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Kommunikatsiooni peadirektoraat
Valitsus C – Suhted kodanikega
AVALIKU ARVAMUSE UURIMISE ÜKSUS

Brüssel, 5. märts 2010

2. märtsi 2010. aasta kollokvium

„Horisont 2014 – Millised on naiste ja Euroopa Liidu suhted?”

Naised ja Euroopa Liit
Koostaja: TNS Opinion

Sellise küsimuse tõstatanud kollokviumiga alustas Euroopa Parlament oma tegevuse 
raames 2010. aasta rahvusvahelisele naistepäevale pühendatud üritusteseeriat. 2. 
märtsi 2010. aasta kollokviumi juhatas Euroopa Parlamendi asepresident Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou.

Pärast 2009. aasta juunis toimunud Euroopa Parlamendi valimisi tuleb kokkuvõtete 
tegemisel esitada teatavad põhimõttelised küsimused. Millised on naiste ja Euroopa 
Liidu suhted ning millised on naiste ootused Euroopa Liidu suhtes? Millisena näevad 
nad praegu Euroopa Parlamendi rolli ja milline see roll nende arvates peaks olema? 
Millised on nende suhted poliitikaga? Kuidas hääletaks nad järgmistel Euroopa 
Parlamendi valimistel?

Vastused neile küsimustele tulenevad enne ja pärast (Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni) valimisi korraldatud Eurobaromeetri kvantitatiivsetest uuringutest ja pärast 
hääletuste lõppemist korraldatud Euroopa Parlamendi kvalitatiivsetest uuringutest. 
Töö valmis TNS Opinioni ja Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni peadirektoraadi 
ühise sünteesi tulemusena.

Käesoleva dokumendi eesmärk on teha kokkuvõte lisatud Powerpointi esitlusest.

 Määrav tegur järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel 2014. aastal on 
asjaolu, et sidemed naiste ja Euroopa Liidu vahel on hajusamad kui need, 
mis seovad Euroopa Liitu meestega.

 Teadusuuringutest ilmneb, et eksisteerib teatav nõiaring, mida tuleb enne 
järgmisi Euroopa Parlamendi valimisi püüda lõhkuda.

Praegu ei taju naised Euroopa Liidu rolli ja seda, kui oluline on EL nende 
konkreetsete probleemide lahendamisel, seetõttu on nende huvi ELi vastu väike ning 
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nad on ELi asjadega halvemini kursis kui mehed. Seetõttu tunnetavad naised, et 
Euroopa Liit jääb nende jaoks kaugeks.

Kui see nõiaring õnnestuks 2014. aastaks purustada, tajuks naised Euroopa Liidu 
vajalikkust paremini, tunneks selle vastu suuremat huvi, oleks Euroopa Liidu 
küsimustega paremini kursis ning tunneks end sellele lähedasemana.

 Väljakutse on äärmiselt suur, kuid sellele on siiski võimalik vastu astuda.

 Esmalt tuleb naistele tõestada, et Euroopa Liit on suuteline kriisiga tõhusalt 
võitlema.

Käesolevas dokumendis esitatud andmetest ilmneb selgelt, kui olulisel määral kriis 
naiste elu mõjutab. Eeskätt tuleneb selline oluline mõju siiani säilinud ebavõrdsusest 
majandusvallas, mis avaldub esmajoones ebavõrdsetes palkades, ebavõrdses 
tööhõives osalemises ning töö- ja eraelu ühitamise probleemidest.

 Teiseks tuleb võtta arvesse naiste häält, kui nad nõuavad nii riigisiseselt kui ka
rahvusvahelises plaanis solidaarsemat Euroopat.

Kõikidest uuringutest ilmneb, et valdavalt soovivad Euroopa naised, et Euroopa Liit 
pööraks rohkem tähelepanu sotsiaalküsimustele.

Kui Euroopa Liit jääb nende jaoks kaugeks, siis eeskätt seetõttu, et liiga vähe on 
pakutud teavet strateegiate kohta, millesse Euroopa naised peaks tundma end 
kaasatuna:

o tarbijakaitse;
o tervishoid;
o võitlus tööpuuduse vastu;
o pensionid;
o haridus;
o inimõiguste kaitse kogu maailmas.

