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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI PROJEKT

naiste ja meeste võrdsuse kohta Euroopa Liidus 2012. aastal
(2013/2156(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2 ja artikli 3 lõike 3 teist lõiku ning Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklit 8,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 23,

– võttes arvesse 18. detsembri 1979. aasta ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise 
kõigi vormide likvideerimise kohta,

– võttes arvesse 1949. aasta ÜRO inimkaubanduse ja kupeldamise keelustamise 
konventsiooni,

– võttes arvesse 15. septembril 1995. aastal neljandal naiste maailmakonverentsil vastu 
võetud Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammi ning nendest tulenevaid dokumente, 
mis võeti vastu ÜRO erakorralistel istungjärkudel „Peking +5” (2000), „Peking +10” 
(2005) ja „Peking +15” (2010),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrust nr 606/2013 
tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta 
direktiivi 2012/29/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava 
toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi
2011/99/EL Euroopa lähenemiskeelu kohta3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta direktiivi 
2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning 
inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 
2002/629/JSK4,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja 
tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon),

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogus 2011. aasta märtsis vastu võetud Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse pakti (2011–2020)5,

                                               
1 ELT L 181, 29.6.2013, lk 4.
2 ELT L 315, 14.11.2012, lk 57.
3 ELT L 338, 21.12.2011, lk 2.
4 ELT L 101, 15.4.2011, lk 1.
5 Nõukogu 7. märtsi 2011. aasta järelduste lisa.
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– võttes arvesse komisjoni 5. märtsi 2010. aasta teatist „Kindel kohustus tagada meeste ja 
naiste võrdõiguslikkus. Naiste harta” (COM(2010)0078),

– võttes arvesse komisjoni 21. septembri 2010. aasta teatist „Naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse strateegia 2010–2015” (COM(2010)0491),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse komisjoni talituste 16. septembri 2013. aasta töödokumenti „Soolise 
võrdõiguslikkuse strateegia (2010–2015) vahehindamine” (SWD(2013)0339),

– võttes arvesse komisjoni talituste 8. mai 2013. aasta töödokumenti „2012. aasta aruanne 
naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas tehtud edusammude kohta” 
(SWD(2013)0171),

– võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi aruannet „ELi liikmesriikides 
Pekingi tegevusplatvormi – naistevastane vägivald: tugi ohvritele – rakendamise analüüs” 
(2012),

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2013. aasta resolutsiooni majanduskriisi mõju kohta 
soolisele võrdõiguslikkusele ning naiste õigustele1,

– võttes arvesse oma 11. juuni 2013. aasta resolutsiooni naiste haridus- ja tööalase liikuvuse 
kohta ELis2,

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2013. aasta resolutsiooni sooliste stereotüüpide kaotamise 
kohta ELis3,

– võttes arvesse oma 11. septembri 2012. aasta resolutsiooni naiste töötingimuste kohta 
teenindussektoris4,

– võttes arvesse oma 10. veebruari 2010. aasta resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse kohta 
Euroopa Liidus aastal 20095, 8. veebruari 2011. aasta resolutsiooni soolise 
võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus aastal 20106 ja 13. märtsi 2012. aasta resolutsiooni 
soolise võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus aastal 20117,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit (A7-
0000/2013),

A. arvestades, et enamiku Euroopa Liidu kodanike elatustase jätkuvalt langeb, eriti aga naiste 
                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0073.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0247.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0074.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0322.
5 ELT C 341 E, 16.12.2010, lk 35.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0085.
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0069.



PR\1009059ET.doc 5/9 PE522.972v01-00

ET

puhul, kelle töötuse määr oli 2012. aasta neljandas kvartalis ELi 27 riigis 10,8%1;

B. arvestades, et vaesus on ELis 2007. aastast alates suurenenud, leibkondade tulud on 
vähenenud ja seejuures 24,2% ELi elanikkonnast on vaesuse ja tõrjutuse ohus, mis eriti 
kahjustab lapsi, kes on sageli naiste hooldada, sest tööpuudus ja töötute leibkondade arv 
ning ka töötavate inimeste vaesus on suurenenud;

C. arvestades, et Euroopa Liidus tuleb praegu toime tulla 1930. aastate suurest 
majandussurutisest alates suurima majandus- ja finantskriisiga, mida raskendavad nn 
kokkuhoiumeetmed, mille on ELi institutsioonid liikmesriikidele peale sundinud 
majanduse juhtimise poliitika (stabiilsuse ja kasvu pakt, Euroopa poolaasta, laiendatud 
euroala pakt, fiskaalleping) ja rahalise abi programmide raames;

