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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 praegune majanduskriis on mõjunud pärssivalt liikuvusele ning tabanud 
kõige tõsisemalt ajutisi ja osalise tööajaga töötajaid, sealhulgas eriti naisi;

B. arvestades, et meeste ja naiste palgaerinevus (keskmiselt teenivad naised ELis sama töö 
eest meestest umbes 17,5% vähem1), sooline eristamine tööturul, sobivate töötingimuste 
puudumine, püsivad stereotüübid ja soolise diskrimineerimise oht on peamised naiste 
liikuvust takistavad asjaolud; arvestades, et perekonna ja sotsiaalse võrgustikuga seotud 
tegurid, lastehoiuteenused ning elamis- ja kohaliku keskkonna tingimused on samuti 
takistused, mis piiravad naisi vaba liikumise õiguse kasutamisel;

C. arvestades, et tugevat soolist eristust on märgata ka töötajate liikuvuses ELi piires 
(uuringu andmetel asuvad mehed uue töökoha või töökoha vahetuse tõttu mujale elama 
palju sagedamini kui naised, mistõttu vastavad protsendilised näitajad on 44% meeste ja 
27% naiste puhul2); arvestades, et liikuvus kui selline vajab põhjalikumat järelevalvet, 
mille aluseks tuleb võtta sooliselt eristatud andmed, 

1. palub komisjonil vaadata läbi direktiiv, milles käsitletakse meeste ja naiste võrdset 
tasustamist Euroopas3; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid töötaksid välja 
riiklikud meetmed (mille puhul naised osalevad nende kujundamises), mis aitaksid 
kaotada meeste ja naiste palgavahe, keskenduksid naiste integreerimisele tööturul ja 
edendaksid võrdseid võimalusi, et aidata kaasa töötajate liikuvuse hõlbustamisele ELis;

2. nõuab tungivalt, et liikmesriigid avalikustaksid palgaandmed avalikus sektoris ja 
muudaksid töötasu kujunemise läbipaistvamaks, et vältida palgalõhede jätkuvat olemasolu 
ning suurenemist; 

3. väljendab muret naiste „ajude raiskamise” suure määra üle, mis tähendab liikuvate 
töötajate kvalifikatsioonide alakasutamist ning ilmneb eriti selgelt õenduse ja kodutööde 
valdkonnas, kus naiste osakaal on eriti suur; nõuab sellega seoses tungivalt, et 
liikmesriigid rakendaksid nõuetekohaselt neid ELi määrusi, mis puudutavad 
kvalifikatsioonide tunnustamist;

4. rõhutab, et naistöötajad, kes kolivad välismaale tegema laste või vanurite hooldamisega 
seotud tööd (lapsehoidjad, koduabilised või õed), asuvad tihti tööle eraisikute, näiteks 
perede või pereliikmete juurde ning satuvad seetõttu töötama lepinguta või 

                                               
1 Komisjoni talituste töödokument naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud edu kohta. 2010. 
aasta aruanne (SEK(2011)0193).
2 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi uuring „Mobility in Europe – the way forward” liikuvuse 
edendamise kohta Euroopas.
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste 
ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (uuestisõnastamine) (ELT L 
204, 26.7.2006, lk 23).
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ebaseaduslikult, mistõttu neil puuduvad neile saadaolevad sotsiaalkindlustuse, 
tervishoiuga jne seotud õigused ja soodustused;

5. kutsub komisjoni üles tagama, et liikmesriigid rakendaksid direktiivi 2004/38/EÜ 
igasuguse diskrimineerimiseta, sealhulgas seksuaalse sättumuse alusel; tuletab 
komisjonile meelde varasemaid üleskutseid tagada vaba liikumine kõigile ELi kodanikele 
ja nende perekondadele, sealhulgas registreeritud partnerlused ja abielud, olenemata 
seksuaalsest sättumusest;

6. kutsub liikmesriike üles jälgima lapsi või vanureid hooldavate töötajate olukorda ning 
andma selliste töökohtade tõttu kodumaalt lahkuvatele naistöötajatele kogu vajalikku 
teavet, sealhulgas seaduslikele töökohtadele ja valdkonnaga seotud koolitustele 
juurdepääsu, sotsiaalsete õiguste, tervishoiu jne kohta ning samuti pakkuma seadusliku 
tööhõivega seotud nõustamist ja hoiatama neid „musta” tööturu võimalike ohtude eest;

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jälgima teistest liikmesriikidest pärit töötajatele 
töökohti pakkuvate agentuuride ja organisatsioonide olukorda ning märkama võimalikke 
ebaseaduslikke või „musti” töökohti või agentuure või organisatsioone, mis pakuvad 
fiktiivseid töökohti;

