõtlikkusele ja aitama muuta loovad 
ideed innovaatilisteks toodeteks, teenusteks 
ja protsessideks, mis toovad endaga kaasa 
majanduskasvu, kvaliteetsed töökohad, 
territoriaalse, majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse, ning aitama tõhusamalt 
kaasa Euroopa ja üleilmsete ühiskondlikke
probleemide lahendamisele. Sellega seoses 
on hädavajalik kasutada maksimaalselt ära 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

(9) Euroopa 2020. aasta strateegiast 
juhindudes peaksid liikmesriigid 
rakendama reforme, mille eesmärk on 
arukas majanduskasv, st selline 
majanduskasv, mis tugineb teadmistele ja 
innovatsioonile. Reformid peaksid olema 
suunatud hariduse kvaliteedi 
parandamisele, sooliste stereotüüpidega 
võitlemisele ja hariduse kõigile 
kättesaadavaks tegemisele ning 
teadusuuringute ja ettevõtete tegevuse 
tulemuslikkuse tugevdamisele, et edendada 
innovatsiooni ja teadmussiiret kogu ELis.
Samuti peaksid need õhutama 
ettevõtlikkusele ja aitama muuta loovad 
ideed innovaatilisteks toodeteks, teenusteks 
ja protsessideks, mis toovad endaga kaasa 
majanduskasvu, kvaliteetsed töökohad, 
territoriaalse, majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse, ning aitama tõhusamalt 
kaasa Euroopa ja üleilmsete ühiskondlike
probleemide lahendamisele. Sellega seoses 
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poolt pakutavaid võimalusi. on hädavajalik kasutada maksimaalselt ära 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
poolt pakutavaid võimalusi.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda.
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel 
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni.
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja 
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ning 
tööturu killustumise, struktuurse 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, tagades samal ajal 
vaesuse vähendamiseks piisava ja 
jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning aktiivse 
kaasatuse.

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda.
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel 
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid need tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni.
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse, sooliste 
stereotüüpidega võitlemisse ja töökohtade 
kvaliteedi tõstmisesse ning tööturu 
killustumise, struktuurse tööpuuduse ja 
tööturult kõrvalejäämise vastu võitlemisse, 
tagades samal ajal vaesuse vähendamiseks 
piisava ja jätkusuutliku sotsiaalse kaitse, 
meeste ja naiste võrdsed võimalused ning 
aktiivse kaasatuse. Liikmesriigid peaksid 
samuti seadma endale eesmärgiks 
naistöötajate töövõimaluste parandamise 
põllumajandussektoris, et tagada nende 
võrdne kohtlemine võrreldes teiste 
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tööhõive sektoritega.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Liikmesriigid peaksid 
tööhõivemäära kohta aru andmisel 
esitama selget ja võrreldavat teavet, mis 
on soopõhiselt liigendatud ning peegeldab 
täpselt töö mahtu, mis tagab töötajale 
majandusliku iseseisvuse, ning näitab 
osalise tööajaga töötamise ning osalise 
tööajaga tööpuuduse osakaalu töötavat 
elanikkonda käsitlevas statistikas.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööturul osalemise suurendamine ja 
struktuurse tööpuuduse vähendamine

Tööturul osalemise suurendamine,
tööpuuduse vähendamine ning soolise 
võrdõiguslikkuse edendamine

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kiirendama 
sotsiaalset dialoogi ja püüdma vähendada 
tööturu killustatust meetmetega, mis on 
suunatud ajutiste ja ebakindlate töösuhete, 
vaeghõive ja mitteametliku töötamise 
vähendamisele. Erialase liikuvuse peaks
muutma tasuvaks. Töökohtade ja 
töötingimuste kvaliteeti tuleks parandada, 

