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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 Euroopa 2020. aasta strateegias eeldatakse meeste ja naiste tööhõive 
suurendamist tasemele 75%; arvestades, et praegu on naiste tööhõive määr tasemel 58,2%,

1. rõhutab tõsiasja, et naiste tööhõive taseme tõstmiseks peavad liikmesriigid pöörama erilist 
tähelepanu diskrimineerimisvastaste õigusaktide ja peresõbralike sätete tõhusale 
rakendamisele, soodustama värbamist ebatraditsioonilistele ametikohtadele vabatahtlike 
meetmete ja saavutatavate eesmärkide abil ning tagama ligipääsetavuse ja vastutavuse; 
rõhutab tööturu ja vajaminevate oskuste järelevalve olulisust; 

2. rõhutab, et kõrge kvalifikatsiooni ja paremate oskustega naistöötajate tööturule toomiseks 
on vaja pakkuda struktuurse tööpuudusega ning raskustega pärast rasedus- ja sünnitus- või 
lapsehoolduspuhkust tööle tagasi pöördumisel silmitsi seisvatele naistele töölepingu 
laadist sõltumata ümberõppe võimalusi ja juurdepääsu kutseõppele eesmärgiga parandada 
nende kvalifikatsiooni; rõhutab lisaks, et oluline on pakkuda naistele nende karjääri igas 
etapis juurdepääsu aktiivsele osalemisele elukestvas õppes ning propageerida tüdrukute 
hulgas tehnika- ja inseneriõpinguid, et kohandada haridus ja koolitus paindlikult tööturu 
vajadustele; 

3. kutsub liikmesriike üles kaasama oma tööturu struktuurireformidesse vahendeid, millega 
võidelda naiste horisontaalse ja vertikaalse kutsealase segregatsiooniga tulemuslike 
stereotüüpidevastaste meetmete ning heade tavade ja võrdleva hindamise näitajate 
vahetamise abil liikmesriikide vahel; 

4. kutsub komisjoni üles toetama naiste tööturul osalemist ning investeerima sellesse 
mitmekesisuse haldamise edendamise, naiste kutsealase ergutamise ja selliste uute 
töökohtade loomise toetamise abil, mis võimaldavad töö- ja pereelu tasakaalustada – nagu 
paindlikud töövormid; 

5. märgib, et võimalusi naiste tööhõive määra tõstmiseks pakuvad lisaks tervise- ja 
sotsiaalvaldkonnale ka äriteenuste – näiteks kindlustus ja nõustamine – ning ökoloogia 
valdkond ja püsivad töökohad;

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles ergutama erasektorit võtma kõiki võimalikke 
meetmeid meeste ja naiste palgaerinevuste kaotamiseks eesmärgiga suurendada naiste 
osalemist tööturul.


