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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse 1979. aasta ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta (CEDAW);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 3. veebruari 2009. aasta resolutsiooni soopõhise 
võrdse kohtlemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta1,

A. arvestades, et põlvkondadevaheliste suhete soolisele mõõtmele tuleb tähelepanu pöörata; 

B. arvestades, et ELi 2020. aasta strateegia tööhõivemäära puudutavate ambitsioonikate 
eesmärkide kohaselt tuleks 20- kuni 64-aastaste naiste ja meeste tööhõivemäära 2020. 
aastaks suurendada 75 protsendini, seistes samal ajal silmitsi demograafiliste 
probleemidega; 

C. arvestades, et demograafiliste muutuste ajal on vanemate roll eriti tähtis, kuna nad peavad 
täitma nii töötaja kui ka (kaas-)vanema kohustusi, kusjuures tuleks ära hoida olukord, kus 
see kahekordne koormus langeb ainult naiste õlgadele;

D. arvestades, et demograafilised muutused on avaldanud tugevat mõju era- ja tööelule ning 
seda eriti naiste puhul, kusjuures teenuste puudulikkus, sotsiaaltoetuste ebapiisavus, 
tööturuga integreerumise aeglus ja vaevalisus, pikaajaline töötamine ebakindlatel või 
ajutistel töökohtadel ning noortele paaridele pakutava toe puudulikkus kuuluvad nende 
põhjuste hulka, miks noored lükkavad edasi pere loomist ja laste saamist;

E. arvestades, et naised elavad meestest kauem ja et naiste osakaal eakate seas suureneb;

F. arvestades, et tõhusate, paindlike ja integreeritud sotsiaalhooldussüsteemidega 
liikmesriikides ja piirkondades on sündimus suurem, vaatamata naiste tööhõive kõrgele 
tasemele; 

G. arvestades, et kõigis Euroopa riikides valitseb noorte käsitööspetsialistide puudus, et 
eakamate inimeste kogemusi ja oskusi alahinnatakse ning et seetõttu on olemas oht, et 
käsitööoskused, eriti traditsiooniliselt naiste poolt rohkem rakendatavad oskused kaovad, 

1. palub demograafiliste probleemide ja solidaarsuse käsitlemisel pöörata erilist tähelepanu 
soolistele küsimustele, sest meeste ja naiste vahelised suhted kujundavad inimeste 
elutsüklit sünnist vanaduseni, mõjutades seda, millised ressursid ja võimalused on 
kättesaadavad ja milliseid strateegiaid eri eluetappides järgitakse;

2. peab eelkõige soolise mõõtme kontekstis ülioluliseks põlvkondadevahelise solidaarsuse 
tugevdamist, kasutades selleks sihtotstarbelist maksupoliitikat, aktiivsena vananemist 
edendavad meetmeid, eluasemepoliitikat ning lastele, eakatele, puudega inimestele ja 
ülalpeetavatele pakutavate teenuste integreeritud võrgustike loomist, et avaldada soodsat 

                                               
1 ELT C 67E, 12.3.2010, lk 31.
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mõju töö ja eraelu tasakaalule;

3. rõhutab, et tuleb tegeleda meeste ja naiste palgaerinevusega, mis praegu on ELi 27 
liikmesriigis 17%, sest see toob kaasa madalama sissetuleku esimese lapse sünnist alates 
ning lõppkokkuvõttes vähendab pensioni ja suurendab vaesuse määra eakamate naiste 
seas;

4. rõhutab individuaalse sotsiaalkindlustuse ja tasustamata hooldustööd arvestavate 
pensioniõiguste olulisust;

5. rõhutab, et töö- ja pereelu ühitamine on võimalik vaid siis, kui tasustamata 
hoolduskohustused jagatakse naiste ja meeste vahel õiglasemalt ning kui peredele on 
kättesaadavad jõukohase hinnaga kvaliteetsed hooldusteenused; kutsub liikmesriike üles 
tagama teenuste kättesaadavust, jõukohast hinda, paindlikkust ja kõrget kvaliteeti ning 
eriti lastehoiuteenuste kättesaadavust, võttes eesmärgiks tagada kuni kolmeaastastele 
lastele 50% ja kolme- kuni kuueaastastele lastele 100% vajalikest hooldusteenustest, ning 
suurendada hooldusteenuste kättesaadavust teistele ülalpeetavatele ja näha ette selline 
puhkusekord, mis sobiks nii emadele kui ka isadele;

6. tunnistab vajadust võtta meetmeid, et parandada mitte ainult ema sünnituspuhkuse, vaid 
ka töötavale isale antava sünnituspuhkuse ja lapsehoolduspuhkuse reguleerimise korda;

7. tunnistab, et eakamad naised on tööturul sageli otsese või kaudse diskrimineerimise ja 
mitmekordse diskrimineerimise objektiks ning et see probleem tuleb nõuetekohaselt 
lahendada;

8. nõuab meetmete võtmist pensionilejäänud naiste ja eakamate naiste innustamiseks 
vabatahtlikult töötama, et nad saaksid seeläbi rakendada oma ametialaseid oskusi;

9. tunnistab, et eakamad naised, kelle võimeid sageli alahinnatakse ning kes saavad kaasa 
aidata töö- ja pereelu paremale ühitamisele, täidavad hooldajatena olulist rolli;

10. nõuab, et igas vanuses naisi kaasataks suuremal määral elukestva õppe programmidesse;

11. palub Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudil sooliste ja vanuseliste näitajate alusel 
jälgida ja analüüsida põlvkondadevahelisi suhteid;

12. nõuab põlvkondadevahelist ühist äritegevust alustada soovivaid noori ja eakaid aitavate 
algatuste tunnustamist;

13. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles ümber hindama sotsiaalhooldussüsteeme selles osas, 
kus need endiselt näevad meestele ja naistele ette märkimisväärselt ebavõrdseid pensione, 
ning kaaluma võimalusi võtta parandusmeetmeid, arvestades ajutisest töötamisest või 
emakohustuste täitmisest tuleneva pensionimaksete puudumisega;

14. on seisukohal, et eakatele kodus pakutavaid teenuseid oleks võimalik edendada ja 
korraldada iseseisvate koostöötegevuste innustamise teel, lähtudes kohalike 
omavalitsusega sõlmitavatest kokkulepetest ja jagades peredele vastavaid teenuse 
kasutamist võimaldavaid tõendeid;
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15. on seisukohal, et üks võimalus ületada digitaalne lõhe, mis puudutab eriti naisi – eelkõige 
eakamaid naisi – ning põhjustab nende ametialast ja sotsiaalset tõrjutust, oleks koolide 
poolt läbi viidavad arvutioskusi arendavad eksperimentaalsed algatused.
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