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Muudatusettepanek 1
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni konventsiooni nr 100 
võrdse tasustamise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 14 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni ja ÜRO Global 
Compacti 2011. aasta märtsi veebipõhist 
seminari „Võrdväärse töö eest võrdne 
tasu: kuidas me selleni jõuame?”;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Edit Bauer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et naised teenivad Euroopa 
Liidus keskmiselt 17,1% võrra vähem kui 
mehed ja sooline palgaerinevus ulatub
liikmesriikides 3,2%st kuni 30,9%ni, ning 

A. arvestades, et viimaste esialgsete ja 
puudulike andmete kohaselt teenivad 
naised Euroopa Liidus keskmiselt 16,4%
võrra vähem kui mehed ja sooline 
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arvestades, et hoolimata märkimisväärsest 
hulgast õigusaktidest, mis on kehtinud 
peaaegu 40 aastat, ning võetud meetmetest 
ja vahenditest, mida on kulutatud, et 
vähendada palgaerinevust3, on edusammud 
olnud äärmiselt aeglased (erinevus ELi 
tasandil oli 2006. aastal 17,7%, 2008. 
aastal 18% ja 2009. aastal 17,1%);

palgaerinevus ulatub liikmesriikides 
1,9%st kuni 27,6%ni, ning arvestades, et 
hoolimata märkimisväärsest hulgast 
õigusaktidest, mis on kehtinud peaaegu 40 
aastat, ning võetud meetmetest ja 
vahenditest, mida on kulutatud, et 
vähendada palgaerinevust3, on edusammud 
olnud äärmiselt aeglased (erinevus ELi 
tasandil oli 2006. aastal 17,7%, 2007. 
aastal 17,6%, 2008. aastal 17,4%, 2009. 
aastal 16,9% ja 2010. aastal 16,4%), 
samas kui sooline palgaerinevus võib olla 
suurem kui osutatud, sest ikka veel 
puuduvad kahe liikmesriigi andmed;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et naised teenivad Euroopa 
Liidus keskmiselt 17,1% võrra vähem kui 
mehed ja sooline palgaerinevus ulatub 
liikmesriikides 3,2%st kuni 30,9%ni, ning 
arvestades, et hoolimata märkimisväärsest 
hulgast õigusaktidest, mis on kehtinud 
peaaegu 40 aastat, ning võetud meetmetest 
ja vahenditest, mida on kulutatud, et 
vähendada palgaerinevust1, on edusammud 
olnud äärmiselt aeglased (erinevus ELi 
tasandil oli 2006. aastal 17,7%, 2008. 
aastal 18% ja 2009. aastal 17,1%);

A. arvestades, et 2. märtsil 2012. aastal, 
võrdsete töötasude päeval, komisjoni 
avaldatud uute andmete kohaselt teenivad 
naised kogu Euroopa Liidus keskmiselt 
16,4% võrra vähem kui mehed ja soolise 
palgaerinevuse määr ulatub 2%st Poolas 
kuni veidi vähem kui 27%ni Eestis, ning 
arvestades, et hoolimata märkimisväärsest 
hulgast õigusaktidest, mis on kehtinud 
peaaegu 40 aastat, ning võetud meetmetest 
ja vahenditest, mida on kulutatud, et 
vähendada palgaerinevust1, on edusammud 
olnud äärmiselt aeglased (erinevus ELi 
tasandil oli 2006. aastal 17,7%, 2008. 
aastal 18% ja 2009. aastal 17,1%);

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Inês Cristina Zuber

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et naised teenivad Euroopa 
Liidus keskmiselt 17,1% võrra vähem kui 
mehed ja sooline palgaerinevus ulatub 
liikmesriikides 3,2%st kuni 30,9%ni, ning 
arvestades, et hoolimata märkimisväärsest 
hulgast õigusaktidest, mis on kehtinud 
peaaegu 40 aastat, ning võetud meetmetest 
ja vahenditest, mida on kulutatud, et 
vähendada palgaerinevust, on edusammud 
olnud äärmiselt aeglased (erinevus ELi 
tasandil oli 2006. aastal 17,7%, 2008. 
aastal 18% ja 2009. aastal 17,1%);

A. arvestades, et naised teenivad Euroopa 
Liidus keskmiselt 17,1% võrra vähem kui 
mehed ja sooline palgaerinevus ulatub 
liikmesriikides 3,2%st kuni 30,9%ni, ning 
arvestades, et hoolimata märkimisväärsest 
hulgast õigusaktidest, mis on kehtinud 
peaaegu 40 aastat, ning võetud meetmetest 
ja vahenditest, mida on kulutatud, et 
vähendada palgaerinevust, on edusammud 
olnud äärmiselt aeglased (erinevus ELi 
tasandil oli 2006. aastal 17,7%, 2008. 
aastal 18% ja 2009. aastal 17,1%), ning 
paljudes liikmesriikides palgaerinevused 
koguni süvenesid;

Or. pt

Muudatusettepanek 6
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et palgaerinevuse põhjused 
on komplekssed, neid on palju ja nad on 
sageli üksteisega seotud ning hõlmavad 
palju laiemat teemaderingi kui võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
küsimus; arvestades, et need põhjused 
hõlmavad otsest ja kaudset 
diskrimineerimist ning sotsiaalseid ja 
majanduslikke tegureid, nagu kutsealane ja 
sektoriline segregatsioon tööturul, naiste 
töö madalam väärtustamine, ebavõrdsus 
töö- ja eraelu ühitamisel ning traditsioonid 
ja stereotüpiseerimine, sh haridustee ja 

B. arvestades, et püsivalt suure 
palgaerinevuse põhjused on komplekssed, 
neid on palju ja nad on sageli üksteisega 
seotud ning hõlmavad palju laiemat 
teemaderingi kui võrdse või võrdväärse töö 
eest võrdse tasu maksmise küsimus; 
palgaerinevus ei ole tingimata naiste ja 
meeste vahelise (eba)võrdsuse üldine 
näitaja, sest see hõlmab vaid töötavat 
elanikkonda; arvestades, et need põhjused 
hõlmavad otsest ja kaudset 
diskrimineerimist ning sotsiaalseid ja 
majanduslikke tegureid, nagu kutsealane ja 
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tööhõivemustrite valikul; arvestades, et 
eksperdianalüüsi kohaselt on otsese ja 
kaudse diskrimineerimisega põhjendatav 
umbes pool palgaerinevustest;

horisontaalselt ja vertikaalselt väga 
segregeeritud tööturg või tööturud, kus 
suur osa naistest töötavad osalise 
tööajaga, mille eest makstakse enamasti 
halvemini kui täistööajaga töökoha eest, 
need turud kipuvad ka looma suuri soolisi 
palgaerinevusi, naiste töö madalam 
väärtustamine, ebavõrdsus töö- ja eraelu 
ühitamisel ning traditsioonid ja 
stereotüpiseerimine, sh haridustee ja seega
tööalase karjääri valikul, eelkõige 
tüdrukute ja naiste puhul, mis viib neid 
tüüpiliselt naiste elukutsete juurde, mille 
eest makstakse halvemini; arvestades, et 
eksperdianalüüsi kohaselt on otsese ja 
kaudse diskrimineerimisega põhjendatav 
umbes pool palgaerinevustest;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et palgaerinevuse põhjused 
on komplekssed, neid on palju ja nad on 
sageli üksteisega seotud ning hõlmavad 
palju laiemat teemaderingi kui võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
küsimus; arvestades, et need põhjused 
hõlmavad otsest ja kaudset 
diskrimineerimist ning sotsiaalseid ja 
majanduslikke tegureid, nagu kutsealane ja 
sektoriline segregatsioon tööturul, naiste 
töö madalam väärtustamine, ebavõrdsus 
töö- ja eraelu ühitamisel ning traditsioonid 
ja stereotüpiseerimine, sh haridustee ja
tööhõivemustrite valikul; arvestades, et 
eksperdianalüüsi kohaselt on otsese ja 
kaudse diskrimineerimisega põhjendatav 
umbes pool palgaerinevustest;

arvestades, et palgaerinevuse põhjused on 
komplekssed, neid on palju ja nad on sageli 
üksteisega seotud ning hõlmavad palju 
laiemat teemaderingi kui võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
küsimus; arvestades, et need põhjused 
hõlmavad otsest ja kaudset 
diskrimineerimist ning sotsiaalseid ja 
majanduslikke tegureid, nagu kutsealane ja 
sektoriline segregatsioon tööturul, naiste 
töö madalam väärtustamine, ebavõrdsus 
töö- ja eraelu ühitamisel ning traditsioonid 
ja stereotüpiseerimine, eriti haridusteel, 
erialavaldkonna valikul ja juurdepääsul 
erinevatele ametitele ja 
tööhõivemustritele; arvestades, et 
eksperdianalüüsi kohaselt on otsese ja 
kaudse diskrimineerimisega põhjendatav 
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umbes pool palgaerinevustest;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Licia Ronzulli