Selle probleemi lahendamiseks tuleks unustada liigagi sageli korduv käibetõde: 
„naised on vähem eurooplased kui mehed”. Ei, lihtsalt nende arusaam Euroopa 
Liidust erineb meeste omast.

Tegelikkuses tahavad naised teistsugust Euroopat. Siis jõuavad nad sellele ka 
lähemale ja tunnevad suuremat huvi üleeuroopaliste küsimuste vastu. Praegu aga 
tunnevad nad end märkimisväärselt paremini kaasatuna kohalikul ja riiklikul tasandil.
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I. NÕIARINGIST VÄLJUMINE

Tehtud analüüsidest ilmneb, et naiste ja Euroopa Liidu suhe põhineb nõiaringil:

Sellise olukorraga kaasnevad alljärgnevad tegurid.

1. Naiste keskmine majandusliku kindlustatuse tase on meeste omast madalam.
2. Naised tunnevad enam huvi kohaliku ja riikliku taseme poliitika kui 

üleeuroopaliste küsimuste vastu.
3. Kuigi naised leiavad, et Euroopa Liit jääb neist kaugele, peavad nad seda 

oluliseks, 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel hääletas peaaegu 
samapalju naisi kui mehi.

4. Naiste arusaam Euroopa Liidust on erinev. Kuigi nad valdavalt toetavad 
ühenduse strateegiaid, on see poliitiline side naiste puhul nõrgem kui meeste 
puhul. Seevastu leiavad nad, et Euroopa peaks püstitama sisulised sotsiaalsed 
eesmärgid.

Sellisest olukorrast annavad tunnistust mitte üksnes korraldatud uuringud, vaid 
samavõrd ka Eurostati koostatud statistilised ülevaated.

II. ÜLEVAADE

A. Naiste keskmine majandusliku kindlustatuse tase on meeste omast 
madalam.

1) Naiste töötasu on madalam

Naiste ja meeste töötasu erinevus (%)
2007. aasta kokku

Eesti - 30,3
Austria - 25,5

EL 27 - 17,6
Itaalia - 5,1
Malta - 2,4

 Eurostat

Naised ei arva, et Euroopa Liidu 
tegevus on nende jaoks oluline

Naised leiavad, et Euroopa Liit 
jääb neist kaugele

Naised teavad Euroopa 
Liidust vähe

Naised tunnevad vähe huvi 
Euroopa Liidu vastu
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2) Kuigi naiste tööhõives osalus on paranenud (see oli Lissaboni strateegia eesmärk 
2009/2010. aastaks), jääb naiste tööhõive määr ja selle stabiilsus tööturul 
ikkagi meeste omale alla.

Naiste ja meeste tööhõive (%). 2008. aasta kokku

Kokku Naised Mehed Naiste ja meeste 
erinevus

Soome 71,1 69,0 73,1 - 4,1
Rootsi 74,3 71,8 76,7 - 4,9
EL 27 65,9 59,1 72,8 - 13,7
Kreeka 61,9 48,7 75,0 - 26,3
Malta 55,3 37,4 72,5 - 35,1

Eurostat

Töövõtjate ajutiste töökohtade protsendimäär (%). 2008

Kokku Naised Mehed Naiste ja meeste 
erinevus

Küpros 13,9 19,9 8,2 + 11,7
Soome 15,0 18,7 11,2 + 7,5

EL 27 14,0 14,9 13,3 + 1,6
Ungari 7,9 7,0 8,7 - 1,7
Läti 3,3 2,0 4,7 - 2,7

Eurostat

3) Rohkem naisi elab töötutes leibkondades, st leibkondades, kus ühelgi leibkonna 
liikmel ei ole tööd.

Töötutesse leibkondadesse kuuluvad mehed ja naised (%); 2008. aasta kokku

Kokku Naised Mehed Naiste ja meeste 
erinevus

Kreeka 7,5 9,3 5,7 + 3,6
Ühendkuningriik 10,7 12,5 8,9 + 3,6

EL 27 9,2 10,1 8,2 + 1,9
Soome 8,1 7,8 8,3 - 0,5
Eesti 6,2 5,8 6,6 - 0,8

Eurostat

 Naiste ja meeste ebavõrdsus Euroopa Liidus on reaalselt olemas – kolmandik 
Euroopa naistest on tundnud ebavõrdset kohtlemist seetõttu, et nad on naised.