Liikmesriigid peaksid kiirendama 
sotsiaalset dialoogi ja püüdma vähendada 
tööturu killustatust meetmetega, mis on 
suunatud ajutiste ja ebakindlate töösuhete, 
vaeghõive ja mitteametliku töötamise 
vähendamisele. Erialase liikuvuse peaks 
muutma tasuvaks. Töökohtade ja 
töötingimuste kvaliteeti tuleks parandada, 
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võideldes madalate palkade vastu ja 
tagades piisava sotsiaalkindlustuse ka 
tähtajaliste lepingute alusel töötavatele 
inimestele ja füüsilisest isikust 
ettevõtjatele. Tööhõiveteenuseid peaks 
tugevdama ja need peaksid olema avatud 
kõigile, sealhulgas noortele ja neile, keda 
ähvardab töötuks jäämine; seejuures 
peaksid need teenused olema 
personaliseeritud ja suunatud tööturult 
kõige enam eemale jäänutele.

võideldes madalate palkade vastu ja 
tagades piisava sotsiaalkindlustuse ka 
tähtajaliste lepingute alusel töötavatele 
inimestele ja füüsilisest isikust 
ettevõtjatele. Tööhõiveteenuseid peaks 
tugevdama ja need peaksid olema avatud 
kõigile, sealhulgas naistele, noortele ja 
neile, keda ähvardab töötuks jäämine; 
seejuures peaksid need teenused olema 
personaliseeritud ja suunatud tööturult 
kõige enam eemale jäänutele.
Liikmesriigid peaksid muutma naiste 
töökorraldust ja töötingimusi, et 
tugevdada nende seisundit tööturul ning 
tagada neile sotsiaalne kaitse ning muud 
õigused, mis on omistatud naistele, kaasa 
arvatud naistele, kes on füüsilisest isikust 
ettevõtjad.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkurentsivõime parandamiseks ja 
tööturul osalemise suurendamiseks kõigil 
tasanditel ning eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga töötajate puhul ning 
kooskõlas majanduspoliitika 2. suunisega 
peaksid liikmesriigid läbi vaatama 
maksude ja toetuste süsteemid ning avaliku 
sektori teenuste suutlikkuse pakkuda
vajaliku tuge. Liikmesriigid peaksid
suurendama tööjõu osalemist poliitika abil, 
millega edendatakse aktiivsena 
vananemist, soolist võrdõiguslikkust, 
võrdset tasustamist ning noorte, puuetega
inimeste, sisserändajate ja muude 
haavatavate rühmade kaasamist 
tööturule. Töö ja eraelu ühildamise 
poliitikat, millega nähakse ette 
taskukohased lapsehoiu- ja muud
hooldusteenused ja uuendused 
töökorralduses, tuleks võimendada, et see 
aitaks suurendada tööhõivemäära eelkõige 

Konkurentsivõime parandamiseks ja 
tööturul osalemise suurendamiseks kõigil 
tasanditel ning eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga töötajate puhul ning 
kooskõlas majanduspoliitika 2. suunisega 
peaksid liikmesriigid läbi vaatama 
maksude ja toetuste süsteemid ning avaliku 
sektori teenuste suutlikkuse pakkuda
vajalikku tuge, sealhulgas kõrvaldada 
tegurid, mis takistavad naisi tööturul 
osalemast. Liikmesriigid peavad
suurendama majanduslikult aktiivse 
elanikkonna tööturul osalemist poliitika 
abil, millega edendatakse aktiivsena 
vananemist, soolist võrdõiguslikkust, 
võrdset tasustamist, juurdepääsu 
sotsiaalsele ja tööalasele kaitsele ning
toetusi naistele. Lisaks tuleks pöörata 
erilist tähelepanu teatavatele 
kaitsetumatele rühmadele, sealhulgas 
noortele, puuetega inimestele ja 
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noorte, vanemaealiste töötajate ja naiste 
hulgas, pöörates erilist tähelepanu teaduse 
ja tehnika valdkonnas kõrgelt 
kvalifitseeritud naiste tööl hoidmisele.
Samuti peaksid liikmesriigid kõrvaldama 
takistused esmakordselt sisenemiselt 
tööturule, toetama füüsilisest isikust 
ettevõtjaid ja töökohtade loomist muu 
hulgas sellistes valdkondades nagu 
keskkonnasõbralikud töökohad ja 
hoolekanne ning edendama sotsiaalset 
innovatsiooni.