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B a. arvestades, et liiga sageli on 
palgaerinevus seotud kultuuriliste 
arusaamadega ning tänapäeva 
ühiskonnas esinevate õiguslike ja 
majanduslike teguritega;

Or. it

Muudatusettepanek 9
Siiri Oviir

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et sama ja võrdväärse töö 
eest võrdse tasu maksmise põhimõtte 
rakendamine on oluline soolise 
võrdõiguslikkuse saavutamiseks;

D. arvestades, et sama ja võrdväärse töö 
eest võrdse tasu maksmise põhimõtte 
rakendamine on oluline soolise 
võrdõiguslikkuse saavutamiseks; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike koguma ja 
väljastama regulaarselt statistilisi 
andmeid, milles kajastuksid keskmiste 
tunnipalkade kõrval ka meeste ja naiste 
töötasu suuruse näitajad võrdse või 
võrdväärse töö tegemisel;

Or. et
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Muudatusettepanek 10
Marina Yannakoudakis

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et uuesti sõnastatud direktiiv 
2006/54/EÜ on aidanud kaasa naiste 
olukorra parandamisele tööturul, kuid ei 
ole oluliselt muutnud õigusakte soolise 
palgaerinevuse kaotamise kohta; 
arvestades, et ekspertide esialgsed 
uurimused näitavad, et liikmesriikide 
õigusaktides on tehtud vähe muudatusi 
või neid ei ole tehtud üldse ja tööandjate 
suhtes pole rakendatud sanktsioone; 
arvestades, et küsimuse keerukus nõuab nii 
õigusaktide parandamist kui ka 
üleeuroopalist strateegiat, et käsitleda 
soolist palgaerinevust, mis omakorda 
nõuab tugevamat ELi juhtrolli 
poliitikameetmete kooskõlastamisel, heade 
tavade edendamisel ja erinevate osalejate 
kaasamisel;

E. arvestades, et uuesti sõnastatud direktiiv 
2006/54/EÜ on aidanud kaasa naiste 
olukorra parandamisele tööturul; 
arvestades, et küsimuse keerukus nõuab 
üleeuroopalist strateegiat, et käsitleda 
soolist palgaerinevust, mis omakorda
nõuab tugevamat ELi juhtrolli 
poliitikameetmete kooskõlastamisel, heade 
tavade edendamisel ja erinevate osalejate 
kaasamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Marina Yannakoudakis

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E a. arvestades, et vaja on jätkuvat 
mitmekülgset lähenemisviisi, et 
vähendada veelgi soolist palgaerinevust, 
mis hõlmab olemasolevaid liikmesriikide 
juhitavaid strateegiaid, mis ulatuvad 
hariduse, teadlikkuse tõstmise ja parima 
tava tunnustamiseni; arvestades, et ELi 
seadusandlikku ettepanekut, mis 
suurendab VKEde halduskoormust 
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kohustuslike sanktsioonide ja siseauditite 
teel, ei ole vaja; arvestades, et VKEd on 
Euroopa majanduskasvu ja taastumise 
mootor ning et koormata neid 
lisakuludega ränkade majanduslike 
raskuste ajal ei ole mõistlik või realistlik 
vastus soolise ebavõrdsuse jätkusuutlikule 
vähendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Iratxe García Pérez

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E a. arvestades, et töötasu erinevust ei tule 
kindlaks määrata ainult brutotunnitasu 
erinevuse alusel, vaid arvesse tuleb võtta 
ka selliseid tegureid nagu individuaalsed 
lisatasud, töö klassifikatsioon, 
töökorralduse mudelid, erialane kogemus 
ja tootlikkus, mida ei tule mõõta ainult 
kvantitatiivselt (tunnid, mil töötaja 
tegelikult töökohal viibib), vaid ka 
kvalitatiivselt, ja võttes arvesse tööaja 
vähendamise, ravi tõttu võetud puhkuse ja 
töölt eemal viibitud aja mõju 
palgastruktuurile;

Or. es

Muudatusettepanek 13
Marina Yannakoudakis

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et arengusuundumused F. arvestades, et arengusuundumused 
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näitavad, et palkade suhtes lepitakse 
sagedamini kokku individuaalselt, mistõttu 
individuaalse tasustamissüsteemi kohta 
puudub teave ja see süsteem ei ole 
läbipaistev, mis toob kaasa kasvavad 
palgaerinevused sarnasel tasemel töötajate 
tasustamisel ja võib põhjustada soolise 
palgaerinevuse suurenemist; arvestades, et 
detsentraliseeritumat ja 
individualiseeritud töötasude kehtestamist 
peaks seetõttu hindama üpris 
murettekitava arenguna, samas kui 
andmekaitset ei saa pidada legitiimseks 
vabanduseks mitte avaldada statistilist 
teavet palkade kohta;

näitavad, et palkade suhtes lepitakse 
sagedamini kokku individuaalselt, mistõttu 
individuaalse tasustamissüsteemi kohta 
puudub teave ja see süsteem ei ole 
läbipaistev, mis toob kaasa kasvavad 
palgaerinevused sarnasel tasemel töötajate 
tasustamisel ja võib põhjustada soolise 
palgaerinevuse suurenemist;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Inês Cristina Zuber

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et arengusuundumused 
näitavad, et palkade suhtes lepitakse
sagedamini kokku individuaalselt, mistõttu 
individuaalse tasustamissüsteemi kohta 
puudub teave ja see süsteem ei ole 
läbipaistev, mis toob kaasa kasvavad 
palgaerinevused sarnasel tasemel töötajate 
tasustamisel ja võib põhjustada soolise 
palgaerinevuse suurenemist; arvestades, et 
detsentraliseeritumat ja individualiseeritud 
töötasude kehtestamist peaks seetõttu 
hindama üpris murettekitava arenguna, 
samas kui andmekaitset ei saa pidada 
legitiimseks vabanduseks mitte avaldada 
statistilist teavet palkade kohta;

F. arvestades, et tööpoliitika tõttu, millega 
kavatsetakse loobuda 
kollektiivläbirääkimiste põhimõttest ja 
praktikast, lepitakse palkade suhtes 
sagedamini kokku individuaalselt, mistõttu 
individuaalse tasustamissüsteemi kohta 
puudub teave ja see süsteem ei ole 
läbipaistev, mis toob kaasa kasvavad 
palgaerinevused sarnasel tasemel töötajate 
tasustamisel ja võib põhjustada soolise 
palgaerinevuse suurenemist; arvestades, et 
detsentraliseeritumat ja individualiseeritud 
töötasude kehtestamist peaks seetõttu 
hindama üpris murettekitava arenguna, 
samas kui andmekaitset ei saa pidada 
legitiimseks vabanduseks mitte avaldada 
statistilist teavet palkade kohta;

Or. pt
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Muudatusettepanek 15
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G. arvestades, et kõikides liikmesriikides 
saavutavad naisüliõpilased kõrgkoolis 
paremaid õpitulemusi kui mehed ja 
moodustavad koguni 59% kõigist ülikooli 
lõpetajatest; arvestades, et naiste oskused 
ja pädevused ei ole sageli piisavalt 
väärtustatud, seda eriti kutsealadel, kus 
naised on ülekaalus, ilma et see oleks alati 
põhjendatav objektiivsete kriteeriumidega;

G. arvestades, et kõikides liikmesriikides 
saavutavad naisüliõpilased kõrgkoolis 
paremaid õpitulemusi kui mehed ja 
moodustavad koguni 59% kõigist ülikooli 
lõpetajatest; kuid nad on vähemuses 
erialadel nagu matemaatika ja 
arvutiteadus; arvestades, et ainult 8,4% 
1000st 20–29aastasest naisest on ülikooli 
lõpetanud matemaatilistes teadustes või 
tehnoloogias, võrreldes 17,6% meestega; 
arvestades, et naiste oskused ja pädevused 
ei ole sageli piisavalt väärtustatud, seda 
eriti kutsealadel, kus naised on ülekaalus, 
ilma et see oleks alati põhjendatav 
objektiivsete kriteeriumidega; selle 
tagajärjel on vähem naisi, kes töötavad 
teaduslikel ja tehnilistel töökohtadel: üle 
Euroopa on ainult 29% teadlastest ja 
inseneridest naised; selle tulemusena 
töötavad naised majanduse 
vähemväärtustatavates ja 
vähemtasustatavates sektorites;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Inês Cristina Zuber

