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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 üleminekut uuele jätkusuutlikule majandusele ei tohiks kasutada 
ettekäändena erinevate võrdõiguslikkuse meetmete vähendamiseks, vaid selles tuleks näha 
ainulaadset võimalust suurendada ELi tööturul naiste osalust, kuna see on eeldus 
majanduskasvu tagamiseks ning ökoloogilise ümberkujundamise nõudmiste täitmiseks 
vananevas ühiskonnas,

B. arvestades, et üleminekut uuele säästvale majandusele ei tohiks kasutada ettekäändena 
kõige kaitsetumate ja kõige vähem kvalifitseeritud töötajate tööturult väljajätmiseks; 
arvestades, et seetõttu tuleks vältida nn kooreriibumise efekti, mille esimesteks ohvriteks 
oleksid kõige madalama kvalifikatsiooniga töötajad;

C. arvestades, et hiljutiste uuringute kohaselt annab naiste osalus kõigil vastutustasanditel 
ettevõtetele lisandväärtust, eelkõige majandustulemustes;

D. arvestades, et naised saavutavad ELis kõige rohkem ülikoolikraade ning moodustavad 
enamuse äri, juhtimise ja õigusteaduse erialadel õppijatest, kuid ettevõtete ja riigiasutuste 
juhtivatel kohtadel on nad endiselt vähemuses;

E. arvestades, et hariduses ja ühiskonnas püsivate sooliste stereotüüpide tõttu on naised 
alaesindatud ekslikult „mehelikeks” peetavatel aladel, nagu infotehnoloogia, 
inseneriteadus ja füüsika, samuti tehnilistel kutsealadel nagu mehaanika või 
müüriladumine;

F. arvestades, et uus majandus kujuneb väheneva töötajaskonnaga vananevas ühiskonnas, 
mistõttu tekib vajadus suurendada naiste huvi palgatöö vastu, kohandades töökorraldust ja 
valmistades kõigi valdkondade tööandjaid ette mitmekesisema tööjõu palkamiseks;

1. rõhutab, et ainult siis, kui suurendame naiste osalemist Euroopa tööturul, suudame uue 
majanduse kasvu- ja tööhõivevõimalusi täielikult ära kasutada, kuna meeste ja naiste 
tööhõivemäärade vahe vähendamine moodustab poole Euroopa üldisest tööhõivemäära 
kasvust ning veerandi aastasest majanduskasvust alates 1995. aastast;

2. rõhutab, et uuele säästvale majandusele üleminekul on oluline pöörata tähelepanu 
soolisele võrdõiguslikkusele, kuna ebakindlate tööhõivetingimuste ning püsiva 
palgaerinevuse tõttu naiste ja meeste vahel on naised tööturul suurema tõenäosusega 
ebakindlal positsioonil; möönab, et kui naised soovivad töötada, tuleb neile anda võimalus 
valida, millist tüüpi tööd nad tahavad teha; nõuab, et liikmesriikide tasandil töötataks välja 
soolist mõõdet käsitlev tööturupoliitika, mida toetavad programmid, mis suurendavad 
naiste võimalusi ja toetavad nende eneseusaldust; tuletab meelde, et seda on võimalik 
saavutada, pakkudes naistele ja tüdrukutele kõrgemal tasemel haridusvõimalusi erialadel, 
kus mehed on tavapäraselt enamuses;

3. on veendunud, et kuna tööhõives püsiv sooline eraldamine, mis tähendab, et töökohtade 
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väärtus ja töötasu sõltub sellest, kas tegemist on peamiselt meeste või naiste kutsealadega, 
on tõsine ebavõrdsuse allikas, võivad keskkonnasõbralikud töökohad anda võimalusi 
naiste tööd paremini tasustada, et tagada naistöötajate sotsiaalse seisundi paranemine ning 
selle kaudu parandada soolist tasakaalu ning soopõhiseid palgaerinevusi;

4. nõuab ELi tasandi algatust eelkõige traditsiooniliste meeste kutsealade tööandjate 
teadlikkuse suurendamiseks mitmekesisema tööjõu vajadusest ja kasulikkusest vananevas 
ühiskonnas ning neile suuremaks mitmekesisuseks valmistumise vahendite pakkumist;

5. rõhutab, et keskkonnasõbralikud töökohad võivad osutuda tulevasel ELi tööturul oluliseks 
kasvusegmendiks, et juba praegu võib ELis rohkem kui 20 miljonit töökohta pidada 
keskkonnasõbralikuks ja uutest tõenditest ilmneb, et töökohtade arv ainuüksi 
taastuvenergia sektoris võib aastaks 2020 kahekordistuda, ulatudes 2,8 miljonini; palub 
nõukogul, komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et naised saaksid võrdväärset kasu;

6. juhib tähelepanu asjaolule, et sotsiaalsesse infrastruktuuri investeerimine on võimalus 
Euroopat moderniseerida ja võrdõiguslikkust edendada ning seda võib käsitleda kui 
paralleelset strateegiat füüsilise infrastruktuuri moderniseerimisele rohelisse 
tehnoloogiasse investeerimise kaudu; on seisukohal, et sooline võrdõiguslikkus peaks 
seetõttu olema poliitika esmaeesmärk ja põhivahend;

7. juhib tähelepanu sellele, et kuna ainult 30% kõikidest ettevõtjatest on naised ja vähesed 
neist on füüsilisest isikust ettevõtjad, tuleks eemaldada takistused, mille tõttu naised 
praegu ettevõtjaks ei hakka, pidades silmas säästva majanduse raames ettevõtjate suurt 
olulisust tootlikkuse ja majanduskasvu seisukohast;

