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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

majanduslanguse ja finantskriisi sooliste aspektide kohta
(2009/2204(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2008. aasta teatist „Parem töö- ja eraelu tasakaal: töö-
, era- ja pereelu ühitamise võimaluste edendamine” (KOM(2008)0635);

– võttes arvesse komisjoni 26. novembri 2008. aasta teatist „Euroopa majanduse taastamise 
kava” (KOM(2008)0800);

– võttes arvesse komisjoni 4. märtsi 2009. aasta teatist kevadisele Euroopa Ülemkogule 
Euroopa majanduse elavdamise kohta (KOM(2009)0114);

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti „Konsulteerimine tulevase ELi 2020. aasta 
strateegia üle” (KOM(2009)0647);

– võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2008. aasta aruannet „Barcelona eesmärkide 
elluviimine seoses lastehoiuteenustega eelkooliealistele lastele” (KOM(2008)0638);

– võttes arvesse komisjoni 27. veebruari 2009. aasta aruannet soolise võrdõiguslikkuse 
kohta aastal 2009 (KOM(2009)0077);

– võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2008. aasta aruannet „Naiste ja meeste 
võrdõiguslikkus – 2010” (KOM(2009)0694);

– võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2000. aasta teatist „Soolist võrdõiguslikkust käsitleva 
ühenduse raamstrateegia poole (2001–2005)” (KOM(2000)0335) ning komisjoni 
aastaaruandeid soolise võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus aastatel 2000, 2001, 2002, 
2004, 2005, 2006, 2007 ja 2008 (vastavalt KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, 
KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, KOM(2005)0044, KOM(2006)0071, 
KOM(2007)0049 ja KOM(2008)0010);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ 
meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta 
tööhõive ja elukutse küsimustes (uuestisõnastamine)1;

– võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2008. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja 
naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 86/613/EMÜ (KOM(2008)0636);

– võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2008. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/85/EMÜ 

                                               
1 ELT L 204, 26.7.2006, lk 23.
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rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu 
parandamise meetmete kehtestamise kohta (KOM(2008)0637);

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimkaubanduse vastu võitlemise konventsiooni (CETS 
nr 197) ratifitseerimise hetkeseisu;

– võttes arvesse 22. märtsil 2005. aastal Euroopa sotsiaalpartnerite poolt vastu võetud 
soolise võrdõiguslikkuse meetmete raamistikku;

– võttes arvesse 4. mai 2009. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Nõukogu soovitus 
majandus- ja finantskriisi mõju kohta naistele (Doc 11891);

– võttes arvesse 23.–24. märtsil 2006. aastal Euroopa Ülemkogu poolt vastu võetud soolise 
võrdõiguslikkuse Euroopa pakti;

– võttes arvesse naiste ja meeste võrdseid võimalusi käsitleva nõuandekomitee tegevust
ning selle 22. märtsi 2007. aasta arvamust soolise palgaerinevuse kohta;

– võttes arvesse oma 24. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni naiste sisserände kohta: 
naissoost sisserändajate roll ja koht Euroopa Liidus;1

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2007. aasta resolutsiooni naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
juhiste 2006–2010 kohta2;

– võttes arvesse oma 3. septembri 2008. aasta resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse kohta 
aastal 20083;

– võttes arvesse oma 18. novembri 2008. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile 
meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte rakendamise kohta4;

– võttes arvesse oma 6. mai 2009. aasta resolutsiooni tööturult tõrjutud isikute aktiivse 
kaasamise kohta5;

– võttes arvesse oma 8. oktoobri 2009. aasta resolutsiooni ülemaailmse finants- ja 
majanduskriisi mõju kohta arengumaadele ja arengukoostööle6;

– võttes arvesse Eurostati väljaannet „Statistics in focus” 53/2009, pealkirjaga „Tööpuuduse 
järsk kasv ELis”; 

– võttes arvesse Eurostati väljaannet „Statistics in focus” 97/2009, pealkirjaga 
„Majanduslangus EL-27 riikides: kriisi pikkus ja sügavus on sektorite ja riikide lõikes 
erinev”;

                                               
1 ELT C 313E, 20.12.2006, lk 118.
2 ELT C 301E, 13.12.2007, lk 56.
3 ELT C 295E, 4.12.2009, lk 35.
4 ELT C 16E, 22.1.2010, lk 21.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0371.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0029.
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– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit 
(A7-0000/2010),

A. arvestades, et maailmamajandus seisab silmitsi tõsiseima majanduslangusega pärast 
1930ndate aastate suurt majanduskriisi, ja arvestades selle sotsiaalseid tagajärgi kogu 
Euroopas ja kaugemal; arvestades, et majandus- ja finantskriis Euroopas avaldab eriti 
kahjulikku mõju naistele ning nõukogu, komisjon ja liikmesriigid ei ole sellele mõjule 
seni vajalikul määral tähelepanu pööranud;

B. arvestades, et ehitussektorile ja autotööstusele, kus domineerivad mehed, on võrreldes 
jaekaubandus-, teenuste ja turismisektoriga palju tähelepanu pööratud, kuigi 
majanduskriis on neid sektoreid sama negatiivselt mõjutanud; arvestades tungivat 
vajadust käsitleda majandus- ja sotsiaalkriisi mõju ja lahendamise soolist dimensiooni 
riiklikes ja Euroopa majanduse elavdamise kavades;