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et vastavalt 
eksperdianalüüsile muutub sooline 
palgaerinevus nähtavaks pärast naise

H. arvestades, et vastavalt 
eksperdianalüüsile muutub sooline 
palgaerinevus nähtavaks pärast naise 
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tööturule naasmist esimeselt 
lapsehoolduspuhkuselt; arvestades, et 
naiste aeglasem, lühem ja/või katkestatud 
karjäär loob soolise erinevuse isikustatud 
pensionimaksetes, suurendades seega 
naiste vaesuseriski vanemas eas;

tööturule naasmist esimeselt 
lapsehoolduspuhkuselt; arvestades, et 
naiste aeglasem, lühem ja/või katkestatud 
karjäär loob soolise erinevuse 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
sissemaksetes, suurendades seega naiste 
vaesuseriski vanemas eas; arvestades, et 
Euroopa Liidus kannatavad üldiselt 
tööpuuduse all rohkem naised kui mehed 
(Eurostat, 31. jaanuar 2012);

Or. pt

Muudatusettepanek 17
Iratxe García Pérez

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H a. arvestades, et palgasüsteem, mille 
raames arvestatakse töötasu arvutamisel 
töötatud aastaid, seab naised, kes peavad 
katkestama oma karjääri väliste tegurite, 
nagu tööhõivekatkestused laste tõttu, 
erinev käitumine kutset valides või lühike 
tööaeg (mitmeid kordi) tõttu, ebasoodsasse 
olukorda ja põhjustab nende pikaajalist ja 
strukturaalset mahajäämust;

Or. es

Muudatusettepanek 18
Inês Cristina Zuber

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et naised töötavad 
sagedamini osalise tööajaga, ja arvestades, 
et sooline palgaerinevus on osalise 

I. arvestades, et naised töötavad 
sagedamini osalise tööajaga, ja arvestades, 
et sooline palgaerinevus on osalise 
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tööajaga töötajate seas peaaegu kaks korda 
suurem kui täistööajaga töötajate seas;

tööajaga töötajate seas peaaegu kaks korda 
suurem kui täistööajaga töötajate seas;
arvestades, et naised, eriti nooremad, 
moodustavad suurema osa ebakindlate 
töösuhetega töötajatest, eelkõige 
erasektoris, mis kajastub 
sotsiaalkindlustuse saamises emaduse ja 
haiguse korral ning vanaduses; 
arvestades, et sageli kannavad naised 
tööandjate süül kahju rasedus- ja 
sünnituspuhkuse kasutamise tõttu 
ebaseaduslikult „tubliduspreemiate” ja 
„tööviljakuspreemiate” osas;

Or. pt

Muudatusettepanek 19
Iratxe García Pérez

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I a. arvestades, et peamiselt naistele 
omaseid elukutseid ja ülesandeid 
kiputakse vähem väärtustama, võrreldes 
peamiselt meestele omaste elukutsete ja 
ülesannetega, ilma et see oleks alati 
objektiivsete kriteeriumidega 
põhjendatav;

Or. es

Muudatusettepanek 20
Iratxe García Pérez

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I b. arvestades, et statistika järgi on naiste 
omandatud kvalifikatsioon ja kogemused 



PE483.971v01-00 14/46 AM\894584ET.doc

ET

rahaliselt vähem tasustatud kui meestel; 
arvestades, et võrdväärse töö eest võrdse 
tasu maksmise põhimõtte kõrval, mida ei 
tohi mõjutada soolistel stereotüüpidel 
põhinev käsitlusviis, tuleb ka vabaneda 
siiani haridus- ja tööteed palju mõjutanud 
ühiskondlikest rollidest, arvestades, et 
haridus saab ja peab kaasa aitama 
soostereotüüpide kõrvaldamisele 
ühiskonnas; lisaks ei tohi rasedus- ja 
sünnituspuhkus ning lapsehoolduspuhkus 
tuua endaga kaasa naiste 
diskrimineerimist tööturul;

Or. es

Muudatusettepanek 21
Inês Cristina Zuber

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et naised töötavad
vähemtasustatavates majandusharudes või 
vähemtasustatud sektorites, kus 
kollektiivne esindatus on väiksem ja 
läbirääkimispositsioon nõrgem;

J. arvestades, et valdavalt naistööjõuga 
majandusharudes ja kutsevaldkondades 
maksavad tööandjad väiksemat palka ja et 
seal on kollektiivne esindatus väiksem ja 
läbirääkimispositsioon nõrgem;

Or. pt

Muudatusettepanek 22
Andrea Češková

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et naised töötavad 
vähemtasustatavates majandusharudes või 
vähemtasustatud sektorites, kus 
kollektiivne esindatus on väiksem ja 

J. arvestades, et naised töötavad 
sagedamini vähemtasustatavates 
majandusharudes või vähemtasustatud 
sektorites, kus kollektiivne esindatus on 
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läbirääkimispositsioon nõrgem; väiksem ja läbirääkimispositsioon nõrgem;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Iratxe García Pérez

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K a. arvestades, et statistika kohaselt on 
naiste omandatud kvalifikatsioon ja 
kogemused rahaliselt vähem tasustatud 
kui meestel; arvestades, et võrdväärse töö 
eest võrdse tasu maksmise põhimõtte 
kõrval, mida ei tohi mõjutada soolistel 
stereotüüpidel põhinev käsitlusviis, tuleb 
ka vabaneda siiani haridus- ja tööteed 
palju mõjutanud ühiskondlikest rollidest; 
lisaks ei tohi rasedus- ja sünnituspuhkus 
ning lapsehoolduspuhkus tuua endaga 
kaasa naiste diskrimineerimist tööturul;

Or. es

Muudatusettepanek 24
Iratxe García Pérez

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K b. arvestades, et eesmärgiks on seatud 
meeste ja naiste pensioni võrdsus;

Or. es

Muudatusettepanek 25
Iratxe García Pérez
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K c. arvestades, et sugude vahel esineb 
digitaalne lõhe, mis avaldab selget mõju 
palgale; arvestades, et ühiskonnas 
toimuvate tehnoloogiliste ja sotsiaalsete 
muutustega toime tulemiseks on tingimata 
vaja piisavat ja naiste spetsiifilistele 
vajadustele kohandatud elukestvat õpet;

Or. es

Muudatusettepanek 26
Iratxe García Pérez

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K d. arvestades, et sisserännanud, 
puudega, vähemuste hulka kuuluvate ja 
väljaõppeta naiste töötasu erinevus on 
veelgi märgatavam;

Or. es

Muudatusettepanek 27
Inês Cristina Zuber

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L. arvestades, et ainult väike osa kaebusi 
seoses diskrimineerimisega soolise 
palgaerinevuse kujul jõuab pädevate 
kohtuteni; arvestades, et sellel on mitu 
seletust, sh vähene teave tasustamise kohta, 

L. arvestades, et ainult väike osa kaebusi 
seoses diskrimineerimisega soolise 
palgaerinevuse kujul jõuab pädevate 
kohtuteni; arvestades, et sellel on mitu 
seletust, sh vähene teave tasustamise kohta, 
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problemaatilised võrdlusvõimalused ja 
kaebuse esitajate isiklike vahendite 
vähesus;

problemaatilised võrdlusvõimalused ja 
kaebuse esitajate isiklike vahendite 
vähesus ning puudulik kontrollide ja 
sanktsioonide rakendamine asutuste 
suhtes, kes ei avalikusta teavet töötasude 
kohta;

Or. pt

Muudatusettepanek 28
Inês Cristina Zuber

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L a. arvestades, et niinimetatud 
kokkuhoiumeetmed, mida rakendatakse, 
võttes töötajatelt majanduskriisi 
ettekäändel ära nende õigused, on naiste 
sotsiaalset ja tööalast olukorda veelgi 
raskendanud, eelkõige tööpuuduse 
suurenemise, palgavähendamiste 
rakendamise, sotsiaalhüvitiste kärpimise 
ja kollektiivläbirääkimiste põhimõtte 
vastaste poliitikameetmete rakendamise 
tõttu;

Or. pt

Muudatusettepanek 29
Iratxe García Pérez

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L a. arvestades, et on põhimõtteliselt 
tähtis omada soospetsiifilisi andmeid ja 
ajakohastatud õigusraamistikku, mis 
võtab arvesse soolist aspekti ja mis 
võimaldab mõjutada sellise ebavõrdse 
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tasustamise põhjuseid;

Or. es

Muudatusettepanek 30
Iratxe García Pérez

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus M a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