8. kutsub liikmesriike võtma tõhusaid, eelkõige õiguslikke meetmeid, et toetada meeste ja 
naiste tasakaalustatud osalemist ettevõtete ning poliitiliste organite vastutavatel 
ametikohtadel; tervitab Norra valitsuse otsust kehtestada nii era- kui riigiettevõtete 
juhtkonnas kummagi soo minimaalseks esindatuseks 40%;

9. rõhutab, et soolise eraldatuse kaotamiseks tööturul on oluline teha eesmärgipäraseid 
jõupingutusi, et sooliste stereotüüpide vastu võideldes tagada naiste juurdepääs haridusele 
kõikidel tasanditel ja pakkuda elukestvat õpet; nõuab piisava koolituse võimaldamist, et 
vältida naistöötajate alaesindatust keskkonnasõbralikel töökohtadel, arvestades sellega, et 
naiste massiline kõrvalejäämine teadusest ja tehnoloogiast takistaks Euroopa 
majanduskasvu ja jätkusuutlikkust ning jätaks paljud andekad ja kvalifitseeritud noored 
naised sobiva töökoha ja majandusliku kindluseta;

10. palub liikmesriikidel koostada võrdsete tööhõivevõimaluste meetmed ning võtta 
kasutusele peresõbralikud töötavad, kuna see on säästva kasvu eelduseks nii majanduse 
kui keskkonna seisukohast;

11. nõuab spetsiaalset ELi algatust tüdrukute huvi suurendamiseks tehniliste kutsealade vastu 
(matemaatika, informaatika, loodusteadused ja tehnoloogia) ning neil aladel endiselt 
valitsevate stereotüüpide kummutamiseks; rõhutab, et ajakirjanduse ja hariduse roll on 
niisuguste stereotüüpide murdmisel otsustavalt tähtis;

12. rõhutab, et võrdse osaluse tagamiseks kutsehariduses ja elukestvas õppes tuleks pöörata 
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rohkem tähelepanu sellele, et meestel ja naistel oleks võimalik täita oma perekondlikku 
rolli ja hoolduskohustusi; palub ELil ja liikmesriikidel tagada taskukohased, paindlikud ja 
kvaliteetsed lastehoiuvõimalused;

13. rõhutab, et kooli lõpetanud ja tööd otsivaid noori naisi tuleks suunata väljaõppekohtadele, 
kus neid on meestest vähem, kasutades selleks koolide, ülikoolide, koolitusagentuuride 
ja/või – firmade ühist planeerimist, et naised omandaksid konkreetseid oskusi (ka 
kõrgemal ja spetsialiseerunud tasemel) töökogemuse, korrapärase ja mitte ebakindla töö 
kaudu ning väljavaatega leida rahulduspakkuvat tööd; 

14. kutsub ELi ja liikmesriike üles nägema Euroopa Sotsiaalfondi programmide raames ette 
rohkem keskkonnasõbralikke töökohti naiste jaoks, võttes arvesse asjaolu, et Euroopa 
Sotsiaalfond rahastab koolitusprojekte sellistes valdkondades nagu taastuvenergeetika ja 
ökoturism; rõhutab vajadust teha suuremaid jõupingutusi, et tõsta Euroopa Sotsiaalfondi 
toetatavates projektides naiste osalusmäära, kuna see on praegu alla 10%; nõuab soolisest 
võrdõiguslikkusest lähtuva eelarvestamise kasutuselevõtmist Euroopa Sotsiaalfondis, 
taastamiskavades ning struktuurilise kohandamise programmides, kindlustamaks, et need 
programmid ärataksid võrdselt ka naiste huvi ja aitaksid neid integreerida;

15. rõhutab, et püüdes uue säästva majanduse jaoks töökohti luua, peaks EL ühtlasi püüdma 
tugevdada vaeseimate töötajate kutseoskusi, sest ka nemad moodustavad tööjõuturul ühe 
dünaamilise rühma;

16. palub komisjonil pöörata erilist tähelepanu vaeseimatele kodanikele, eelkõige naistele, 
kelle igapäevaelu möödub suurimas vaesuses ja kelle pääsemiseks tööturule on vaja 
spetsiaalseid kaasmeetmeid;

17. palub lisaks ettevõtjatele ja sotsiaalpartneritele ka ELi ning riiklikel asutustel pöörata eriti 
tähelepanu tõrjutud vähemuste hulka kuuluvate naiste, näiteks romi naiste 
integreerimisele;

18. kutsub ELi ja riiklikke asutusi käsitlema uue säästva majandusega seotud teemasid 
Euroopa teema-aastate raames, nagu vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise 
Euroopa aasta (2010), Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta (2011) ning kavandatav 
aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta (2012), et 
rõhutada valdkondliku poliitika tugevdamise mõju;

19. rõhutab vajadust suurendada naiste osalust ebatraditsiooniliste tööhõivesektorite 
ametiühingutes, kuna uue majanduse töökohtade sotsiaalse jätkusuutlikkuse tagamiseks on 
ülimalt oluline kaitsta naiste õigusi, nagu õigus võrdsele töötasule, rasedus- ja 
sünnituspuhkusele, õiglasele tööajale ja mittediskrimineerivale töökeskkonnale;

20. palub liikmesriikidel teha riiklikele ja eraettevõtetele kohustuseks koostada soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise kavad ning edusammudest aruandmise süsteem.
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