Kas te olete tundnud ebavõrdset kohtlemist seetõttu, et olete naine?
Jah Ei Ei vasta

Rootsi 43% 55% 2%
Kreeka 40% 59% 1%

EL 27 32% 67% 1%
Portugal 22% 78% 0%
Malta 22% 76% 2%

Eurobaromeeter Flash 266, veebruar 2009
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Küsimus esitati ainult naistele.

B. Naised tunnevad enam huvi kohaliku ja riikliku taseme poliitika kui 
üleeuroopaliste küsimuste vastu.

1) Naised on rohkem seotud igapäevaelu küsimuste haldamisega. Poliitikas kalduvad 
naised meestest enam arvama, et mida lähemal kodanikule haldustasand asub
(riiklik tasand ning piirkondlik või kohalik tasand), seda suuremat mõju avaldab 
see igapäevaelule.

Eurobaromeeter 72 (2009. aasta sügis):

Milline otsustustasand mõjutab kõige rohkem teie elutingimusi?
Naised Mehed

Riiklik tasand 44% 48%
Piirkondlik või kohalik tasand 37% 31%
Üleeuroopaline tasand 11% 15%
Ei tea 8% 6%

2) Naised muretsevad rohkem küsimuste pärast, mis mõjutavad otseselt neid või 
nende perekonda. Punktist 4 (sotsiaalsed eesmärgid) nähtub, et naised on 
vastuvõtlikumad sotsiaalpoliitika küsimuste suhtes, samas kui mehed huvituvad 
enam „makropoliitikast” (majandus, kaitse ja julgeolek, energeetika jne).

Millised on kaks peamist probleemi, mis puudutavad teid isiklikult?
(maksimaalselt kaks vastust)

Kokku Naised Mehed Naiste ja meeste 
erinevus

Hindade tõus / inflatsioon 38% 39% 36% + 3
Majanduse olukord 26% 24% 29% - 5

Tööpuudus 20% 20% 20% =
Tervishoiusüsteem 18% 21% 16% + 5
Sotsiaalkaitse / pensionid 15% 17% 14% + 3

Eurobaromeeter 72 (sügis 2009)

3) Naised väidavad end huvituvat enam kohaliku tasandi poliitikast, sest see on 
vahetult seotud nende perekonna eluga, samuti leiavad nad, et selle poliitika 
puhul on nende hääl oluline.

2009. aasta Eurobaromeetri kvalitatiivsete andmete hulgas esitatud naiste väited:

„Ma eelistan panustada kohalikku tasandisse. See pakub mu kujutlusvõimele rohkem. Ma 
tunnen isikuid, kellele ma oma hääle annan.” (Madalmaad)

„Ma suhtun pigem passiivselt. Kui mõni artikkel mu tähelepanu köidab, siis ma loen 
seda. Ma keskendun sellele, mis puudutab mind ennast või mu perekonda.” (Slovakkia)

„Kõik see on minust nii kaugel ja mul ei ole huvi sellesse sekkuda. Ma keskendun pigem 
teemadele, mis on lähedasemad mu igapäevaelule, kus ma tunnen, et minu hääl loeb ja et 
ma saan asjade käiku mõjutada.” (Taani)
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„Euroopa Parlament on küll olemas, sellest räägitakse aeg-ajalt. Kuid minu arvates ei 
ole tal tõelisele valitsusele omast haaret.” (Itaalia)

C. Kuigi naised leiavad, et Euroopa Liit jääb neist kaugele, peavad nad seda 
oluliseks, 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel hääletas peaaegu 
samapalju naisi kui mehi.