M a. arvestades, et Euroopa Parlament on 
korduvalt kutsunud komisjoni üles võtma 
meetmeid, mis hõlmavad kehtivate 
õigusaktide läbivaatamist, et vähendada 
palgaerinevust, kõrvaldada pensionäride 
hulgas vaesusrisk ja tagada neile 
inimväärne elatustase;

Or. es

Muudatusettepanek 31
Barbara Matera

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus M a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

M a. arvestades soolist palgaerinevust ja 
selle otseseid tagajärgi soolisele 
pensionierinevusele, on naised, arvestades 
ka nende pikemat eeldatavat eluiga 
võrreldes meestega, vanemas eas 
suuremas vaesuse ohus;

Or. it

Muudatusettepanek 32
Marina Yannakoudakis
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – taane 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– sanktsioonid, välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 33
Inês Cristina Zuber

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. tunnistab, et mitmetasandiline, 
mitmekülgne lähenemisviis nõuab 
Euroopa Liidult tugevat liidrirolli 
poliitikameetmete kooskõlastamisel, heade 
tavade edendamisel ja erinevate osalejate 
kaasamisel Euroopa sotsiaalpartneritena, 
eesmärgiga luua üleeuroopaline 
strateegia soolise palgaerinevuse 
käsitlemiseks;

2. tunnistab, et mitmetasandiline, 
mitmekülgne lähenemisviis nõuab 
liikmesriikidelt heade tavade edendamist 
ja poliitikameetmete rakendamist selleks, 
et vähendada meeste ja naiste palkade 
erinevust;

Or. pt

Muudatusettepanek 34
Andrea Češková

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. tunnistab, et mitmetasandiline, 
mitmekülgne lähenemisviis nõuab Euroopa 
Liidult tugevat liidrirolli poliitikameetmete 
kooskõlastamisel, heade tavade 
edendamisel ja erinevate osalejate 
kaasamisel Euroopa sotsiaalpartneritena, 
eesmärgiga luua üleeuroopaline strateegia 

2. tunnistab, et on mitmeid põhjusi, mis 
süvendavad palgaerinevust ja seetõttu 
tunnistab, et mitmetasandiline, 
mitmekülgne lähenemisviis nõuab Euroopa 
Liidult tugevat liidrirolli poliitikameetmete 
kooskõlastamisel, heade tavade 
edendamisel ja erinevate osalejate 
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soolise palgaerinevuse käsitlemiseks; kaasamisel Euroopa sotsiaalpartneritena, 
eesmärgiga luua üleeuroopaline strateegia 
soolise palgaerinevuse käsitlemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Franziska Katharina Brantner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. tunnistab, et mitmetasandiline, 
mitmekülgne lähenemisviis nõuab Euroopa 
Liidult tugevat liidrirolli poliitikameetmete 
kooskõlastamisel, heade tavade 
edendamisel ja erinevate osalejate 
kaasamisel Euroopa sotsiaalpartneritena, 
eesmärgiga luua üleeuroopaline strateegia 
soolise palgaerinevuse käsitlemiseks;

2. tunnistab, et mitmetasandiline, 
mitmekülgne lähenemisviis nõuab Euroopa 
Liidult tugevat liidrirolli poliitikameetmete 
kooskõlastamisel, heade tavade 
edendamisel ja erinevate osalejate 
kaasamisel Euroopa sotsiaalpartnerite ja 
valitsusväliste organisatsioonidena, 
eesmärgiga luua üleeuroopaline strateegia 
soolise palgaerinevuse käsitlemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles järjekindlalt 
rakendama ja jõustama uuesti sõnastatud 
direktiivi 2006/54/EÜ ning ergutama 
erasektorit täitma aktiivsemat rolli soolise 
palgaerinevuse kaotamisel;

5. kutsub liikmesriike üles järjekindlalt 
rakendama ja jõustama uuesti sõnastatud 
direktiivi 2006/54/EÜ ning ergutama era-
ja avalikku sektorit täitma aktiivsemat rolli 
soolise palgaerinevuse kaotamisel;

Or. fr
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Muudatusettepanek 37
Inês Cristina Zuber

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles järjekindlalt 
rakendama ja jõustama uuesti sõnastatud 
direktiivi 2006/54/EÜ ning ergutama 
erasektorit täitma aktiivsemat rolli soolise 
palgaerinevuse kaotamisel;

5. kutsub liikmesriike üles järjekindlalt 
rakendama ja jõustama uuesti sõnastatud 
direktiivi 2006/54/EÜ ning nõudma, et 
erasektor täidaks oma kohust soolise 
palgavõrdsuse rakendamisel;

Or. pt

Muudatusettepanek 38
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. kutsub liikmesriike üles järjekindlalt 
rakendama ja jõustama uuesti sõnastatud 
direktiivi 2006/54/EÜ ning ergutama 
erasektorit täitma aktiivsemat rolli soolise 
palgaerinevuse kaotamisel;

5. kutsub liikmesriike üles järjekindlalt 
rakendama ja jõustama uuesti sõnastatud 
direktiivi 2006/54/EÜ ning ergutama 
erasektorit täitma aktiivsemat rolli soolise 
palgaerinevuse kaotamisel ja võimaldama 
partneritel pidada läbirääkimisi ettevõtte, 
liikmesriigi ja Euroopa tasandi meeste ja 
naiste vahelise võrdõiguslikkuse kavade 
üle; liikmesriigid ja Euroopa Komisjon 
peaksid julgustama sotsiaalpartnereid, sh 
tööandjaid, looma sooliselt kallutamata 
kutsealade hindamise skeeme, rakendama 
töökohtade klassifitseerimise süsteemi ja 
edendama võrdse tasuga töökoha 
kontseptsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. kutsub liikmesriike üles olema 
eeskujuks võitluses soolise palgaerinevuse 
vastu, mis kahjustab valitsusasutustes, 
muudes asutustes ja riiklikes ettevõtetes 
töötavaid naisi;

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Silvia Costa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, kui tähtis on tõsta 
arvestuslike maksete suurust ja pikendada 
nende maksmise kestust naiste 
kohustusliku ja vabatahtliku töölt 
eemaloleku korral emaduse tõttu ning
eakate ja hooldamist vajavate pereliikmete 
hooldamise tõttu;

Or. it

Muudatusettepanek 41
Licia Ronzulli

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et liiga sageli on naistel 
lisaks sellele, et nemad kannatavad 
palgaerinevuste tõttu, meeskolleegidega 
võrreldes väiksemad õigused ja kaitse; 
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kutsub Euroopa Komisjoni ja nõukogu 
üles võtma järelmeetmeid vastavalt 
Euroopa Parlamendi 20. oktoobri 
2010. aasta resolutsioonile rasedate, 
hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate 
töötajate tööohutuse ja töötervishoiu 
parandamise kohta;

Or. it

Muudatusettepanek 42
Silvia Costa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. palub, et naiste tööelu suurte 
katkestuste tõttu võetaks vastu tasuta või 
väikese maksumusega süsteemid naiste 
sissemakseperioodide tunnustamiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 43
Edit Bauer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tervitab komisjoni võrdsete töötasude 
päeva algatust, esimest korda tähistati seda 
päeva 5. märtsil 2011. aastal;

7. tervitab komisjoni võrdsete töötasude 
päeva algatust, esimest korda tähistati seda 
päeva 5. märtsil 2011. aastal ja teist korda 
2. märtsil 2012. aastal;

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Andrea Češková

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. märgib, et töötasu ebavõrdsust mis 
tahes muu teguri tõttu nagu rass, rahvus, 
seksuaalne sättumus ja usk ei sallita;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Inês Cristina Zuber

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. rõhutab, kui tähtis on välja selgitada 
hindamisandmed kriisi mõju kohta 
palkade ebavõrdsusele ja naiste 
töötingimustele, võttes eelkõige arvesse 
palgataset, töökohtade kaotamise ulatust 
ja ettevõtete sulgemist, viivitusega 
makstud palgaga töötajate arvu ja 
töötajaid koondavate ettevõtete arvu;

Or. pt

Muudatusettepanek 46
Andrea Češková

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. nõuab tungivalt, et kõige suurema 
soolise palgaerinevusega liikmesriigid 
töötaksid tihedalt koos kõige väiksema 
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soolise palgaerinevusega liikmesriikidega, 
et parimat tava saaks tõepoolest jagada ja 
arendada;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Licia Ronzulli

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. kutsub Euroopa Komisjoni ja 
liikmesriike üles võitlema soolise 
palgaerinevuse vastu kõikides Euroopa 
poliitikavaldkondades ja riiklikes 
programmides;