sisserändajatele. Töö ja eraelu ühildamise 
poliitikat tuleks võimendada, et see aitaks 
suurendada tööhõivemäära eelkõige noorte, 
vanemaealiste töötajate ja naiste hulgas. 
Tuleks võtta aktiivseid meetmeid, et 
suurendada naiste osalust teaduse ja 
tehnika valdkonnas, hoida neid selles 
valdkonnas ning parandada nende 
edutamisvõimalusi. Naistele ja meestele 
paremate töö- ja eraelu ühitamise 
võimaluste andmiseks tuleks 
liikmesriikidel tagada töötajatele õigus 
töötada osalise tööajaga, paindlikkus 
tööaja ja -koha suhtes, taskukohaste, 
paindlike ja kvaliteetsete laspsehoiu- ja 
teiste ülalpeetavate hooldusteenuste 
kättesaadavus ning piisav sünnituspuhkus 
ja isapuhkus, puhkus ülalpeetava 
pereliikme hooldamiseks ja lapsendaja 
puhkus. Soolise võrdõiguslikkuse poliitika 
edu tagamiseks peaksid liikmesriigid
samuti kõrvaldama takistused 
esmakordselt sisenemiselt tööturule ning 
naiste sisenemiselt tööturule, toetama 
füüsilisest isikust ettevõtjaid ja töökohtade 
loomist muu hulgas sellistes valdkondades 
nagu keskkonnasõbralikud töökohad (mis 
on ka eeltingimus paremini tasustatud, 
kõrgelt kvalifitseeritud ja tasuvate 
töökohtade loomiseks naistele) ja 
hoolekanne ning edendama sotsiaalset 
innovatsiooni.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleks võtta konkreetseid meetmeid, et 
reageerida piirangutele, mida tööturule 
sisenemisel kogevad naised, eelkõige 
vanemad naised, noored naised, naissoost 
sisserändajad, rahvusvähemuste hulka 
kuuluvad naised, lesbilised naised, 
transseksuaalid ja puuetega naised ning 
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naised, kes võitlevad aktiivselt nende poolt 
kogetud diskrimineerimise ja sotsiaalse 
tõrjutuse vormide vastu.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks 
peavad naistel ja meestel olema võrdsed 
võimalused tööturule juurdepääsu ja 
edutamise osas. Selleks tuleks muu hulgas 
välja töötada poliitika, millega 
soodustatakse naiste ja meeste ühist 
vastutust eraelu ning lapsehoiu- ja muude 
hoolduskohustuste valdkonnas, eelkõige 
kehtestades õiguse isapuhkusele, ning 
millega tagatakse kvaliteetsed 
tasukohased lapsehoiuteenused lastele 
vanuses 0–3 eluaastat, nähakse ette 
koolikoht kõigile lastele vanuses 3–6 
eluaastat ning kaotatakse igasugune 
tööalane diskrimineerimine, nagu 
praegune sugudevaheline palgaerinevus.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse naiste ja meeste tööhõive 
võimaluste erinevust ELis, tuleb teha 
erilisi jõupingutusi naiste osakaalu 
suurendamiseks tööturul, pidades silmas 
üldist eesmärki saavutada 75% tööhõive 
määr.

Muudatusettepanek 15
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi peamine eesmärk, mille alusel 
liikmesriigid kehtestavad oma riiklikud 
eesmärgid, on püüda saavutada 2020. 
aastaks 20–64-aastate naiste ja meeste 75 
% tööhõivemäär muu hulgas noorte, 
vanemaealiste töötajate ja madala 
kvalifikatsiooniga töötajate suurema 
tööturul osalemise ning seaduslike
sisserändajate parema tööturule kaasamise 
kaudu.