D. arvestades, et osalise tööajaga töötamine on kriisi ajal suurenenud ning on jätkuvalt kõige 
levinum naiste tööhõive vorm (32,1% aastal 2012 võrreldes 30,8% aastal 2007); 
arvestades, et suurenenud on ka mittevabatahtlik osalise tööajaga töötamine, moodustades 
2012. aastal kogu naiste osalise tööajaga tööhõivest 24% (2007. aastal 20%)2;

E. arvestades, et ebakindlad töösuhted kahjustavad eriti naisi, keda diskrimineeritakse palga 
taseme poolest ja keda kahjustab osalise tööajaga töö kõige rohkem, ning et seega on 
naiste palgad madalamad, neil on vähem sotsiaalkaitset, vähem võimalusi majanduslikuks 
iseseisvuseks ja erialaseks eneseteostuseks kui meestel;

F. arvestades, et kriisi ettekäändel rakendatud poliitikameetmetel on eriti rasked tagajärjed 
haavatavatele inimestele ja eriti naistele, keda need kahjustavad otseselt – töö kaotamise, 
palgakärbete, pensionide ja toitjakaotuspensionide kärpimise või töökoha kindluse 
kaotamise kaudu – ja kaudselt eelarvekärbete näol avalike teenuste ja sotsiaalabi vallas;

G. arvestades, et naiste tulud on mitmesuguste tegurite tõttu oluliselt vähenenud ja et palga 
ebavõrdsus oli ELis 2011. aastal 16,2%, kusjuures see oli üle 20% Tšehhi Vabariigis, 
Saksamaal, Eestis, Kreekas ja Austrias3;

H. arvestades, et 2011. aastal deklareeris 78% naistest, et nad teevad „koduseid töid” iga 
päev (sama näitaja meestel 39%4) ja et tööaja paindlikkus tööl kahjustab eelkõige osalise 
tööajaga töötajaid, kellest enamik on naised, mis tähendab, et naistel on tööaeg nädalast 
nädalasse muutuvam kui meestel, mis raskendab pere- ja tööelu ühitamist;

I. arvestades, et 2012. aasta aprillis allkirjastati ÜRO naisteorganisatsiooni ja ELi vaheline 
vastastikuse mõistmise memorandum, mis näeb ette partnerluse tugevdamise 
institutsioonide vahel ja milles viidatakse muu hulgas institutsioonide kompromissile 
edendada ja toetada suutlikkuse arendamist soolise aspekti integreerimiseks kõikidesse 
poliitikameetmetesse ja programmidesse ning tagada, et riikide eelarved ja kavad on 

                                               
1 SWD(2013) 171 final.
2 SWD(2013) 171 final.
3 2012. aasta aruanne naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas tehtud edusammude kohta – Euroopa algatus 
aastaks 2020.
4 Eurofound, kolmas Euroopa elukvaliteedi uuring, lk 57.
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piisavad soolise võrdõiguslikkuse vallas võetud kohustuste täitmiseks1;

Majanduslik sõltumatus ja töötasu võrdsus

1. rõhutab, et paindliku tööajaga töötamine peab olema töötaja enda valik, mitte kehtestatud 
ega peale surutud tööandja poolt; ei nõustu lepingusuhete paindlikkuse ja ebakindlusega, 
mis ei võimalda pereelu korraldamist ja stabiilsust;

2. kutsub liikmesriike üles tugevdama kollektiivläbirääkimisi ja nõudma 
kollektiivläbirääkimiste täieliku teostamise õiguse järgimist era- ja avalikus sektoris 
asendamatu vahendina töösuhete reguleerimise, palgaga seotud diskrimineerimise vastu 
võitlemise ja võrdõiguslikkuse edendamise valdkonnas;

3. nõuab tungivalt, et liikmesriigid järgiksid põhimõtet „sama ja võrdväärse töö eest sama 
palk”, tugevdades avalikke tööinspektsiooni mehhanisme ja sellise metoodika 
vastuvõtmist, mis integreeriks töö väärtuse tootmisahelasse ja millega loodaks näiteks 
ettevõtetes kindlaksmääratud poolkvalifitseeritud või kvalifitseerimata töötasu tasemed, 
mis on enamikul naistel;