Or. it

Muudatusettepanek 48
Andrea Češková

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 b. soovitab liikmesriikidel määrata 
ametisse võrdse töötasu eestvõitleja, et 
jälgida olukorda üksikutes liikmesriikides 
ja anda liikmesriikide parlamentidele ja 
Euroopa Parlamendile aru tehtavate 
edusammude kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Inês Cristina Zuber



PE483.971v01-00 26/46 AM\894584ET.doc

ET

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. kutsub komisjoni üles vaatama läbi 
nõukogu direktiivi osalist tööaega 
käsitleva raamkokkuleppe kohta, et 
kaotada sooline palgaerinevus;

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 50
Inês Cristina Zuber

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. julgustab sotsiaalpartnereid täitma oma 
kohustust luua sooliselt võrdsem töötasude 
struktuur;

11. julgustab sotsiaalpartnereid täitma oma 
kohustust luua sooliselt võrdsem töötasude 
struktuur, lähtudes suurematest palkadest;

Or. pt

Muudatusettepanek 51
Angelika Werthmann

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. julgustab sotsiaalpartnereid täitma oma 
kohustust luua sooliselt võrdsem töötasude 
struktuur;

11. julgustab sotsiaalpartnereid täitma oma 
kohustust luua sooliselt võrdsem töötasude 
struktuur; pakkuma läbirääkimisoskuste, 
sh palkade üle peetavate läbirääkimiste 
alaseid koolituskursusi; edendama 
teadlikkust võrdsest tasust, pidades 
eelkõige silmas kohustuslike palgaauditite 
nimel töötamist; tugevdama naiste 
positsiooni sotsiaalpartnerluse 
struktuuris, eelkõige otsustamisega seotud 
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ametikohtadel;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Franziska Katharina Brantner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. kutsub Euroopa Komisjoni üles 
lisama võrdse tasu põhimõtte rikkumised 
eelseisva ühiseid kahjunõudeid käsitleva 
horisontaalse direktiivi ettepaneku 
reguleerimisalasse ja kutsub komisjoni 
üles tagama selliste ühiste kahjunõuete 
võimalikkust viia üksikisikute ja/või 
huvitatud organisatsioonide, nt 
valitsusvälised organisatsioonid ja 
ametiühingud, vahendina juhtum 
kohtumenetlusse nõusolevate kaebuse 
esitajate nimel või nende toetuseks ja 
tagama valitsusväliste organisatsioonide 
ja ametiühingute õiguslik staatus 
esindada diskrimineerimise ohvreid ka 
haldusmenetluses;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Franziska Katharina Brantner

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 b. rõhutab, et vaid väga vähe kaebusi 
seoses soolise töötasuga seotud 
diskrimineerimisega jõudis pädevate tava-
või halduskohtuteni; leiab, et 
tõendamiskohustus tuleb ümber pöörata;
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Or. en

Muudatusettepanek 54
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. kutsub töövõtjate ja tööandjate 
organisatsioone üles töötama üheskoos 
välja objektiivsed töö hindamise 
instrumendid, et vähendada meeste ja 
naiste palgaerinevust;

12. kutsub liikmesriike ja töövõtjate ja 
tööandjate organisatsioone üles töötama 
üheskoos välja objektiivsed töö hindamise 
instrumendid, et vähendada meeste ja 
naiste palgaerinevust;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. julgustab liikmesriike määrama 
kindlaks soolise palgaerinevuse 
vähendamise ja võrdse ning võrdväärse 
töö eest makstava võrdse tasu 
võrdsustamise eesmärgid, strateegiad ja 
tähtajad;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Andrea Češková

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 1, lõige 1, taane 1
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Soovitus Muudatusettepanek

- meeste ja naiste palgaerinevus, mille 
määratlus ei tohi hõlmata ainult 
brutotunnipalka, sest eristada tuleb 
korrigeerimata ja „neto” soolist 
palgaerinevust;

- meeste ja naiste palgaerinevus, mille 
määratlus ei tohi hõlmata ainult 
brutotunnipalka, sest eristada tuleb 
korrigeerimata ja „neto” soolist 
palgaerinevust ja eristada sektorite vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Iratxe García Pérez

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 1 – lõige 1 – taane 3 a (uus)

Soovitus Muudatusettepanek

- pensioni erinevus – pensionisüsteemi eri 
sambad, nt „pay as you go”-süsteemid, 
kutsepensionid (palgaerinevuse jätkumine 
pärast pensioniikka jõudmist);

Or. es

Muudatusettepanek 58
Inês Cristina Zuber

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 1 – lõige 1 – taane 3 a (uus)

Soovitus Muudatusettepanek

- „võrdsustatud” töö (eri kutsealade 
kategooriates); 

Or. pt

Muudatusettepanek 59
Britta Thomsen
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Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 1 – lõige 1 – taane 3 a (uus)

Soovitus Muudatusettepanek

- samaväärne töö, nii, et mainitakse 
asjakohaseid tegureid; 

Or. en

Muudatusettepanek 60
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 1 – lõige 1 – taane 3 b (uus)

Soovitus Muudatusettepanek

- tööandja, et töötajate tasustamise (ja iga 
võimaliku tasustamise ebavõrdsuse) eest 
vastutava direktoraadi erinevaid osakondi 
käsitletakse sama tööandjana; 

Or. en

Muudatusettepanek 61
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 1 – lõige 1 – taane 3 c (uus)

Soovitus Muudatusettepanek

- ametid ja kollektiivlepingud – tuleks 
teha selgemaks, et erinevate 
kollektiivlepingute ja erinevate ametitega 
seotud töökohti võidakse kohtus võrrelda, 
tingimusel et töökohad on võrreldavad 
võrdse või võrdväärse tööna; 

Or. en
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Muudatusettepanek 62
Inês Cristina Zuber

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 2 – lõige 1

Soovitus Muudatusettepanek

2.1. Tööandjate ja töövõtjate käsutuses 
olev puudulik teave olemasoleva või 
võimaliku palgaerinevuse kohta ettevõttes 
ja nende vähene teadlikkus sellest 
nõrgestab asutamislepinguga ning 
kehtivate õigusaktidega sätestatud 
põhimõtte rakendamist.

2.1. Meestele ja naistele ebavõrdsete 
palkade rakendamine on tööandjate jaoks 
tulus. Aga avalik arvamus ja töötajad ise 
ei ole sellest tegelikkusest sageli teadlikud. 
Puudulik teave olemasoleva või võimaliku 
palgaerinevuse kohta ettevõttes ja 
teadmatus sellest nõrgestab 
asutamislepinguga ning kehtivate 
õigusaktidega sätestatud põhimõtte 
rakendamist.

Or. pt

Muudatusettepanek 63
Iratxe García Pérez

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 2 – lõige 2

Soovitus Muudatusettepanek

2.2. Tunnistades täpsete, võrreldavate ja 
sidusate statistiliste andmete puudumist, sh 
osalise tööajaga palgaerinevuse kohta, ja 
naiste praeguseid madalaid palgamäärasid, 
eriti kutsealadel, millel traditsiooniliselt 
domineerivad naised, peaksid liikmesriigid 
võtma naiste ja meeste palgaerinevust oma 
sotsiaalpoliitikas täiel määral arvesse ja 
käsitlema seda kui tõsist probleemi.

2.2. Tunnistades täpsete, võrreldavate ja 
sidusate statistiliste andmete puudumist, sh 
osalise tööajaga palgaerinevuse ja 
pensionierinevuse kohta, ja naiste 
praeguseid madalaid palgamäärasid, eriti 
kutsealadel, millel traditsiooniliselt 
domineerivad naised, peaksid liikmesriigid 
võtma naiste ja meeste palgaerinevust oma 
sotsiaalpoliitikas täiel määral arvesse ja 
käsitlema seda kui tõsist probleemi. 

Or. es

Muudatusettepanek 64
Marina Yannakoudakis
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Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 2 – lõige 3

Soovitus Muudatusettepanek

2.3. Seetõttu on oluline, et nii regulaarsed 
palgaauditid kui ka juurdepääsetav teave 
nende tulemuste kohta tehtaks ettevõtete 
siseselt (nt vähemalt 100 töötajaga 
ettevõtetes ja seal, kus vähemalt 10% 
töötajatest on naised) kohustuslikuks.
Sama kohustus peab kehtima ka 
lisatasusid puudutava teabe kohta.
Kõnealune teave peab olema kättesaadav 
töötajatele, ametiühingutele ja pädevatele 
asutustele (nt tööinspektsioonid, 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevad 
asutused).