1) Naised leiavad, et Euroopa Liit jääb neist kaugele.

a) Naistel on Euroopa Liidust vähem positiivne ettekujutus kui meestel, see 
hõlmab nii nende üldist suhtumist Euroopa Liitu, toetust Euroopa Liitu 
kuulumisele kui ka usaldust Euroopa Liidu suhtes.

b) Peaaegu pool Euroopa naistest kinnitab, et ei saa Euroopa Liidu toimimisest 
aru.

Eurobaromeeter Standard 72: Palun öelge järgmiste väidete kohta, kas te olete 
nendega pigem nõus või pigem ei ole nõus.

Ma saan aru Euroopa Liidu toimimisest

Kokku Naised Mehed Naiste ja meeste erinevus

Pigem nõus 44% 38% 51% + 13

Pigem ei ole nõus 48% 54% 42% - 12
Ei oska vastata 8% 8% 7% - 1

c) Kolm naist neljast leiab, et Euroopa Parlamendi tegevuse kohta ei ole 
piisavalt teavet.

Eurobaromeeter 68, 69 ja 70 tulemuste põhjal:

Teavitamise tase Euroopa Parlamendi tegevuse kohta
Naised Mehed Naiste ja meeste erinevus

Hea 19% 28% - 9
Halb 77% 69% + 8
Ei oska vastata 4% 3% + 1

 See tähendab, et Euroopa Liitu tajutakse liialt kaugel asetseva ja keerulisena.

Väljavõtteid 2009. aasta kvalitatiivses uurimuses esitatud naiste arvamustest:

„Paljud ei tea, kuidas see [Euroopa Liit] toimib. Seda juhib liiga palju inimesi ja ei ole 
teada, kes mille eest vastutab.” (Prantsusmaa)

„Ma ei tunneta mingit sidet Euroopa Liiduga.” (Ühendkuningriik)

„Euroopa Liit toimib kõrgemal tasandil, meid, tavainimesi puudutab see vähem.”
(Sloveenia)
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„Euroopa Liit teeb otsuseid, mis ei põhine tegelikkusel. Nad peaks külastama riike ja 
otsustama selle põhjal, mida nad näevad.” (Slovakkia)

2) Samas on Euroopa naised teadlikud Euroopa Liidu olulisest rollist, kuid ei 
oska seda määratleda.

Eurobaromeetri 2009. aasta kvalitatiivne uuring näitab, et naised on seotud 
üleeuroopalise projektiga (rahu ja solidaarsus).

Nad on teadlikud sellest, et:

- Euroopa Liit mängib juhtivat rolli ühtlustamises ja reguleerimises;
- enamik riiklikke seadusi pärineb ühel või teisel teel üleeuroopaliselt tasandilt;
- Euroopa Liit pakub majanduslikku stabiilsust.

Samas tunnistavad nad, et ei oska Euroopa Liidu rolli täpsemalt väljendada.
Naistel on halvem ettekujutus Euroopa Liidu eesmärkidest. Eurobaromeeter 
72 kohaselt oskas vaid 38 % vastata enam-vähem õigesti viiele Euroopa Liidu 
kohta esitatud küsimusele (meeste vastav protsendimäär oli 47 %).

3) Valijatest naiste osakaal 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel oli 
peaaegu sama suur kui meeste oma (mõnes riigis isegi suurem kui meeste 
oma).

Euroopa Parlamendi valimised: osalusprotsent

Kokku Naised Mehed Naiste ja meeste 
erinevus

Läti 54% 58% 49% + 9
Leedu 21% 25% 16% + 9

EL 27 43% 42% 44% - 2
Küpros 59% 55% 64% - 9
Kreeka 52% 48% 58% - 10

Valimistejärgne uuring (juuni 2009)

D. Naised ootavad teistsugust Euroopa Liitu, kus seataks esiplaanile 
sotsiaalsed eesmärgid

1) Suurem osa naisi toetab Euroopa strateegiaid, kuigi toetusprotsent on 
väiksem kui meeste oma, järgmistes valdkondades:

Toetuse määr järgmiste valdkondade Euroopa strateegiatele:
Poolt Vastu Ei oska vastata

Naised Mehed Naised Mehed Naised Mehed
Euroopa rahaliit ja ühisraha euro 57% 65% 35% 30% 9% 6%
Euroopa Liidu liikmesriikide 
ühine välispoliitika teiste riikide 
suhtes

65% 73% 19% 19% 15% 9%

Kõikide liikmesriikide ühine 
kaitse- ja julgeolekupoliitika 73% 78% 15% 15% 12% 7%

Euroopa Liidu laienemine 
järgnevatel aastatel 44% 48% 40% 41% 16% 11%
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Eurobaromeeter 68, 69 ja 70 kumulatiivsed tulemused

2) Seevastu toetavad naised meestest enamal määral sotsiaalküsimuste, tervishoiu 
ja tarbijakaitsega seotud strateegiaid.

