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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 üldist huvi pakkuvatel sotsiaalteenustel on oluline koht sotsiaalse tõrjutuse 
ja diskrimineerimise vastu võitlemisel, inimõiguste ja -väärikuse kaitsmisel ning sotsiaalse 
õigluse ja kaitse, naiste ja meeste võrdõiguslikkuse, põlvkondadevahelise solidaarsuse, 
lapse õiguste kaitsmise ning era- ja tööelu tasakaalustamise edendamisel, samuti 
majandusliku, sotsiaalse ja piirkondliku ühtekuuluvuse saavutamisel; 

B. arvestades, et sektoriline ja kutsealane eraldatus sotsiaalteenuste valdkonnas avaldab 
negatiivset mõju töötingimustele ja palgatasemele ning tasustamata kodust tööd teevad 
ning laste ja eakate eest hoolitsevad peamiselt naised;

C. arvestades, et üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused, eriti laste, eakate ja muude 
ülalpeetavate hooldusteenuste kättesaadavus, on vajalikud naiste ja meeste võrdse 
osalemise tagamiseks tööturul, hariduses ja koolituses;

D. arvestades, et üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste laiendamine on olnud tõukejõuks 
suurema arvu naiste kaasamisel tööturule,

1. nõuab tungivalt, et liikmesriigid säilitaksid kergesti kättesaadavad, taskukohased ja 
kvaliteetsed sotsiaalteenused kiire majanduskasvu perioodiga võrdsel tasemel ning 
tagaksid nende teenuste kättesaadavuse soost, sissetulekust, rassist või etnilisest päritolust, 
usust või veendumustest, puudest, vanusest, seksuaalsest sättumusest või 
tööhõivetingimustest olenemata; on seisukohal, et sotsiaalteenused on soolise 
võrdõiguslikkuse tagamise seisukohast otsustava tähtsusega, sest koos tervishoiu- ja 
lastehoiuteenustega on neil väga oluline osa jõupingutustes, mille eesmärk on suurendada 
naiste tööhõive määra ja võrdsust üldisemalt;

2. rõhutab tungivalt vajadust hoida ära sellise olukorra tekkimine, kus praegune finants- ja 
majanduskriis ning edasised majanduslikud väljavaated seavad ohtu üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste arengu, sest see pidurdaks pikas perspektiivis tööhõive- ja majanduskasvu 
ELis, maksude laekumist, iibe tõusu ning naiste ja meeste võrdsuse edendamist;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste laiendamine on olnud 
suurema arvu naiste tööleasumise peamiseks tõukejõuks, ning viitab 2008. aasta tööjõu-
uuringule, millest nähtub, et 79% tervishoiuteenuste, 81% hoolekandeasutuste teenuste ja 
83% sotsiaalteenuste valdkonnas töötajatest on naised;

4. kutsub liikmesriike töötama välja nüüdisaegseid ennetavaid heaolustrateegiaid, et tagada 
sotsiaalvaldkonna kulutuste tõhusus ja tulemuslikkus, võttes sealjuures arvesse soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtteid; märgib, et need poliitikameetmed, mille hulka kuuluvad 
kõigile avatud tööturu edendamine, ennetustegevus ja rehabilitatsioon, võivad alguses 
vajada rohkem vahendeid, kuid peaksid pikemas perspektiivis tooma kaasa kulude 
kokkuhoiu ning teenuste kvaliteedi paranemise;
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5. nõuab selleks, et kohandada teenused nii täpselt kui võimalik kasutaja konkreetsetele 
vajadustele ja parandada nende kvaliteeti, suurema tähelepanu pööramist koolituste ja 
ettevalmistuskursuste vajadusele inimeste jaoks, kes töötavad eriti haavatavate 
rühmadega, nagu lapsed, probleemsed noored ja eakad;

6. toonitab asjaolu, et olukorras, kus vajadus teenuste järele muutub järjest keerukamaks ja 
komplekssemaks, on oluline kasutajate vajadusi paremini arvestada ning anda neile 
suuremad volitused, võttes arvesse soolist mõõdet ja lihtsustades sotsiaalsetele õiguste 
kättesaadavust, eriti ebasoodsas olukorras olevate rühmade, näiteks üksikemade, puudega 
naiste, soolise vägivalla ohvriks langenud, sisserännanud, vähemusse kuuluvate või 
madalama kvalifikatsiooniga naiste ja vanemas eas naiste jaoks, kuna need rühmad on 
eriti haavatavad ja vaesusest rohkem ohustatud; palub komisjonil tagada ja säilitada 
tervishoiu- ja sotsiaalteenuste üldine kättesaadavus ning esitada tõhusad strateegiad 
mitmekordse diskrimineerimise vastu võitlemiseks;

7. soovitab liikmesriikidel üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste määratlemisel võtta arvesse 
soopõhiseid teenuseid, eriti nõuande- ja sotsiaalteenuseid, mis on mõeldud eelkõige 
naistele, ja olulisi teenuseid, mis aitavad parandada naiste elukvaliteeti ja võrdsust, nt 
tervishoiuteenused, eriti seksuaal- ja reproduktiivtervishoiuteenused, haridus ja eakate 
hooldus;

8. nõuab, et komisjon kasutaks võrdsete võimaluste edendamist üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste tulemuslikkuse hindamise näitajana;