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 65
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 2 – lõige 3

Soovitus Muudatusettepanek

2.3. Seetõttu on oluline, et nii regulaarsed 
palgaauditid kui ka juurdepääsetav teave
nende tulemuste kohta tehtaks ettevõtete 
siseselt (nt vähemalt 100 töötajaga 
ettevõtetes ja seal, kus vähemalt 10% 
töötajatest on naised) kohustuslikuks. Sama 
kohustus peab kehtima ka lisatasusid 
puudutava teabe kohta. Kõnealune teave 
peab olema kättesaadav töötajatele, 
ametiühingutele ja pädevatele asutustele 
(nt tööinspektsioonid, võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegelevad asutused).

2.3. Seetõttu on oluline, et nii regulaarsed 
palgaauditid kui ka nende tulemuste 
avaldamine tehtaks ettevõtete siseselt (nt 
vähemalt 30 töötajaga ettevõtetes ja seal, 
kus vähemalt 10% töötajatest on 
kummastki soost) kohustuslikuks. Sama 
kohustus peab kehtima ka lisatasusid 
puudutava teabe kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 66
Andrea Češková

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 2 – lõige 3

Soovitus Muudatusettepanek

2.3. Seetõttu on oluline, et nii regulaarsed 
palgaauditid kui ka juurdepääsetav teave
nende tulemuste kohta tehtaks ettevõtete 
siseselt (nt vähemalt 100 töötajaga 
ettevõtetes ja seal, kus vähemalt 10% 
töötajatest on naised) kohustuslikuks.
Sama kohustus peab kehtima ka lisatasusid 
puudutava teabe kohta. Kõnealune teave 
peab olema kättesaadav töötajatele, 
ametiühingutele ja pädevatele asutustele 
(nt tööinspektsioonid,
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevad 
asutused).

2.3. Seetõttu on oluline, et nii regulaarseid 
palgaauditeid kui ka juurdepääsetavat 
teavet nende tulemuste kohta, pidades 
silmas isikuandmete kaitset, tehtaks 
ettevõtete siseselt (nt vähemalt 100 
töötajaga ettevõtetes ja seal, kus vähemalt 
10% töötajatest on naised) vabatahtlikel 
alustel. Sama kohustus võib kehtida ka 
lisatasusid puudutava teabe kohta.
Kõnealune teave peab olema kättesaadav 
töötajatele, ametiühingutele ja pädevatele 
asutustele (nt tööinspektsioonid,
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevad 
asutused).

Or. en

Muudatusettepanek 67
Andrea Češková

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 2 – lõige 4

Soovitus Muudatusettepanek

2.4. Tööandjad peaksid auditite tulemused 
esitama töövõtjatele ja nende esindajatele 
palgastatistikana, esitades jaotuse sugude 
lõikes. Neid andmeid tuleks igas 
liikmesriigis koguda majandusharu ja riigi 
tasandil.

2.4. Tööandjad peaksid auditite tulemused 
esitama töövõtjatele ja nende esindajatele 
palgastatistikana, esitades jaotuse sugude 
lõikes, kuid pidades silmas isikuandmete 
kaitset. Neid andmeid tuleks igas 
liikmesriigis koguda majandusharu ja riigi 
tasandil.

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Marina Yannakoudakis

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 2 – lõige 5

Soovitus Muudatusettepanek

2.5 Tööandjatel peaks olema kohustus 
rakendada läbipaistvuspoliitikat seoses 
töötasu komponentide ja struktuuriga, sh 
eritasud, boonused ja muud hüved, mis 
moodustavad osa tasustamisest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 69
Siiri Oviir

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 2 – lõige 5 a (uus)

Soovitus Muudatusettepanek

2.5 a. Riigi ja kohalike omavalitsuse 
asutuste töötajate töötasud, s.h eritasud, 
boonused ja muud hüved, mis 
moodustavad töötasu osad, on avalikud.

Or. et

Muudatusettepanek 70
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 2 – lõige 5 a (uus)

Soovitus Muudatusettepanek

2.5 a. Kui palgastatistika näitab rühma 
või üksikisiku tasustamise erinevusi soo 
alusel, on tööandjad kohustatud neid 
erinevusi lähemalt analüüsima ja 
reageerima, et need kõrvaldada. 
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Or. en

Muudatusettepanek 71
Andrea Češková

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 3 – lõige 1

Soovitus Muudatusettepanek

3.1. Töö väärtuse kontseptsioon peab 
põhinema kvalifikatsioonil, inimsuhetega 
seonduvatel oskustel või vastutustundel, 
väärtustades töö kvaliteeti, eesmärgiga 
tagada naiste ja meeste võrdsete võimaluste 
edendamine ning seda ei tohiks tähistada 
naisi mittesoosiv stereotüüpne lähenemine, 
mis rõhutab näiteks pigem füüsilise 
tugevuse olulisust kui inimsuhetega 
seonduvaid oskusi või vastutustunnet.
Seetõttu peavad naised saama teavet, 
nõustamist ja/või koolitust 
palgaläbirääkimiste, kutsealade 
liigitamise ja palgatasemete alal.
Majandusharu organisatsioonidelt ja 
ettevõtetelt peab olema võimalik paluda, et 
nad hindaksid kutsealade klassifitseerimise 
süsteeme soolise mõõtme kohustusliku 
arvestamise seisukohast ja teeksid 
vajalikud parandused.

3.1. Töö väärtuse kontseptsioon peab 
põhinema kvalifikatsioonil, inimsuhetega 
seonduvatel oskustel või vastutustundel, 
väärtustades töö kvaliteeti, eesmärgiga 
tagada naiste ja meeste võrdsete võimaluste 
edendamine ning seda ei tohiks tähistada 
naisi mittesoosiv stereotüüpne lähenemine, 
mis rõhutab näiteks pigem füüsilise 
tugevuse olulisust kui inimsuhetega 
seonduvaid oskusi või vastutustunnet.
Seetõttu peavad naised saama õiget teavet
asjakohase palgaastme kohta.
Majandusharu organisatsioonidelt ja 
ettevõtetelt peab olema võimalik paluda, et 
nad hindaksid kutsealade klassifitseerimise 
süsteeme soolise mõõtme kohustusliku 
arvestamise seisukohast ja teeksid 
vajalikud parandused.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 3 – lõige 1

Soovitus Muudatusettepanek

3.1. Töö väärtuse kontseptsioon peab 
põhinema kvalifikatsioonil, inimsuhetega 
seonduvatel oskustel või vastutustundel, 

3.1. Töö väärtuse kontseptsioon peab 
põhinema kvalifikatsioonil, inimsuhetega 
seonduvatel oskustel ja vastutustundel, 
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väärtustades töö kvaliteeti, eesmärgiga 
tagada naiste ja meeste võrdsete võimaluste 
edendamine ning seda ei tohiks tähistada 
naisi mittesoosiv stereotüüpne lähenemine, 
mis rõhutab näiteks pigem füüsilise 
tugevuse olulisust kui inimsuhetega 
seonduvaid oskusi või vastutustunnet.
Seetõttu peavad naised saama teavet, 
nõustamist ja/või koolitust 
palgaläbirääkimiste, kutsealade liigitamise 
ja palgatasemete alal.

väärtustades töö kvaliteeti, eesmärgiga 
tagada naiste ja meeste võrdsete võimaluste 
edendamine ning seda ei tohiks tähistada 
naisi mittesoosiv stereotüüpne lähenemine, 
mis rõhutab näiteks pigem füüsilise 
tugevuse olulisust kui inimsuhetega 
seonduvaid oskusi või vastutustunnet.
Seetõttu peavad naised saama teavet, 
nõustamist ja/või koolitust 
palgaläbirääkimiste, kutsealade liigitamise 
ja palgatasemete alal.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 3 – lõige 1 a (uus)

Soovitus Muudatusettepanek

3.1 a. Kutsealade hindamise või 
kutsealade klassifitseerimise süsteemide 
loomise menetlus peaks hõlmama 
väärtuse kontseptsiooni sooliselt 
neutraalset kasutamist, kindlustades nii, 
et töökohti, mis hõlmavad vastutust 
inimeste eest, tuleks käsitleda 
võrdväärsena töökohtadega, mis 
hõlmavad vastutust materiaalsete või 
finantsressursside eest.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Marina Yannakoudakis

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 3 – lõige 2

Soovitus Muudatusettepanek

3.2. Komisjoni algatus peaks kutsuma 3.2. Komisjoni algatus peaks kutsuma 
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liikmesriike üles klassifitseerima 
kutsealasid naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse põhimõtte seisukohast, 
võimaldades nii tööandjal kui töötajatel 
määratleda paremini vildakal tasuskaala 
määratlusel põhinevat diskrimineerimist 
palga alusel.
Jätkuvalt on tähtis järgida töösuhete 
süsteemiga seotud riiklikke seadusi ja 
traditsioone. Kutsealade hindamise ja 
liigituse sellised elemendid peaksid olema 
läbipaistvad ning kõikidele 
sidususrühmadele ja 
töökaitseinspektsioonidele ning 
võrdõiguslikkusega tegelevatele organitele 
kättesaadavad.