ELi peamine eesmärk, mille alusel 
liikmesriigid kehtestavad oma riiklikud 
eesmärgid, on püüda saavutada 2020. 
aastaks 20–64-aastaste naiste ja meeste 
75% tööhõivemäär muu hulgas noorte, 
vanemaealiste töötajate ja madala 
kvalifikatsiooniga töötajate suurema 
tööturul osalemise ning sisserändajate 
parema tööturule kaasamise kaudu.
Liikmesriigid peaksid võtma endale 
eesmärgiks tagada, et vähemalt 50% 
töövõimelistest naistest saavutaksid töö 
kaudu majandusliku sõltumatuse. 
Sugudevahelist palgaerinevust tuleks 
2020. aastaks vähendada 0–5%ni.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Suunis 7a.  Sooline võrdõiguslikkus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suunis 7a.  Sooline võrdõiguslikkus
Liikmesriigid peaksid konkreetsete soolise 
võrdõiguslikkuse eesmärkide, soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ja 
konkreetse poliitilise tegevusega 
suurendama naiste tööhõivet, mis tagab 
majandusliku sõltumatuse ja mille puhul 
võetakse täielikult arvesse töötajate õigusi, 
ning likvideerima sugudevahelise 
palgaerinevuse, diskrimineerimise ning 
sugudevahelised erinevused tööhõive ja 
töötuse määras.
Liikmesriigid peaksid 2020. aastaks 
püüdma saavutada naiste 75% tööhõive 
määra (täistööaja ekvivalendi põhjal), 
muu hulgas järgmise kaudu:
– rohkem riiklikke ja erainvesteeringuid, 
rohkem perekondadele ja üksikisikutele 
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mõeldud kvaliteetseid riiklikke teenuseid;
– parandades naiste ja meeste võimalusi 
töö- ja eraelu ühitamiseks, eelkõige 
sektorites, kus töötab rohkem mehi, 
tagades töötajatele õiguse töötada osalise 
tööajaga ning paindlikkuse tööaja ja -
koha suhtes, kui nad seda taotlevad, ning 
piisava sünnituspuhkuse ja isapuhkuse, 
puhkuse ülalpeetava pereliikme 
hooldamiseks ja lapsendaja puhkuse;
– tagades kättesaadavad, taskukohased,
paindlikud ja kvaliteetsed teenused 
eelkõige lapsehoiu valdkonnas ning 
püüdes luua tingimused, et 0–3-aastaste 
laste hoiu osas oleks kaetud 50% 
vajadusest ning 3–6-aastaste laste hoiu 
osas 100% vajadusest, samuti parandades 
hooldusteenuste kättesaadavust teiste 
ülalpeetavate, eriti vanemate inimeste 
jaoks;
– tegeledes ebakindlate töötingimuste 
probleemiga ning võideldes pealesunnitud 
osalise tööajaga töösuhete vastu, kuna 
enamasti mõjutab see naisi;
– rakendades rahvusvähemuste hulka 
kuuluvate naiste ja naissoost 
sisserändajate oskusi suuremas ulatuses 
ja paremini;
– tunnustades abistavate abikaasade ja 
elukaaslaste (enamasti naised, kes 
abistavad käsitöös, kaubanduses, 
põllumajanduses, kalanduses ja väikestes 
pereettevõtetes) õigusi, et pakkuda neile
piisavat kaitset sotsiaalkindlustuse ja töö 
valdkonnas;
– parandades töötingimusi ja töö 
väärtustamist sektorites, kus naised on 
eriti tugevalt esindatud (nt lapsehoid ja 
hooldus ning majapidamistööd, teatavad 
teenustesektorid);
– reageerides piirangutele, mida tööturule 
sisenemisel kogevad naised, eelkõige 
vanemad naised, noored naised, naissoost 
sisserändajad, rahvusvähemuste hulka 
kuuluvad naised, lesbilised naised, 
transseksuaalid ja puuetega naised, 
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sealhulga võttes meetmeid, et võidelda 
aktiivselt nende poolt kogetud 
diskrimineerimise ja sotsiaalse tõrjutuse 
vormide vastu;
– soodustades naiste suuremat osalemist 
teaduse ja tehnika valdkonnas, 
parandades nende edutamisvõimalusi 
nendes sektorites ning tagades, et 
naistöötajatel oleks võrdne juurdepääs 
koolitusele ja haridusele ning et neid 
kaasataks eelkõige keskkonnahoidlike 
töökohtade koolitusse;
– pöörates erilist tähelepanu sellistele 
naiste rühmadele, keda ähvardab vaesus, 
näiteks üksikemad, noored emad, 
vallalised naised, kellel puudub 
töökogemus, vanemad naised ja naissoost 
sisserändajad, kuna paljud neist ei saa või 
ei ole veel võimelised tööturule 
sisenemisega oma olukorda parandama.
Liikmesriigid peaksid suurendama 
jõupingutusi, et täielikult rakendada 
võrdse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõtet ning püüdma vähendada 
sugudevahelist palgaerinevust 2020. 
aastaks 0–5%ni. Neid eesmärke toetab 
komisjoni läbi vaadatud direktiiv 
75/117/EMÜ, õigusakti ettepanek, mis on 
tõhusam kui kehtivad õigusaktid ja 
millega nähakse ette meetmed juhul, kui 
rikutakse õigust võrdsele tasule, ning 
millega tagatakse, et need meetmed on 
hoiatavad ja proportsionaalsed (näiteks 
rangemad sanktsioonid korduvate 
rikkujate puhul).