4. kutsub liikmesriike üles võitlema ebastabiilsuse vastu tööl kõikides selle osades kooskõlas 
põhimõttega, et alalistel töökohtadel peavad olema kehtivad töölepingud, ja võtma vastu 
aktiivse tööhõivepoliitika, mis edendaks töökohtade taset ja kvaliteeti ning töökohtade 
netoarvu suurenemist;

5. soovitab tungivalt liikmesriikidel tugevdada investeerimist avalikesse teenustesse, 
eelkõige tervishoiuteenustesse seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu vallas;

6. kutsub liikmesriike üles suurendama lastehoiuteenuste eelarveid, et suurendada riiklikku 
lasteaia- ja sõimevõrku ning lastele ette nähtud riiklike vabaajategevuse teenuste võrku;

Võrdõiguslikkus otsustamistasandil

7. rõhutab, et selleks, et edendada naiste osalemist otsustamistasandil, tuleb praktikas 
rakendada meetmeid, et võidelda stereotüüpide ja eelarvamuste vastu naiste rolli suhtes, 
ning viia ellu võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste poliitikat majandus-, ühiskondlikus, 
poliitika- ja kultuurielus (võitlemine tööaegade ebakorrapärasuse ja ettearvamatuse vastu, 
õiglase tasu ja töötasu võrdsuse rakendamine, riikliku sõime-, lasteaia- ja koolivõrgustiku 
tugevdamine jne), mille positiivseks tagajärjeks oleks suurem naiste osalemine ühiskonna-
ja poliitikaelu kõigis valdkondades;

Naistevastane vägivald

8. märgib, et nn kokkuhoiupoliitikast tingitud kasvav vaesus ja tõrjutus on viinud naistega 
kaubitsemise, seksuaalse ärakasutamise ja prostitutsiooni suurenemiseni ning et on märke 
koduvägivalla sagenemisest, kuna kasvavad sotsiaalsed pinged perekondades ja naised on 
nüüd ründajatest majanduslikult rohkem sõltuvad;

                                               
1 Euroopa Liidu ja ÜRO vaheline vastastikuse mõistmise memorandum – soolise võrdõiguslikkuse ja naiste 
õiguste edendamise agentuur (UN Women).
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9. märgib murelikkusega – ja vastavalt andmetele Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi aruandes „Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in 
the EU Member States: Violence Against Women, Victim Support (2012) –, et nn 
kokkuhoiumeetmed on selgelt kahjustanud erialaspetsialistide koolitamist ja jätkusuutliku 
rahastamise olemasolu avalikele teenustele, ühendustele ja valitsusvälistele 
organisatsioonidele, kes osutavad teenuseid vägivalla ohvritest naistele, mis seab ohtu 
nende teenuste olemasolu, mis on häbiväärne tagasiminek tsiviliseeritud ühiskonnas; 
tuletab meelde, et tugiteenustele juurdepääsul valitseb liikmesriigiti tohutu ebavõrdsus, 
ning et on riike, kus on olemas kindel ja piisav riiklik rahastamine, nagu Taanis, 
Madalmaades ja Austrias;

10. soovitab liikmesriikidel tugevdada riiklikke tasuta tervishoiuteenuseid toetuste osas 
vägivalla ohvriks langenud naistele ning suurendada varjupaikade ja vabade kohtade arvu, 
pakkudes eri rahvusest naistele erinevates keeltes eksperdiabi;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide valitsustele.
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SELETUSKIRI

Kuna 2012. aasta on aasta, mil praktikas kehtib ELi tasandil otsustatud kokkuhoiupoliitika –
eelkõige majanduse juhtimise poliitika – ja mil troika sekkumismeetmed on jõustunud kolmes 
ELi riigis (Iirimaa, Kreeka, Portugal), juhib raportöör tähelepanu probleemidele, mis 
mõjutavad igapäevaselt ja tegelikkuses suure osa naiste elu ELis. 
2012. aastal oli ELis 2,145 miljonit töötut rohkem kui 2011. aastal. Naiste vaesuse risk oli 
26% ja meeste puhul 23,9%.
Miljonid naised on töötud või ebastabiilses töösuhtes, nende palka ja pensionit on vähendatud, 
nad on madalapalgalised ja kannatavad palgaga seotud diskrimineerimise tõttu. Eriti noored 
naised elavad suures ebakindluses, kammitsetuna raskustest tööturule pääsul (noorte 
tööpuudus on 23,1%), ja nende töösuhetes valitseb ebastabiilsus, mis seab ohtu nende 
majandusliku iseseisvuse, ilma milleta ei saa võrdsetel alustel osaleda. Paljud naised ja noored 
naised on sunnitud parema elu otsingul oma kodumaalt välja rändama. 
See on paljude naistöötajate ja tööstuses, kaubanduses ning sotsiaalvaldkonnas töötavate 
naiste reaalsus, kus tuleb töötada pingelises töörütmis madala palga eest, elades vaesuses ka 
siis, kui nad töötavad. Selline on tegelik elu üha suuremal arvul töötajate jaoks, kes teevad 
lisaks kutsetööle lisatööd, et tagada elatusvahendid iseendale ja oma pereliikmetele, kellest 
paljud on töötud. See on tegelik elu naistel, kes astuvad välja ja paluvad abi, kui neil ei ole 
raha, et lastele süüa anda. See on tegelik elu tehniliste juhtide ja haritlastena töötavatel naistel, 
kelle ühiskondlik ja ametialane staatus halveneb ja elukvaliteet langeb. 