liikmesriike üles klassifitseerima 
kutsealasid naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse põhimõtte seisukohast, 
võimaldades nii tööandjal kui töötajatel 
määratleda paremini vildakal tasuskaala 
määratlusel põhinevat diskrimineerimist 
palga alusel.
Jätkuvalt on tähtis järgida töösuhete 
süsteemiga seotud riiklikke seadusi ja 
traditsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 3 – lõige 2

Soovitus Muudatusettepanek

3.2. Komisjoni algatus peaks kutsuma
liikmesriike üles klassifitseerima 
kutsealasid naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse põhimõtte seisukohast, 
võimaldades nii tööandjal kui töötajatel 
määratleda paremini vildakal tasuskaala 
määratlusel põhinevat diskrimineerimist 
palga alusel. Jätkuvalt on tähtis järgida 
töösuhete süsteemiga seotud riiklikke 
seadusi ja traditsioone. Kutsealade 
hindamise ja liigituse sellised elemendid 
peaksid olema läbipaistvad ning kõikidele 
sidususrühmadele ja 
töökaitseinspektsioonidele ning 
võrdõiguslikkusega tegelevatele organitele 
kättesaadavad.

3.2. Komisjoni algatus peaks julgustama
liikmesriike klassifitseerima kutsealasid 
naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
põhimõtte seisukohast, võimaldades nii 
tööandjal kui töötajatel määratleda 
paremini vildakal tasuskaala määratlusel 
põhinevat diskrimineerimist palga alusel.
Jätkuvalt on tähtis järgida töösuhete 
süsteemiga seotud riiklikke seadusi ja 
traditsioone. Kutsealade hindamise ja 
liigituse sellised elemendid peaksid olema 
läbipaistvad ning kõikidele 
sidususrühmadele ja 
töökaitseinspektsioonidele ning 
võrdõiguslikkusega tegelevatele organitele 
kättesaadavad.

Or. en
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Muudatusettepanek 76
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 3 – lõige 4

Soovitus Muudatusettepanek

3.4. Soolisel neutraalsusel põhinev 
kutsealade hindamine peaks tuginema 
personali klassifitseerimise ja 
teenistusastmete määramise ning 
töökorralduse süsteemidele, samuti erialase 
kogemuse ja tootlikkuse hindamisele 
eelkõige kvalitatiivses plaanis, 
kasutamiseks andmete allikana ja 
hinnangutabelina töötasu määramisel, 
võttes nõuetekohaselt arvesse läbipaistvuse 
ja võrreldavuse põhimõtet.

3.4. Soolisel neutraalsusel põhinev 
kutsealade hindamine peaks tuginema 
personali klassifitseerimise ja 
teenistusastmete määramise ning 
töökorralduse süsteemidele, samuti erialase 
kogemuse ja tootlikkuse hindamisele 
eelkõige kvalitatiivses plaanis, näiteks 
haridus ja muud kvalifikatsioonid, 
vaimsed ja füüsilised nõuded, vastutus 
inim- ja materiaalsete ressursside eest, 
kasutamiseks andmete allikana ja 
hinnangutabelina töötasu määramisel, 
võttes nõuetekohaselt arvesse läbipaistvuse 
ja võrreldavuse põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Marina Yannakoudakis

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 4

Soovitus Muudatusettepanek

Võrdõiguslikkuse edendamise ja 
järelevalvega tegelevatel organitel peaks 
olema suurem roll naiste ja meeste 
palgaerinevuse vähendamises. Neid tuleks 
volitada jälgima soolise 
võrdõiguslikkusega seotud õigusakte, 
nendest teavitama, ja kui võimalik 
tõhusamalt ja sõltumatumalt tagama 
nende täitmist ning neid tuleb samas 
piisavalt rahastada. On vaja läbi vaadata 
direktiivi 2006/54/EÜ artikkel 20, et 

Võrdõiguslikkuse edendamise ja 
järelevalvega tegelevatel organitel peaks 
olema suurem roll naiste ja meeste 
palgaerinevuse vähendamises. Neid tuleks 
volitada jälgima ja teavitama. On vaja läbi 
vaadata direktiivi 2006/54/EÜ artikkel 20, 
et kindlustada kõnealuste organite 
volitused järgmisega:
- palga alusel diskrimineerimise ohvrite 
toetamine ja nõustamine;
- palgaerinevusega seonduvate sõltumatute 
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kindlustada kõnealuste organite volitused 
järgmisega:
- palga alusel diskrimineerimise ohvrite 
toetamine ja nõustamine;
- palgaerinevusega seonduvate sõltumatute 
uuringute tegemine;
- sõltumatute aruannete avaldamine ja 
soovituste esitamine palga alusel 
diskrimineerimise küsimustes;
- õiguslikud pädevused algatada omaenda 
uurimisi;
- õiguslikud pädevused kehtestada 
sanktsioone võrdse töö eest võrdse tasu
maksmise põhimõtte rikkumise korral 
ja/või viia palga alusel diskrimineerimise 
juhtumid kohtusse;
- osutada sotsiaalpartneritele ja 
advokaatidele, kohtunikele ja 
ombudsmanidele erikoolitust, mis põhineb 
analüütiliste vahendite ja sihtmeetmete
paketil, mida kasutatakse kas lepingute 
koostamisel või kontrollides, kas eeskirju 
ja poliitikasuundi palgaerinevuse 
käsitlemiseks rakendatakse, ning 
tööandjatele mittediskrimineeriva töö 
hindamise alaste koolituskursuste 
osutamine ja koolitusmaterjalide andmine.

uuringute tegemine;
- sõltumatute aruannete avaldamine ja 
soovituste esitamine palga alusel 
diskrimineerimise küsimustes;
- osutada sotsiaalpartneritele ja 
advokaatidele, kohtunikele ja 
ombudsmanidele erikoolitust, mis põhineb 
analüütiliste vahendite paketil, mida 
kasutatakse kas lepingute koostamisel või 
kontrollides, kas eeskirju ja poliitikasuundi 
palgaerinevuse käsitlemiseks rakendatakse, 
ning tööandjatele mittediskrimineeriva töö 
hindamise alaste koolituskursuste 
osutamine ja koolitusmaterjalide andmine.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Franziska Katharina Brantner

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 4 – lõige 1 – taane 5 a (uus)

Soovitus Muudatusettepanek

- juriidilised volitused esitada ühiseid 
kahjunõudeid, sh rühmahagid (nõuded 
rühmaliikmete nimel), kollektiivsed 
kohtuasjad (mitu nõuet) ja klassihagid 
(nõuded määratlemata rühma nimel); 

Or. en
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Muudatusettepanek 79
Marina Yannakoudakis

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 5 – lõige 2

Soovitus Muudatusettepanek

Ametiühingute vastutust tuleb tugevdada, 
samas kui ka juhtkond võib mängida 
olulist rolli mitte ainult seoses võrdse 
tasustamisega, vaid ka keskkonna loomisel,
et toetada vastutuskohuste võrdset jagamist 
ja ametialast arengut nii mees- kui ka 
naistöötajatele.