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid edendama 
tööviljakust ja tööalast konkurentsivõimet 
piisava teadmiste ja oskuste pakkumisega, 

Liikmesriigid peaksid edendama 
tööviljakust ja tööalast konkurentsivõimet 
piisava teadmiste ja oskuste pakkumisega, 
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mis on vastavuses tööturu praeguse ja 
tulevase nõudlusega. Kvaliteetse 
alushariduse ja atraktiivse kutseharidusega 
peaksid kaasnema tõhusad stiimulid 
elukestva õppeks ja võimalused alustada 
uuesti õppimist, tagades igale täiskasvanule 
võimaluse oma kvalifikatsiooni tõstmiseks, 
ning suunatud rände- ja 
integratsioonipoliitika. Liikmesriigid 
peaksid välja töötama omandatud 
kvalifikatsiooni tunnustamise süsteemid, 
kõrvaldama takistused töötajate tööalase ja 
geograafilise liikuvuse eest, edendama 
valdkonnaülese pädevuse omandamist ja 
loovust ning keskenduma oma 
jõupingutustes eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga töötajate toetamisele ja 
vanemaealiste töötajate tööalase 
konkurentsivõime suurendamisele, 
tõhustades samal ajal ka kvalifitseeritud 
töötajate, sealhulgas teadlaste koolitust, 
oskusi ja kogemusi.

mis on vastavuses tööturu praeguse ja 
tulevase nõudlusega. Kvaliteetse 
alushariduse ja atraktiivse kutseharidusega 
peaksid kaasnema tõhusad stiimulid 
elukestvaks õppeks ja võimalused alustada 
uuesti õppimist, tagades igale täiskasvanule 
võimaluse oma kvalifikatsiooni tõstmiseks, 
ning suunatud rände- ja 
integratsioonipoliitika. Liikmesriigid 
peaksid välja töötama omandatud 
kvalifikatsiooni tunnustamise süsteemid, 
kõrvaldama takistused töötajate tööalase ja 
geograafilise liikuvuse eest, edendama 
valdkonnaülese pädevuse omandamist ja 
loovust ning keskenduma oma 
jõupingutustes eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga töötajate toetamisele ja 
vanemaealiste töötajate tööalase 
konkurentsivõime suurendamisele, 
tõhustades samal ajal ka kvalifitseeritud 
töötajate, sealhulgas teadlaste koolitust, 
oskusi ja kogemusi, tagades sealjuures 
naistele ja meestele võrdse juurdepääsu 
ning soodustades nende võrdset osalemist.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöös tööturu osapoolte ja 
ettevõtlussektoriga peaksid liikmesriigid 
parandama juurdepääsu koolitusele ning 
tugevdama haridus- ja karjäärinõustamist,
kombineerituna süstemaatilise teabega
uute vabade töökohtade ja võimaluste 
kohta, ettevõtluse edenemisega ja
oskusvajaduste parema ennetamisega.
Investeeringuid inimressursside 
arendamisse, kvalifikatsiooni tõstmisesse 
ja elukestva õppe programmides 
osalemisse tuleks toetada riigi, inimeste 
endi ja tööandjate ühise rahalise panuse 
kaudu. Selleks et toetada noori ja eriti neid, 
kes ei käi tööl ega koolitusel ega omanda 