Millised strateegiad peaks tgeie arvates olema prioriteetsed? (maksimaalselt 4 vastust)

Naised Mehed Naiste ja meeste 
erinevus

Tõhustada tarbijakaitset ja tervishoidu 39% 33% + 6
Võidelda terrorismiga, arvestades seejuures 
individuaalsete vabadustega 38% 35% + 3

Võidelda tõhusalt kliimamuutusega 36% 35% + 1
Kaitse- ja julgeolekupoliitika, mis võimaldab 
Euroopa Liidul seista vastu rahvusvahelistele 
kriisidele

31% 33% - 2

Ühine energiapoliitika, mis tagab Euroopa Liidu 
energeetilise sõltumatuse 28% 33% - 5

Eurobaromeeter 68, 69 ja 70 kumulatiivsed tulemused

 Seega ootavad naised, et Euroopa Liit seaks endale sotsiaalsed eesmärgid.

Nii Euroopa Parlamendi kaitstavate väärtuste kui ka prioriteetsete strateegiate puhul toetavad 
naised meestest enam Euroopa Liidu sotsiaalsete strateegiate arendamist.

Millised on teie arvates väärtused, mille kaitsmine peaks olema Euroopa Parlamendi prioriteediks?

Naised Mehed Naiste ja meeste 
erinevus

Inimõiguste kaitse kogu maailmas 55% 52% + 3
Sooline võrdõiguslikkus 37% 29% + 8
Euroopa Liidu liikmesriikide solidaarsus 33% 40% - 7
Euroopa Liidu ja maailma vaesemate riikide 
solidaarsus 27% 29% - 2

Eurobaromeeter Standard 70 (sügis 2008)

III. KAS EUROOPLASTE OOTUSI TUNNUSTATAKSE?

A. Naiste ootused

1) Enne valimisi leidsid naised, et 2009. aasta valimiskampaania peaks 
keskenduma:

2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel käsitletud valdkonnad

Naised Mehed Naiste ja meeste 
erinevus

Tööpuudus 49% 47% + 2
Majanduskasv 45% 50% - 5
Inflatsioon ja ostujõud 44% 45% - 1
Turvalisus 36% 33% + 3
Pensionid 34% 31% + 3

Eurobaromeeter 68, 69 ja 70 kumulatiivsed tulemused
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2) Naised soovivad saada rohkem teavet järgmiste valdkondade kohta:

Milliste valdkondade kohta te sooviksite saada rohkem teavet?

Kokku Naised Mehed Naiste ja meeste 
erinevus

Teie õigused Euroopa kodanikuna 48% 48% 47% + 1
Tööhõivepoliitika 39% 39% 40% - 1
Sotsiaal- ja tervishoiupoliitika 39% 42% 34% + 8
Haridusele, koolitusele ja noortele 
suunatud meetmed 32% 35% 29% + 6

Koostöö ning arengu- ja 
humanitaarabiga strateegiad 20% 22% 17% + 5

Eurobaromeeter 64 (sügis 2005)

B. Euroopa Parlament soovib tegutseda eri tasanditel

1) Naiste majandusliku olukorra tasand

 Euroopa Parlament palub veel kord, et Euroopa Komisjon esitaks 
õigusloomega seotud ettepaneku meeste ja naiste võrdse töötasu kehtestamise 
kohta.

 Ta kutsub liikmesriike üles tõhusamalt võitlema naiste tööpuuduse kõrge 
taseme vastu.

