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ET

ETTEPANEKUD

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

– võttes arvesse 1979. aasta ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta (CEDAW),

A. arvestades, et põlvkondadevaheliste suhete soolisele mõõtmele tuleb tähelepanu pöörata; 

B. arvestades, et ELi 2020. aasta strateegia auahnete tööhõivemäära puudutavate eesmärkide 
kohaselt kavandatakse suurendada tööhõivet 25%, seistes samal ajal silmitsi 
demograafiliste probleemidega;

C. arvestades, et demograafiliste muutuste ajal on naiste roll eriti tähtis, kuna nad peavad 
täitma nii töötaja kui ka ema kohustusi, ning et nende kahekordse koormuse probleem 
tuleb asjakohaselt lahendada;

D. arvestades, et naiste pikema oodatava eluea tõttu suureneb naiste osakaal eakate seas,

1. palub demograafiliste probleemide ja solidaarsuse käsitlemisel pöörata erilist tähelepanu 
soolistele küsimustele, sest meeste ja naiste vahelised suhted kujundavad inimeste 
elutsüklit sünnist vanaduseni, mõjutades seda, millised ressursid on kättesaadavad, 
millised võimalused avanevad ja milliseid strateegiaid eri eluetappides järgitakse;

2. rõhutab, et tuleb tegeleda meeste ja naiste palgaerinevusega, mis praegu on ELi 27 
liikmesriigis 17%, sest see toob kaasa madalama sissetuleku esimese lapse sünnist alates 
ning lõppkokkuvõttes vähendab pensioni ja suurendab vaesuse määra eakamate naiste 
seas;

3. rõhutab, et töö- ja pereelu ühitamine on võimalik vaid siis, kui peredele on kättesaadavad 
jõukohase hinnaga kvaliteetsed hooldusteenused;

4. tunnistab, et eakamad naised on tööturul sageli diskrimineerimise – ja isegi mitmekordse 
diskrimineerimise – objektiks ning et see probleem tuleb nõuetekohaselt lahendada;

5. tunnistab, et eakamad naised, kelle võimeid sageli alahinnatakse ning kes saavad kaasa 
aidata töö- ja pereelu paremale ühitamisele, täidavad hooldajatena olulist rolli;

6. nõuab, et igas vanuses naisi kaasataks suuremal määral elukestva õppe programmidesse;

7. palub Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudil sooliste ja vanuseliste näitajate alusel 
jälgida ja analüüsida põlvkondadevahelisi suhteid.


