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ET

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et üleminekut uuele majandusele ei tohiks kasutada ettekäändena erinevate 
võrdõiguslikkuse meetmete vähendamiseks, vaid selles tuleks näha ainulaadset 
võimalust suurendada ELi tööturul naiste osalust, kuna see on eeldus püsiva 
majanduskasvu tagamiseks, tööhõivevõimaluste kasutamiseks täiel määral ning 
konkurentsivõime tõstmiseks,

1. rõhutab, et uuele majandusele üleminekul on oluline pöörata tähelepanu soolisele 
võrdõiguslikkusele, kuna ebakindlate tööhõivetingimuste ning püsiva palgaerinevuse 
tõttu naiste ja meeste vahel on naised tööturul suurema tõenäosusega ebakindlal 
positsioonil; nõuab, et töötataks välja soolist mõõdet käsitlev tööturupoliitika, mida 
toetavad programmid, mis on ette nähtud naiste värbamiseks ebatraditsioonilistele 
ametikohtadele;

2. juhib tähelepanu sellele, et kuna ainult 30% kõikidest ettevõtjatest on naised ja 
vähesed neist on füüsilisest isikust ettevõtjad, tuleks eemaldada takistused, mille tõttu 
naised praegu ettevõtjaks ei hakka, pidades silmas säästva majanduse raames 
ettevõtjate suurt olulisust tootlikkuse ja majanduskasvu seisukohast;

3. rõhutab, et soolise eraldatuse kaotamiseks tööturul on oluline teha eesmärgipäraseid 
jõupingutusi, et tagada naiste juurdepääs haridusele kõikidel tasanditel ja pakkuda 
elukestvat õpet; nõuab piisava koolituse võimaldamist, et vältida naistöötajate 
alaesindatust vähem süsinikdioksiidiheidet tekitavates majandussektorites; 

4. rõhutab, et tehnilise koolituse ja väljaõppe osas tuleks naiste vajadusi rohkem arvesse 
võtta, muu hulgas pakkuda nende perekondliku rolliga sobivaid ajakavasid ja asukohti 
ning koolitust, mis vastab nende oskuste tasemele; palub ELil ja liikmesriikidel tagada 
paindlikud ja kvaliteetsed lastehoiuvõimalused;

5. kutsub ELi ja liikmesriike üles nägema Euroopa Sotsiaalfondi programmide raames 
ette rohkem keskkonnasõbralikke töökohti naiste jaoks, võttes arvesse asjaolu, et 
Euroopa Sotsiaalfond rahastab koolitusprojekte sellistes valdkondades nagu 
taastuvenergeetika ja ökoturism; rõhutab vajadust teha suuremaid jõupingutusi, et 
tõsta Euroopa Sotsiaalfondi toetatavates projektides naiste osalusmäära, kuna see on 
praegu alla 10%;

6. rõhutab vajadust suurendada naiste osalust ebatraditsiooniliste tööhõivesektorite 
ametiühingutes, kuna naiste õiguste kaitsmine on ülimalt oluline, et tagada uue 
majanduse raames sotsiaalset jätkusuutlikud töökohad.