2) Euroopa Liidu naiste ja meeste võrdõiguslikkuse tasand

 Euroopa Parlamendi liikmed nõuavad eelkooliealiste laste hoiu struktuuride 
rakendamist. Tegemist on olulise teguriga, mis võimaldab paremini 
tasakaalustada töö- ja eraelu.

 Euroopa Parlament nõuab samuti abi tõhustamist eakatele isikutele ja 
ülalpeetavatele.

 Euroopa Parlament peab oluliseks toetada naiste ja meeste tasakaalustatumat 
jaotumist vastutavatel ametikohtadel ettevõtetes, riigijuhtimisasutustes ja 
poliitilistes organites.
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C. Naiste osakaal Euroopa Parlamendis suureneb

Naiste osakaal Euroopa Parlamendis alates 1979. aastast – olukord on juba 
paranenud ja paraneb veelgi.

Märgime, et riikide parlamentides on naiste osakaal praegusel hetkel vaid 
23,92%.

IV. MILLISED JÄRELDUSED SELLEST TEHA?

Selleks et purustada tekkinud nõiaring, mis loob olukorra, kus Euroopa Liit jääb 
naiste jaoks kaugeks, tuleb uuenduslikul viisil tõestada, et:

1) Euroopa Liidu toimimine suudab mõjutada Euroopa naiste olukorda.
Euroopa Liit peab veenvamalt näitama, et Euroopa naiste probleeme võetakse 
arvesse nii majandusliku olukorra, ebakindla sotsiaalse staatuse, naiste ja 
meeste võrdõiguslikkuse, poliitikasse kaasamise puhul kui ka sotsiaalpoliitika 
arengute puhul.

2) Euroopa Liit tegutseb Euroopa kodanike igapäevaelu parandamise nimel.
See võiks olla tõhus vahend Euroopa Liidust loodava ettekujutuse 
parandamisel.

V. EESMÄRK

Naissoost 
parlamendiliikmed
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40%
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Naised leiavad, et Euroopa 
Liidu tegevus on nende 

jaoks oluline

Naised leiavad, et Euroopa 
Liit on neile lähedane

Naised teavad Euroopa 
Liidu kohta rohkem

Naised tunnevad Euroopa 
Liidu vastu rohkem huvi
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Allikad:

1. Kvantitatiivsed uuringud

 Eurobaromeeter Special: Naiste arvamused ja seisukohad enne 2009. aasta 
Euroopa Parlamendi valimisi (sügis 2007 – sügis 2008) – Kolme 
Eurobaromeetri uuringu kumulatiivsed tulemused – iga uuringu esindav valim 
koosnes 1000 üle 15aastasest Euroopa kodanikust, kellele küsitleti vahetult 
kõigis 27 liikmesriigis (kokku ligikaudu 27 000 küsitlust)

 Eurobaromeeter Flash 266: Naised ja Euroopa Parlamendi valimised (veebruar 
2009) – üks esindav valim koosnes 1000 üle 15aastasest naisest ja teine 
esindav valim koosnes 500 üle 15aastasest kodanikust, sh mehed ja naised, 
keda küsitleti telefoni teel kõigis 27 liikmesriigis (kokku ligikaudu 35 000 
küsitlust) – Gallup Europe

 Eurobaromeeter Special 71.3: Valimistejärgne uuring (juuni 2009) – esindav 
valim koosnes 1000 üle 18aastasest (Austrias üle 16aastasest) kodanikust, 
keda küsitleti vahetult kõigis 27 liikmesriigis (kokku ligikaudu 26 000 
küsitlust)

 Eurobaromeeter Standard (EB 64, sügis 2005 – EB 70, sügis 2008 – EB 72, 
sügis 2009) – esindav valim koosnes 1000 üle 15aastasest Euroopa 
kodanikust, keda küsitleti vahetult kõigis 27 liikmesriigis (kokku ligikaudu 
27 000 küsitlust)

2. Kvalitatiivne uuring

 Naised ja Euroopa Liit pärast 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimisi (juuni 
2009) – sihtrühmad: naised vanuses 30–55 aastat, keda küsitleti kõigis 27 
liikmesriigis.

3. Makromajanduslikud andmed

 Eurostati statistilised andmed


