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ET

ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et tuleb teha suuremaid jõupingutusi, et saavutada strateegias „Euroopa 2020” 
seatud eesmärk suurendada naiste osalust tööturul 75 %-ni, kuna see võimaldaks leida 
hulgaliselt seniavastamata andeid, eriti teaduse ja tehnika valdkonnas, ning aitaks kaasa 
majandusliku tasuvuse ja tootlikkuse suurendamisele;

1. kordab liikmesriikidele suunatud üleskutset integreerida Euroopa poolaasta protsessi 
soolise võrdõiguslikkuse mõõde, võttes iga-aastases majanduskasvu analüüsis esitatud 
poliitiliste suuniste rakendamisel arvesse naiste vajadusi ja olukorda; tunnustab 
liikmesriike, kes süvalaiendasid soolise mõõtme riiklikesse reformikavadesse, kuid peab 
kahetsusväärseks, et paljud liikmesriigid ei ole soolist mõõdet riiklikes reformikavades 
üldse maininud;

2. kutsub komisjoni üles töötama välja sootundlikud näitajad, võimaldama järelevalvet 
edusammude üle strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide täitmisel ning jaotama strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärgid ja näitajad nii palju kui võimalik soo alusel;

3. tuletab meelde, et sooline palgalõhe on ELis endiselt probleem ning sellel on mõju ka 
naiste pensioni suurusele; seepärast kutsub ta liikmesriike üles kehtestama riiklikes 
reformikavades kvalitatiivseid eesmärke seoses soolise palgalõhe kõrvaldamisega;

4. tuletab meelde, et enamik osalise tööajaga töötavatest inimestest on naised, mis seab 
valikuvabaduse puudumise korral piirid nende majanduslikule sõltumatusele ja mõjutab 
tugevalt kaitsetus olukorras olevaid naisi, nt üksikemasid; seepärast kutsub ta komisjoni ja
liikmesriike üles teostama naiste tööhõive üle järelevalvet nii kvantiteedi kui ka kvaliteedi 
seisukohast, st nädalas töötatud tundide arvu ja lepinguliigi alusel ning sellest tuleneva 
suutlikkuse põhjal kindlustada oma majanduslik sõltumatus; kutsub liikmesriike üles 
viima sisse tugevat soolist mõõdet kõikidesse meetmetesse ja tegevustesse, mille eesmärk 
on edendada äritegevust ja füüsilisest isikust ettevõtjana töötamist;

5. rõhutab, et naisi tuleb julgustada ja paremini ette valmistada sisenemiseks suurima 
tööhõivepotentsiaaliga sektoritesse, nt vähese CO2-heitega ja ressursitõhusa majanduse 
(nn rohelised töökohad) või digitaalmajanduse sektoritesse; rõhutab, et tervishoiu- ja 
sotsiaalsektoris (nn valged töökohad), kus töötab palju naisi, tuleks töötajate panust 
soodsamate lepingute ja kõrgemate palkade näol rohkem tunnustada;

6. märgib, et naiste jaoks tuleb hõlbustada juurdepääsu kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvatele 
töökohtadele, selleks et vähendada tootlikkuse taseme erinevust ELis ja tõsta seeläbi ELi 
konkurentsivõimet ülemaailmsetel turgudel.