2012. aastal elas ELis 25,4 miljonit last vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus, mis on 
dramaatiline ühiskonnaprobleem, millega enamikul juhtudel tegelevad ja mida püüavad 
vähendada naised. Eelarvekärped avalikes teenustes kajastuvad selles, et puudub juurdepääs 
haridusele või tervishoiule, mille tõttu ei võimaldata sageli jälgimist raseduse ajal 
inimväärsetel tingimustel. Sotsiaaltoetuste kärpimine on paljude perekondade jaoks veelgi 
valusam tööpuuduse kontekstis.

Palju räägitud vajadusele suurendada naiste osalemist poliitikas, ühiskonnaelus, ühendustes, 
kultuurielus on selgelt ohus, eriti madalamatest ühiskonnakihtidest naiste jaoks.

On ilmselge, et kui riikidesiseselt valitseb ebavõrdsus, siis see suureneb ka riikide vahel. 
Tööpuuduse määr euroala lõuna- ja äärepiirkondades oli 2012. aastal keskmiselt 17,3% ja 
euroala põhja- ja keskpiirkondades 7,1%. Vaesus on suurenenud kahes kolmandikus 
liikmesriikidest, ent mitte ülejäänud kolmandikus. 

Tekivad odava tööjõuga geograafilised piirkonnad, mis võimaldavad suurte 
majanduskontsernide rikkuse kasvu. Avalikud teenused hävitatakse selleks, et muuta need 
hiljem erastamise kaudu tulusaks erasektoris. See oli lahendus, mille valisid suured majandus-
ja finantskontsernid oma rikkuse kuhjumise probleemide lahendamiseks. EL ja paljud riikide 
valitsused üritasid seda poliitikat ellu viia.
Kui praegu nimetatakse seda kriisi majandus- ja finantskriisiks, siis on see ka demokraatia ja 
soolise võrdõiguslikkuse kriis. See on kriis tsivilisatsiooni saavutustes, milleks on kulunud 
sajandeid ja mille eest on eri põlvkondade naised võidelnud.

Raportöör rõhutab, et ei ole võimalik jätkata neid poliitikameetmeid, püüdes „vältida” või 
„maksimaalselt vähendada” soolist mõju, nagu sageli räägitakse. Selliste poliitikameetmetega 
soolist võrdõiguslikkust ei saavutata. Seepärast soovitatakse raportis võtta meetmeid 
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praeguste sotsiaal- ja majanduspoliitikasuundade vastu, eelkõige:
– edendada õigust õigustega tagatud tööle, rakendades naiste loome- ja tootmisvõimet nende 

osalemises võrdsetel alustel kõikides majandus- ja sotsiaalsektorites ning majanduse ja 
ühiskonna arengus;

– õigust õigustega tagatud tööle, otsese ja kaudse palgaga seotud diskrimineerimise 
kaotamist, õigust olla töötaja ja ema ilma naiste jaoks karistavate tagajärgedeta; 

– väärtustada palkasid ja pensione, tagada piisav sotsiaalkaitse töötutele, samuti haiguse, 
lapsehoolduspuhkuse ja invaliidsuse korral ning tagada kõikide naiste võrdne juurdepääs 
riiklikele tasuta ja kvaliteetsetele tervishoiuteenustele;

– ennetada vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse põhjuseid ja tegureid ning prostitutsiooni, naiste ja 
lastega kaubitsemist ning rahastada rohkem vägivalla ohvriks langenud naiste 
tugiorganisatsioone ja -institutsioone.