8. nõuab liikmesriikidelt tungivalt, et neil juhtudel, kui töötajad asuvad koos abikaasa või 
partneri ja lastega mujale elama, oleksid perekonna jaoks tagatud piisavad – ja 
mitmekeelsed – teenused, näiteks lastehoiu-, eelkooli-, kooli- ja tervishoiuteenused, ning 
tasuta juurdepääs riiklikele tööhõiveteenustele, et aidata teise liikmesriiki asuval abikaasal 
või partneril leida tööd;

9. juhib komisjoni tähelepanu liikmesriikide peretoetuste, eriti suurperede toetuste 
praegustele erinevustele, mis on töötajate vaba liikumise põhimõtte rakendamisel 
diskrimineerivad;

10. rõhutab, et liikmesriigid peaksid parandama oma vanematest kodumaale maha jäänud 
laste olukorda ja aitama neil normaalselt areneda ning saada kasu haridusest ja 
asjakohasest ühiskondlikust elust;

11. rõhutab, et 2007. aastal Euroopa Liiduga ühinenud liikmesriikide töötajate vaba liikumist 
piiravate üleminekumeetmete rakendamise pikendamisel on kahjulik mõju eelkõige 
naistele, keda mõjutab pärast majanduskriisi aset leidnud tööpuuduse suurenemine, sest 
nende võimalused ei ole sama paindlikud kui meestel; rõhutab asjaolu, et kui nende õigusi 
vabale liikumisele jätkuvalt piiratakse, on nad veelgi vähem kaitstud vaesuse, sotsiaalse 
marginaliseerumise ja tõrjutuse eest;

12. kutsub komisjoni üles esitama ettepanekuid tingimuste loomiseks lastega perekondadele, 
et nad saaksid kasutada oma õigust vabale liikumisele, seades siduvaid minimaalseid 
eesmärke seoses lapsehoiuvõimaluste ja lapsehoolduspuhkusega, näiteks isapuhkusega; 
kutsub liikmesriike üles integreerima töötajate lapsi oma haridussüsteemidesse, kasutades 
ära vaba liikumise õigust;

13. nõuab, et liikmesriigid tegeleksid diplomite ja kutsekvalifikatsioonide vastastikuse 
tunnustamise ning kindlustus- ja sotsiaalmaksete perioodide ühtlustamise võimaluse 
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nimel; 

14. kutsub liikmesriike üles looma koostöömehhanisme, mille eesmärk on vältida hävitavat 
mõju perekondadele ja eelkõige lastele, mida põhjustab lahusolek vanematest ning laste ja 
vanemate vaheline kaugus;

15. nõuab tungivalt, et liikmesriigid annaksid töötajatele ja nende perekondadele põhjalikku 
teavet ja tagaksid neile võimaluse osaleda sotsiaalsetes võrgustikes, et neid oleks võimalik 
teavitada neile arusaadavas keeles nende õigustest ja võimalikest hüvitistest vastuvõtvas 
liikmesriigis, näiteks juurdepääs riiklikele tööhõiveteenustele, eelkõige õigused ja 
hüvitised, mis on seotud sotsiaalkindlustuse, lastehoiu ning hooldust vajavatele isikutele 
osutatava abi, tervisekindlustuse, koolitusvõimaluste, näiteks keelekursuste, ja kohaliku 
kogukonna tegevusega; on seisukohal, et igakülgse teavitamise huvides tuleks luua 
liikmesriikides ühtne ja informatiivne veebikeskkond;

16. palub liikmesriikidel kõrvaldada töötajate liikuvust piiravad takistused, pakkudes naistele, 
kes asuvad koos abikaasa või partneriga elama teise liikmesriiki, asjakohaseid teenuseid, 
näiteks uude sotsiaal-kultuurilisse keskkonda integreerumist hõlbustavaid kursuseid, nagu 
keelekursusi ja kutsekoolitusi;

17. väljendab heameelt selliste komisjoni algatuste üle nagu „WO.M.EN Mobility 
Enhancement Mechanism” ning kutsub komisjoni üles laiendama ja täiendama naistööjõu 
liikuvuse suurendamiseks loodud projektide ulatust;

18. kutsub liikmesriike üles asutama oma tööandjatega individuaalsetes suhetes olevate 
liikuvate koduhooldajate ja hooldustöötajate jaoks kontaktpunkte, et anda neile seega 
vahendeid võrgustiku loomiseks, mis võimaldaks neil saada teavet oma õiguste kohta.
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