Juhtkond võib mängida olulist rolli mitte 
ainult seoses võrdse tasustamisega, vaid ka 
keskkonna loomisel, et toetada 
vastutuskohuste võrdset jagamist ja 
ametialast arengut nii mees- kui ka 
naistöötajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Britta Thomsen

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 5 – lõige 3 a (uus)

Soovitus Muudatusettepanek

Et edendada võrdväärse töö eest võrdse 
tasu maksmist, teeme me komisjonile 
ettepaneku töötada välja operatiivne, 
praktilise suunitlusega juhis äriühingutes 
ja liikmesriikides sotsiaaldialoogis 
kasutamiseks. See juhis peaks sisaldama 
suuniseid ja kasulikke kriteeriume, et 
otsustada töö väärtuse üle, ja töökohtade 
võrdlemiseks. See peaks sisaldama ka 
soovitusi võimalike elukutsete hindamise 
meetodite jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Marina Yannakoudakis
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Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 6 – lõige 1 – taane 2

Soovitus Muudatusettepanek

- konkreetsed poliitikasuunad, et 
võimaldada töö ning pere- ja eraelu 
ühitamist, hõlmates lapsehoidu ja teisi 
hooldusteenuseid, paindlikku töökorraldust 
ja paindlikke töötunde ning ema-, isa- ja 
vanemapuhkust ning perekondlikel 
põhjustel võetavat puhkust;

- konkreetsed poliitikasuunad, et 
võimaldada töö ning pere- ja eraelu 
ühitamist, hõlmates lapsehooldust ja teisi 
hooldusteenuseid, paindlikku töökorraldust 
ja paindlikke töötunde ning taskukohast, 
mõistlikku ja jätkusuutlikku ema-, isa- ja 
vanemapuhkust ning perekondlikel 
põhjustel võetavat puhkust;

Or. en

Muudatusettepanek 82
Iratxe García Pérez

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 6 – lõige 1 – taane 2

Soovitus Muudatusettepanek

- konkreetsed poliitikasuunad, et 
võimaldada töö ning pere- ja eraelu 
ühitamist, hõlmates lapsehoidu ja teisi 
hooldusteenuseid, paindlikku 
töökorraldust ja paindlikke töötunde ning 
ema-, isa- ja vanemapuhkust ning 
perekondlikel põhjustel võetavat puhkust; 

- konkreetsed poliitikasuunad, et 
võimaldada töö ning pere- ja eraelu 
ühitamist, hõlmates kvaliteetseid ja 
jõukohase hinnaga lapsehoiuteenuseid ja 
teiste hooldust vajavate inimeste 
hooldamise teenuseid, paindlikku 
töökorraldust ja paindlikke töötunde ning 
ema-, isa- ja vanemapuhkust ning 
perekondlikel põhjustel võetavat puhkust;

Or. es

Muudatusettepanek 83
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková, 

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 6 – lõige 1 – taane 3
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Soovitus Muudatusettepanek

- konkreetsed positiivse diskrimineerimise
meetmed (asutamislepingu artikli 157 lõike 
4 alusel) palgaerinevuse ja soolise 
segregatsiooni hüvitamiseks, mida peavad 
jõustama tööturu osapooled ja võrdsete 
võimaluste organisatsioonid erinevatel 
tasanditel, nii lepingulisel kui ka 
valdkondlikul tasandil, näiteks: -
edendades palgakokkuleppeid naiste ja 
meeste palgaerinevusega võitlemiseks, 
viies läbi uuringuid seoses võrdse tasuga, 
seades kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid 
eesmärke ja korraldades võrdlevaid 
uuringuid, ning toetades parimate tavade 
vahetamist;

- konkreetsed meetmed (asutamislepingu 
artikli 157 lõike 4 alusel) palgaerinevuse ja 
soolise segregatsiooni hüvitamiseks, mida 
peavad jõustama tööturu osapooled ja 
võrdsete võimaluste organisatsioonid 
erinevatel tasanditel, nii lepingulisel kui ka 
valdkondlikul tasandil, näiteks: -
edendades palgakokkuleppeid naiste ja 
meeste palgaerinevusega võitlemiseks, 
viies läbi uuringuid seoses võrdse tasuga 
võrdse töö eest, seades kvalitatiivseid ja 
kvantitatiivseid eesmärke ja korraldades 
võrdlevaid uuringuid, ning toetades 
parimate tavade vahetamist;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Andrea Češková

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 6 – lõige 1 – taane 4

Soovitus Muudatusettepanek

- klausel riigihankelepingutes, mis 
kohustab pidama kinni soolisest 
võrdõiguslikkusest ja võrdsest 
tasustamisest.

- klausel riigihankelepingutes, mis 
kohustab pidama kinni soolisest 
võrdõiguslikkusest ja võrdse töö eest 
võrdsest tasustamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Iratxe García Pérez

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 7 – lõige 1 – taane 4 a (uus)
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Soovitus Muudatusettepanek

- konkreetsete suuniste väljatöötamine 
palgaerinevuste jälgimiseks 
kollektiivlepingutes ning nende 
avaldamine internetis eri keeltes ja kõigile 
kättesaadavana.

Or. es

Muudatusettepanek 86
Marina Yannakoudakis

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 8

Soovitus Muudatusettepanek

8.1. Selle valdkonna õigusaktid on eri 
põhjustel silmnähtavalt vähetõhusad ja 
võttes
arvesse asjaolu, et ainult õigusaktidega 
seda probleemi lahendada ei saa, peaksid 
komisjon ja
liikmesriigid tugevdama kehtivaid 
õigusakte asjakohaste tõhusate,
proportsionaalsete ja hoiatavate 
sanktsioonidega.
8.2. On oluline, et liikmesriigid võtaksid 
vajalikke meetmeid tagamaks, et
võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõtte rikkumine tooks 
kaasa asjakohased
sanktsioonid vastavalt kehtivatele 
õigusnormidele.
8.3. Tuletatakse meelde, et direktiivi 
2006/54/EÜ alusel on liikmesriigid juba 
kohustatud osutama hüvitamist või 
heastamist (artikkel 18) ning rakendama 
sanktsioone (artikkel 25). Siiski ei ole need 
sätted piisavad, et takistada võrdse tasu 
maksmise põhimõtte rikkumist. Seetõttu 
tehakse ettepanek viia läbi uurimus 
järgmiste võimalike sanktsioonide 
kehtestamise mõttekuse, tõhususe ja mõju 

Tuletatakse meelde, et direktiivi 
2006/54/EÜ alusel on liikmesriigid juba 
kohustatud osutama hüvitamist või 
heastamist (artikkel 18) ning rakendama 
sanktsioone (artikkel 25). 
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kohta:
- karistused, mis peavad hõlmama 
kannatanule kahju hüvitamist; 
- haldustrahvid (näiteks (vastavalt 
soovitusele 2) mitteteavitamise, 
kohustusliku teatise esitamata jätmise või 
sugude lõikes tehtud palgaanalüüsi ja 
hindamise puudumise korral), mida 
nõuavad töökaitseinspektsioonid või
võrdõiguslikkuse pädevad asutused;
- riiklike hüvitiste, toetuste (sealhulgas 
liikmesriikide hallatavad ELi rahalised 
vahendid) saamise ja 
riigihankemenetluses osalemise õigusest 
ilmajätmine, nagu on ette nähtud
hankemenetlusi käsitlevate direktiividega 
2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Inês Cristina Zuber

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 8 – lõige 2 a (uus)

Soovitus Muudatusettepanek

8.2 a. Sageli on võrdse tasustamise 
põhimõtte rakendamise kontrollid ja 
sellealased karistused kehtivatele 
õigusaktidele vaatamata väga 
ebapiisavad. Seda küsimust on vaja 
rohkem tähtsustada, andes sellealase 
pädevusega asutustele ja organitele 
piisavad tehnilised ja rahalised vahendid. 

Or. pt

Muudatusettepanek 88
Inês Cristina Zuber

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 8 – lõige 3 – taane 3
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Soovitus Muudatusettepanek

- riiklike hüvitiste, toetuste (sealhulgas 
liikmesriikide hallatavad ELi rahalised 
vahendid) saamise ja 
riigihankemenetluses osalemise õigusest 
ilmajätmine, nagu on ette nähtud 
hankemenetlusi käsitlevate direktiividega 
2004/17/EÜ1 ja 2004/18/EÜ2. 

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 89
Franziska Katharina Brantner

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 8 – lõige 3 – taane 3 a (uus)

Soovitus Muudatusettepanek

- rikkujate tuvastamine, mis tuleks 
avalikustada;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Iratxe García Pérez

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 8 – lõige 3 – taane 3 a (uus)

Soovitus Muudatusettepanek

- õigusrikkujate nimede avalikustamine;

Or. es

                                               
1 ELT L 134, 30.4.2004, lk 1.
2 ELT L 134, 30.4.2004, lk 114.
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Muudatusettepanek 91
Inês Cristina Zuber

Resolutsiooni ettepaneku lisa
Soovitus 9 – lõige 1

Soovitus Muudatusettepanek

9.1. Üheks valdkonnaks, kus kiire 
tegutsemine on vajalik, on osalise 
tööajaga töötamine, mis näib põhjustavat 
karistavaid palgatingimusi. Seetõttu vajab 
hindamist ja vajaduse korral 
läbivaatamist nõukogu 15. detsembri 
1997. aasta direktiiv 97/81/EÜ Euroopa 
Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa 
Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja 
Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni 
poolt sõlmitud osalist tööaega käsitleva 
raamkokkuleppe kohta – lisa: 
raamkokkulepe osalise tööaja kohta, 
milles nõutakse täistööajaga ja osalise 
tööajaga töötajate võrdset kohtlemist, 
samuti konkreetsemaid ja tõhusamaid 
meetmeid kollektiivlepingutes.

välja jäetud

Or. pt