Koostöös tööturu osapoolte ja 
ettevõtlussektoriga peaksid liikmesriigid 
parandama juurdepääsu koolitusele ning 
tugevdama haridus- ja karjäärinõustamist,
mille üheks eesmärgiks peaks olema 
kaotada soolised stereotüübid, mis 
põhjustavad meeste ja naiste eraldamist 
tööturul, kombineerides selle 
süstemaatilise teabega uute vabade 
töökohtade kohta ja naistele paremate 
võimaluste andmisega uute tehnoloogiate 
sektoris, naiste osaluse edendamisega 
VKEdes ning oskusvajaduste parema 
ennetamisega, kusjuures erilist tähelepanu 
tuleks pöörata naiste ja meeste võrdsele 
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haridust, peaksid liikmesriigid koostöös 
tööturu osapooltega rakendama kavasid, 
mille eesmärk on aidata äsja ülikooli 
lõpetanuid esimese töökoha leidmisel või 
edasiõppimis- või koolitusvõimaluste, 
sealhulgas praktikakohtade leidmisel, ning 
sekkuma noorte töötuks jäämise korral 
kiirelt. Kvalifikatsiooni tõstmise ja 
vajaduste ennetamise poliitika 
tulemuslikkuse üle teostatav regulaarne 
järelevalve peaks aitama teha kindlaks 
valdkonnad, mida saaks parandada, ning 
suurendama haridus- ja koolitussüsteemide 
vastavust tööturu vajadustele. Nimetatud 
eesmärkide toetuseks peaksid liikmesriigid 
igakülgselt kasutama ära ELi vahendeid.

osalemisele. Investeeringuid 
inimressursside arendamisse, 
kvalifikatsiooni tõstmisesse ja elukestva 
õppe programmides osalemisse tuleks 
toetada riigi, inimeste endi ja tööandjate 
ühise rahalise panuse kaudu. Selleks et 
toetada noori ja eriti neid, kes ei käi tööl 
ega koolitusel ega omanda haridust, 
peaksid liikmesriigid koostöös tööturu 
osapooltega rakendama kavasid, mille 
eesmärk on aidata äsja ülikooli lõpetanuid 
esimese töökoha leidmisel või 
edasiõppimis- või koolitusvõimaluste, 
sealhulgas praktikakohtade leidmisel, ning 
sekkuma noorte töötuks jäämise korral 
kiirelt. Kvalifikatsiooni tõstmise ja 
vajaduste ennetamise poliitika 
tulemuslikkuse üle teostatav regulaarne 
järelevalve peaks aitama teha kindlaks 
valdkonnad, mida saaks parandada, ning 
suurendama haridus- ja koolitussüsteemide 
vastavust tööturu vajadustele. Nimetatud 
eesmärkide toetuseks peaksid liikmesriigid 
igakülgselt kasutama ära ELi vahendeid.
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 9. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada kõikidele juurdepääs
kvaliteetsele haridusele ja koolitusele ning 
parandada haridusalaseid tulemusi, peaksid 
liikmesriigid tegema haridus- ja 
koolitussüsteemidesse tõhusaid 
investeeringuid, eelkõige ELi tööjõu 
oskuste suurendamiseks, võimaldades 
seeläbi töötajatel kohaneda kiiresti 
muutuvate tööjõuturu vajadustega.
Meetmed peaksid hõlmama kõiki 
haridusvaldkondi (väikelaste haridusest ja 
koolidest kuni kõrghariduseni, samuti 
kutseharidust ja -koolitust ning 
täiskasvanute koolitust), võttes ühtlasi 
arvesse vabaharidust ja mitteformaalset 

