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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval 
regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et soolise võrdõiguslikkuse poliitika võib oluliselt kaasa aidata 
demograafiliste probleemide lahendamisele, eelkõige soodustades naiste kaasamist 
tööturule ning vähendades naiste ja laste vaesuse ohtu;

B. arvestades, et naised elavad kauem kui mehed ning et keskmise eluea erinevuse 
suurenemine võib veelgi sagedamini põhjustada eakate naiste sattumist eraldatusse, 
sõltuvusse ja vaesusse;

C. arvestades, et ELi elanikkonna vananemine kujutab endast üht olulisemat tulevast 
tervishoiuvaldkonna probleemi seoses teatavate krooniliste haiguste sagenemisega, 
millest mõned puudutavad eelkõige naisi, ning arvestades, et riiklikele, piirkondlikele ja 
kohalikele asutustele langeb otsustav roll tervishoiu ja avalike tervishoiuteenuste 
püsivuse, ohutuse ja kvaliteedi tagamisel,

1. palub pädevatel ELi, riiklikel, piirkondlikel ja kohalikel ametiasutustel teha 
ühtekuuluvuspoliitika raames ja Euroopa 2020. aasta strateegiat silmas pidades rohkem 
jõupingutusi ühtekuuluvuspoliitikaga hõlmatud soolise võrdõiguslikkuse peavoolustamise 
ning meeste ja naiste võrdõiguslikkuse meetmete, samuti diskrimineerimisvastase võitluse 
meetmete tulemuslikkuse analüüsimiseks, eelkõige demograafiliste muutuste uues 
kontekstis, mida iseloomustab elanikkonna vananemine ja suured rändevood nii 
kolmandatest riikidest ELi kui ka ELi piires idast läände ning maapiirkondadest 
linnadesse, pöörates sealjuures tähelepanu sotsiaalselt tõrjutud naistele;

2. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et kõik piirkondlikud ja kohalikud 
ametiasutused kogu ELis lisaksid ühtekuuluvuspoliitika järgmise programmiperioodi 
rahastamisettepanekutesse soolise võrdõiguslikkuse peavoolustamise meetmed ning 
demograafilise muutuse kahjuliku mõju vähendamise eesmärgi;

3. juhib tähelepanu sellele, et hoolduspoliitika ja hooldusteenuste osutamine on tihedalt 
seotud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse saavutamisega, ning toonitab, et vastuvõetava 
hinnaga, juurdepääsetavate ja kvaliteetsete hooldusteenuste puudus enamikus ELi riikides 
ning asjaolu, et hooldustöö ei ole naiste ja meeste vahel võrdselt jaotatud, kahjustab 
otseselt naiste võimalusi ühiskondliku, majandusliku, kultuurilise ja poliitilise elu kõigis 
aspektides osaleda;

4. palub komisjonil võtta ühtekuuluvuspoliitika järgmises etapis koostöös piirkondlike 
ametiasutustega kasutusele eriprogrammid ja -projektid, et arendada ja toetada naiste 
aktiivset osalemist VKEde tegevuses, mis võib otseselt suurendada naiste tööhõivet ja 
ennetada nn ajude väljavoolu noorte inimeste maapiirkondadest linnadesse või teistesse 
riikidesse kolimise näol, seades eesmärgiks võidelda elanikkonna vähenemisega;

5. palub oma pädevuse raames toimivatel pädevatel ELi, riiklikel, piirkondlikel ja kohalikel 
ametiasutustel näha ühtekuuluvuspoliitika järgmise etapi osana ette rahalise toetuse 
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meetmed raseduse ja sünnituse ning lastehoiu jaoks, väljastades vautšereid, boonuseid ja 
tšekke, edendada lastehoiu- ja pereteenuste ning soodustuste pakkumist ning kehtestada 
tulemuslikud meetmed töö- ja pereelu ühitamiseks, võttes arvesse paindlikumaid 
töötingimusi (vabal valikul) ning piisavaid kvaliteetseid ja taskukohaseid teenuseid laste, 
eakate ja teiste sõltuvate isikute eest hoolitsemiseks, mis võimaldaksid vanematel ja 
eelkõige emadel töö- ja pereelu ühitada; rõhutab, et teatavates riikides on kasutusele 
võetud asjakohane töö- ja pereelu ühitamise poliitika, mis annab inimestele võimaluse 
valida vabalt tõeliste ja võrdsete võimaluste vahel eesmärgiga suurendada nii meeste ja 
naiste tööturul osalemist kui ka sündivust;

6. peab eelnimetatut silmas pidades vajalikuks võimaluse korral edendada kaugtöötamist, 
toetudes edasipüüdlikele seadussätetele, mis võimaldavad töötajate ja ettevõtjate huvisid 
ühitada;

7. leiab, et Euroopas toimuvate demograafiliste muutuste taustal ning töö- ja pereelu parema 
ühitamise nimel tuleks 2013. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika strateegias eraldada 
suuremat rahalist toetust koolieelsete lastehoiuvõimaluste loomiseks;