9. rõhutab, et majandus- ja finantskriis ning kokkuhoiupoliitika, mille liikmesriigid on 
kehtestanud, ei tohiks vähendada üldist huvi pakkuvatesse sotsiaalteenustesse 
investeerimist, vaid nende teenuste olulisust arvesse võttes tuleb neid hoopis veelgi 
tõhustada, et teenused vastaksid naiste vajadustele;

10. palub komisjonil ja liikmesriikidel viia läbi erinevate üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste soolise mõju hindamine ja tagada, et kavandatavate ELi meetmete soolise 
võrdõiguslikkuse perspektiivist hindamisest saab korrapärane ja läbipaistev, 
käegakatsutavaid tulemusi andev protsess ning et kõigi ELi ja riiklike kavade ja 
poliitikameetmete puhul arvestatakse eelarve koostamisel soolise võrdõiguslikkusega; 
palub ühtlasi komisjonil lisada oma järelevalvearuannetesse ka soolise võrdõiguslikkuse 
küsimus;

11. kutsub liikmesriike tagama pere- ja tööelu ühitamise poliitika abil juurdepääsu 
kättesaadavatele, taskukohastele, kvaliteetsetele ja mitmekesistele lastehoiuvõimalustele, 
mida on kirjeldatud ka Barcelona eesmärkides, ning parandama eakatele ja ülalpeetavatele 
osutatavaid hooldusteenuseid, mis on oluline samm naiste ja meeste võrdsuse suunas, sest 
lastehoiuteenused mitte ainult ei hõlbusta naiste osalemist tööturul, vaid loovad ka 
töökohti; palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta meetmeid, et tunnustada tasustamata 
koduse töö tegijaid ning laste ja eakate eest hoolitsejaid, kes on peamiselt naised ja kellel 
on sotsiaalsüsteemide jätkusuutlikkuse seisukohast väga oluline roll;

12. märgib, et demograafiliste muutuste tõttu on hooldus-, tervishoiu- ja sotsiaalteenused 
üldiselt kasvav sektor, millel on potentsiaal luua töökohti nii naistele kui ka meestele; 
kutsub liikmesriike üles seda potentsiaali kasutama ning toetama alatasustatud ja 
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alaväärtustatud sektoreid, kus naised on üleesindatud, tõstes selleks palku ning parandades 
infrastruktuuri ja kutsekoolitust;

13. kutsub liikmesriike ergutama sotsiaalpartnerite kokkuleppeid töö- ja eraelu ühitamise ning 
ettevõtluse ja piirkondlike algatuste alal ning võtma arvesse positiivseid meetmeid, mida 
on viimastel aastatel lepingute alusel rakendatud, samuti Euroopa Sotsiaalfondist 
rahastatud projekte;

14. juhib tähelepanu vajadusele tagada, et riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud asutused 
lihtsustaksid sotsiaalmajutuse kättesaadavust puudustkannatavate või tõrjutuse ohus naiste 
ning soolise vägivalla ohvriks langenud naiste jaoks, mõlemal juhul eriti siis, kui neil on 
ülalpeetavaid lapsi;

15. palub komisjonil tegutseda aktiivselt selleks, et saavutada eesmärk määrata kindlaks ja 
võtta vastu sotsiaalpartnerite vahel Euroopa tasandil kokku lepitud eeskirjade raamistik, 
millega kinnitatakse võrdõiguslikkusega seotud põhiõigusi ja laiendatakse soost 
tulenevaid õiguslikke tagatisi, mis puudutavad tööturule juurdepääsu, palga- ja 
töötingimusi, töö- ja pereelu ühitamise meetmeid, karjäärivõimalusi ja ohutust;

16. juhib tähelepanu asjaolule, et on äärmiselt oluline kindlustada kõige kaitsetumas olukorras 
naiste juurdepääs koolitusele ja tööhõiveteenustele, et tagada nende majanduslik 
sõltumatus ja täielik ühiskonda kaasatus;

17. märgib, et vältimaks raskusi kvalifitseeritud töötajate leidmisel, tööjõupuudust ja üldhuvi 
pakkuvate sotsiaalteenuste kvaliteedi langust tulevikus, peaksid liikmesriigid pöörama 
rohkem tähelepanu tervishoiu- ja sotsiaalteenuste sektoris töötavate inimeste piisava 
tasustamise küsimusele; juhib tähelepanu asjaolule, et just nendes sektorites on loodud 
hiljuti suurim arv töökohti, eelkõige naiste jaoks;

18. osutab vajadusele tunnustada senisest rohkem sotsiaalteenuste sektoris töötavaid inimesi, 
kellest enamik on naised, sest nende töö on raske, nõuab hoolivat suhtumist ja suurt 
isiklikku pühendumist ning neid töökohti ei peeta ühiskonnas eriti prestiižikateks;

19. palub liikmesriikidel edendada ka maksusoodustuste ja majanduslike eritoetuste abil 
kodus pakutavaid hooldus- ja tugiteenuseid eakatele ja kaitsetutele inimestele – kes on 
valdavalt naised – ning vähendada negatiivset mõju ülalpeetavaid pereliikmeid hooldavate 
sugulaste, eriti naiste tööhõivele.
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