Selleks et tagada soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtete integreerimine haridusse ja 
koolituskavadesse, võimaldades sel 
eesmärgil kõikidele juurdepääsu
kvaliteetsele haridusele ja koolitusele, ning 
parandada haridusalaseid tulemusi, peaksid 
liikmesriigid tegema haridus- ja 
koolitussüsteemidesse tõhusaid 
investeeringuid, eelkõige ELi tööjõu 
oskuste suurendamiseks, võimaldades 
seeläbi töötajatel kohaneda kiiresti 
muutuvate tööjõuturu vajadustega.
Meetmed peaksid hõlmama kõiki 
haridusvaldkondi (väikelaste haridusest ja 
koolidest kuni kõrghariduseni, samuti 
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õppimist. Reformid peaksid olema 
suunatud selliste põhipädevuste 
omandamise tagamisele, mida igaüks vajab 
teadmistepõhise majanduse tingimustes 
edukas olemiseks ning milleks eeskätt on 
tööalane konkurentsivõime, jätkuõpe ning 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
alased oskused. Samme peaks astuma 
selleks, et noorte ja õpetajate liikuvus 
kujuneks normiks. Liikmesriigid peaksid 
muutma oma haridus- ja koolitussüsteemid 
avatumaks ja asjakohasemaks, rakendades 
selleks eelkõige riiklikke 
kvalifikatsiooniraamistikke, mis 
võimaldavad paindlikke õppevorme, ja 
arendades haridus. ja koolitusasutuste ning 
tööandjate vahelist partnerlust. Õpetaja 
elukutse tuleks muuta atraktiivsemaks.
Parandama peaks mittetraditsiooniliste 
õppijate juurdepääsu kõrgharidusele ning 
suurendama peaks kolmanda taseme või 
sellega samaväärse hariduse omandajate 
arvu. Selleks et vähendada selliste noorte 
arvu, kes ei ole hõivatud töö, õppetegevuse 
ega koolitusega, peaksid liikmesriigid 
tegema kõik vajaliku, hoidmaks ära koolist 
väljalangemist.

kutseharidust ja -koolitust ning 
täiskasvanute koolitust), võttes ühtlasi 
arvesse vabaharidust ja mitteformaalset 
õppimist, ning andma panuse sellesse, et 
tööturul väheneks meeste ja naiste 
eraldamine elukutse, valdkonna ja 
ametiseisundi järgi. Reformid peaksid 
olema suunatud selliste põhipädevuste 
omandamise tagamisele, mida igaüks vajab 
teadmistepõhise majanduse tingimustes 
edukas olemiseks ning milleks eeskätt on
tööalane konkurentsivõime, jätkuõpe ning 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
alased oskused. Samme peaks astuma 
selleks, et noorte ja õpetajate liikuvus 
kujuneks normiks. Liikmesriigid peaksid 
muutma oma haridus- ja koolitussüsteemid 
avatumaks ja asjakohasemaks, rakendades 
selleks eelkõige riiklikke 
kvalifikatsiooniraamistikke, mis 
võimaldavad paindlikke õppevorme, ja 
arendades haridus. ja koolitusasutuste ning 
tööandjate vahelist partnerlust. Õpetaja 
elukutse tuleks muuta atraktiivsemaks.
Parandama peaks mittetraditsiooniliste 
õppijate juurdepääsu kõrgharidusele ning 
suurendama peaks kolmanda taseme või 
sellega samaväärse hariduse omandajate 
arvu. Selleks et vähendada selliste noorte 
arvu, kes ei ole hõivatud töö, õppetegevuse 
ega koolitusega, peaksid liikmesriigid 
tegema kõik vajaliku, hoidmaks ära koolist 
väljalangemist.
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 10. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõupingutused, mida liikmesriigid teevad 
vaesuse vähendamiseks, peaksid olema 
suunatud ühiskonnas täieliku tööturul 
osalemise saavutamisele ja tööhõive 
võimaluste laiendamisele, kasutades 
igakülgselt ära Euroopa Sotsiaalfondi 