8. rõhutab Euroopa kohalike ja piirkondlike ametiasutuste kasvavat ja olulist tähtsust meeste 
ja naiste võrdsete võimaluste edendamisel, et aidata lahendada demograafilised 
probleemid, ning nõuab tungivalt, et nad integreeriksid vastava poliitika oma 
detsentraliseeritud koostööprojektidesse, et võimaldada naistele, eriti kõige haavatavamas 
olukorras naistele – sealhulgas sisserändajad, vähemuste liikmed, puudega naised, soolise 
vägivalla ohvriks langenud, üle 45-aastased töötud jne – juurdepääsu uuele 
infotehnoloogiale ja äritegevuse mikrorahastamisele;

9. palub Eurostatil lisada piirkondlikku inimarengu indeksisse (HDI) tasustamata ja
nähtamatu tööga seotud tegurid sugudevahelise jaotusega ning arvestades naiste sageli 
kolmekordset rolli emade, tütarde ja vanaemadena, käsitledes neid tegureid 
väljakujunenud, kuid siiski puuduliku piirkondliku sotsiaalse infrastruktuuri täiendava 
elemendina tulenevalt OECD hiljutisest uuringust „Toiduvalmistamine, hooldamine ja 
vabatahtlik töö. Tasustamata töö kogu maailmas”1;

10. juhib tähelepanu tohutule ebavõrdsusele kodu ja perega seotud kohustuste jaotumisel 
meeste ja naiste vahel, mille tulemusel peamiselt naised valivad paindliku töökorralduse 
või koguni loobuvad tööst, mis mõjutab naiste karjääri, meeste ja naiste püsivat 
palgaerinevust ning pensioniõigusi;

11. palub Eurostatil uurida ja välja töötada näitajad, et mõõta ja hinnata naiste ja meeste
osalust vabatahtlikus tegevuses ning näidata, milline on naiste ja meeste panus 
sotsiaalsesse ühtekuuluvusse piirkonniti ja eelkõige vaesuses elavate inimeste 
elukvaliteedi parandamisse;

12. arvab, et naiste vabatahtlik töö tuleks lugeda võrdväärseks ametliku töökogemusega, seda 
tuleks nõuetekohaselt tunnustada ja selle eest ei tohiks naisi karistada haiguskindlustuse ja 
pensioniõiguste valdkonnas;

                                               
1 Miranda, V. (2011), Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World, OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers No. 116, OECD Publishing.
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13. palub komisjonil teha aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse 
Euroopa aasta (2012) raames konkreetsed algatused, mis on pühendatud eakamate naiste 
tegevusele ning väärtustavad nende panust sotsiaalsesse ja territoriaalsesse 
ühtekuuluvusse; rõhutab, et põlvkondadevahelise solidaarsuse põhimõte on üks Euroopa 
sotsiaalse mudeli ning seega majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
nurgakive; nõuab meetmeid, et edendada paindlikke pensionilahendusi ning ühendada 
pensionilejäämist osaajatööga, et julgustada naisi kauemaks tööturule jääma; nõuab, et 
selle põhimõtte säilitamiseks osaleksid eri tasandite ametiasutused aktiivselt kvaliteetsete 
sotsiaalsete üldhuviteenuste tagamises;

14. nõuab, et liikmesriigid kindlustaksid pensionide piisavuse, võideldes soolise 
diskrimineerimisega tööturul ning eelkõige vähendades sugudevahelist karjääri- ja 
palgaerinevust, tagades, et pensioniskeemid korvaksid perekonna eest hoolitsemisele 
kulutatud aja;

15. kutsub liikmesriike ja piirkondlikke ametiasutusi üles soodustama nende perede toetamist, 
kes hoolitsevad ülalpeetavate eakate inimeste eest;

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama põlvkondadevahelisi koolituse ja hariduse 
vorme, kaasates näiteks noori, koole ja ühendusi eakatele mõeldud IKT-koolituse 
projektidesse või kasutades eakate oskusi koolivälistes projektides;

17. kutsub liikmesriike ja piirkondlikke ametiasutusi üles arendama ja toetama eakate 
kaasamise vorme ametlikus ja mitteametlikus õppetegevuses ja vabatahtlikus töös ning 
nende aktiivset osalemist ühiskonnaelus;

18. palub komisjonil pöörata erilist tähelepanu mõjule, mida demograafiline olukord avaldab 
rahvatervisele, ning võtta asjakohased meetmed naiste ja meeste suureneva 
haiguskoormuse suhtes, eelkõige võimaldades naiste ja meeste vähi sõeluuringute 
rahastamist mitmesuguste ühtekuuluvuspoliitika vahendite raamistikus, keskendudes eriti 
nendele piirkondadele, kus avalikud tervishoiuteenused ei ole piisavalt kättesaadavad.
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