Võttes arvesse vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse mitmemõõtmelisust, peaksid
jõupingutused, mida liikmesriigid teevad 
vaesuse vähendamiseks, olema suunatud 
ühiskonnas täieliku tööturul osalemise 
saavutamisele ja tööhõive võimaluste 
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vahendeid. Jõupingutused peaksid 
keskenduma ka võrdsete võimaluste 
tagamisele, muu hulgas juurdepääsu kaudu 
taskukohastele, jätkusuutlikele ja 
kvaliteetsetele era- ja avaliku sektori 
teenustele (sealhulgas veebipõhistele 
teenustele kooskõlas 4. suunisega) ja 
eelkõige tervishoiule. Liikmesriigid 
peaksid kehtestama tõhusad 
diskrimineerimise vastased meetmed.
Selleks et võidelda sotsiaalse tõrjutuse 
vastu, julgustada inimesi ja edendada 
tööturul osalemist, peaks samuti tõhustama 
sotsiaalkaitsesüsteeme ning elukestva õppe 
ja aktiivse kaasatuse poliitikat, et luua 
inimestele võimalusi nende erinevatel 
eluetappidel ja kaitsta neid tõrjutuse ohu 
eest. Sotsiaalkindlustus- ja 
pensionisüsteeme peaks moderniseerima 
selle tagamiseks, et neid saaks igakülgselt 
kasutada piisava sissetulekutoetuse ja 
tervishoiule juurdepääsu kindlustamiseks, 
luues seeläbi sotsiaalse ühtekuuluvuse, 
kuid säilitades samal ajal nende süsteemide 
rahalise jätkusuutlikkuse.
Toetussüsteemide puhul peaks keskenduma 
sissetuleku kindlustatuse tagamisele ühelt 
töökohalt teisele üleminekul ja vaesuse 
vähendamisele eelkõige nende rühmade 
hulgas, kelle puhul sotsiaalse tõrjutuse oht
on kõige suurem, nagu ühe vanemaga 
perekonnad, vähemused, puuetega 
inimesed, lapsed ja noored, vanemad 
naised ja mehed, seaduslikud sisserändajad 
ja kodutud. Samuti peaksid liikmesriigid 
kõige haavatavamate inimeste toetuseks 
aktiivselt edendama sotsiaalmajandust ja 
sotsiaalset innovatsiooni.

laiendamisele kõigi jaoks, kasutades 
igakülgselt ära Euroopa Sotsiaalfondi 
vahendeid. Jõupingutused peaksid 
keskenduma ka võrdsete võimaluste ning 
naiste tööturul võrdse osalemise
tagamisele, muu hulgas juurdepääsu kaudu 
taskukohastele, jätkusuutlikele ja 
kvaliteetsetele era- ja avaliku sektori 
teenustele (sealhulgas veebipõhistele 
teenustele kooskõlas 4. suunisega) ja 
eelkõige tervishoiule. Liikmesriigid 
peaksid kehtestama tõhusad 
diskrimineerimise vastased meetmed, 
pöörates erilist tähelepanu naistele, kuna 
naiste osakaal vaeste hulgas üha 
suureneb, ning lisama riskirühmade 
kaitseks soolise mõõtme ja tagama selliste 
rühmade kaasamise tööturule. Selleks et 
võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu, 
julgustada inimesi ja edendada tööturul 
osalemist, peaks samuti tõhustama 
sotsiaalkaitsesüsteeme ning elukestva õppe 
ja aktiivse kaasatuse poliitikat, et luua 
inimestele võimalusi nende erinevatel 
eluetappidel ja kaitsta neid tõrjutuse ohu 
eest. Sotsiaalkindlustus- ja 
pensionisüsteeme peaks moderniseerima 
selle tagamiseks, et neid saaks igakülgselt 
kasutada igaühele piisava 
sissetulekutoetuse ja tervishoiule 
juurdepääsu kindlustamiseks, luues seeläbi 
sotsiaalse ühtekuuluvuse, kuid säilitades 
samal ajal nende süsteemide rahalise 
jätkusuutlikkuse. Toetussüsteemide puhul 
peaks keskenduma sissetuleku 
kindlustatuse tagamisele ühelt töökohalt 
teisele üleminekul ja vaesuse 
vähendamisele eelkõige nende rühmade 
hulgas, kelle puhul sotsiaalse tõrjutuse oht
soolise võrdõiguslikkuse aspektist on 
kõige suurem, nagu ühe vanemaga 
perekonnad, vähemused, puuetega 
inimesed, lapsed ja noored, vanemad 
naised ja mehed, seaduslikud sisserändajad 
ja kodutud, kusjuures erilist tähelepanu 
tuleks pöörata naistele, kes on terrorismi, 
inimkaubanduse, organiseeritud 
kuritegevuse ja koduvägivalla ohvrid.
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Samuti peaksid liikmesriigid kõige 
haavatavamate inimeste toetuseks aktiivselt 
edendama sotsiaalmajandust ja sotsiaalset 
innovatsiooni ning samas muutma 
majandus- ja sotsiaalpoliitika 
soospetsiifilisemaks.
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