C. arvestades, et juhtivad majandusteadlased on väitnud, et laenuraha vähenemine, millest 
majanduslangus alguse sai, oli meeste poolt põhjustatud katastroof; arvestades, et riikide 
ja rahvusvahelisel tasandil võetud meetmete üle otsustasid peamiselt mehed ja neis ei 
võeta arvesse soolist võrdõiguslikkust; arvestades, et oluline on naised poliitikat, 
majandust ja finantsvaldkonda puudutavate otsuste tegemise protsessi täielikult kaasata;

D. arvestades, et soouuringutega on kindlaks tehtud, et naistel on erinev juhtimisviis ning 
nad väldivad riske ja keskenduvad rohkem pikaajalistele eesmärkidele; 

E. arvestades, et majandustegevuse aeglustumine mõjutab naisi tõenäoliselt rohkem kui 
mehi; arvestades ohtu, et praegune majandussurutis pidurdab edasiminekut või isegi 
annab kogu protsessile tagasikäigu ning sellel võivad olla pikaajalised tagajärjed 
sotsiaalkaitsesüsteemidele, sotsiaalsele kaasatusele ja demograafiale;

F. arvestades, et soolise võrdõiguslikkuse meetmed on tühistatud või edasi lükatud ning 
võimalikud tulevikus tehtavad kärped riikide eelarvetes avaldavad negatiivset mõju 
naiste tööhõivele ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisele; arvestades, et eespool 
nimetatud direktiivi 2006/54/EÜ nõuetekohane rakendamine muutub üha olulisemaks;

G. arvestades, et majanduslangust ei tohiks ära kasutada töö- ja pereelu ühitamise poliitikas 
saavutatud edusammude aeglustamiseks ega hooldusteenuste ja puhkusekorralduse 
tarvis eraldatud eelarve kärpimiseks, kuna need tegurid mõjutavad eelkõige naiste 
juurdepääsu tööturule;

H. arvestades, et Rootsi eesistujariigiks olemise ajal võttis nõukogu 30. novembril 2009 
vastu järeldused1, milles kutsuti liikmesriike ja komisjoni üles tugevdama soolise 
võrdõiguslikkuse mõõdet ELi 2020. aasta strateegias; arvestades, et komisjon ei ole 

                                               
1 Nõukogu järeldused „Sooline võrdõiguslikkus: majanduskasvu ja tööhõive suurendamine – panus 2010. aasta 
järgsesse Lissaboni strateegiasse”, nõukogu  istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
tarbijakaitseküsimused) , Brüssel, 30. november 2009.
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seda ELi 2020. aasta strateegiat käsitlevas konsulteerimisdokumendis arvesse võtnud, 
kuna soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist ei mainita asjaomases dokumendis 
kordagi; arvestades, et sellele vaatamata on äärmiselt oluline lisada sooline mõõde uude 
finants-ja majandusarhitektuuri ning -poliitikasse ja tagada, et viiakse läbi majanduse 
elavdamise kavade ja struktuurilise kohandamise programmide soolise mõju hindamine 
ning et neis võetakse arvesse soolist mõõdet;

I. arvestades, et eriti majanduslanguse ajal on vaesusriskis elavad inimesed veelgi 
haavatavamad; arvestades, et viivitamatult on vaja teha jõupingutusi ja leida täielikke 
lahendusi vaesuse kõrvaldamiseks, nagu lepiti kokku juba aastal 2000 Lissabonis 
toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel; arvestades, et erilist tähelepanu tuleks 
pöörata mitmes suhtes ebasoodsas olukorras olevate rühmade kaitsele ning tagada nende 
ühiskonda kaasamine;

J. arvestades, et kvaliteetne täisajaga töökoht on parim kaitse vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu; arvestades asjaolu, et väga oluline on kujundada ja rakendada poliitikat, 
mis vastaks nii naiste kui ka meeste vajadustele, sealhulgas juurdepääs taskukohastele ja 
kergesti kättesaadavatele hooldusteenustele;

K. arvestades, et uuringud näitavad, et vägivald naiste vastu kasvab, kui mehed kogevad 
majanduskriisi tõttu kõrvaletõrjumist või kaotusi; arvestades, et majanduslik stress toob 
tihti kaasa sagedasema, vägivaldsema ja ohtlikuma kuritarvitamise,

1. juhib tähelepanu asjaolule, et sooline võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu eesmärk ja 
seetõttu keskne põhimõte mis tahes poliitikameetmetes majandus- ja finantskriisile 
reageerimisel ning üleminekul pikaajalisele terviklikule kriisijärgsele ajale; rõhutab, et 
sooline võrdõiguslikkus on eesmärk omaette ja mitte üksnes vahend majanduskasvu 
saavutamiseks;

2. rõhutab komisjoni seisukohta, et praegune kriis ohustab soolise võrdõiguslikkuse alal 
saavutatut ning majanduslanguse tagajärjed mõjutavad negatiivselt just naisi; rõhutab 
asjaolu, et majandus- ja finantskriisi põhjused ja tagajärjed on soolised;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et naiste kaasamine tööturule viimastel aastakümnetel 
tähendab mitte üksnes seda, et kriis mõjutab otseselt rohkem naisi, vaid ka leibkondi, 
mille sissetulekut mõjutab oluliselt naiste töökohtade kaotus; kutsub Euroopa Liidu 
institutsioone ja liikmesriike üles võtma arvesse kriisi varjatud kulusid, sealhulgas 
erinevaid ja tihti tähelepanuta jäetud soolisi tagajärgi;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et makromajanduspoliitika on enamjaolt seotud tööjõu 
soolise segregatsiooni suurenemisega, naiste töökohtade kindluse vähenemisega 
alltöövõtulepingute tõttu, meeste ja naiste palgaerinevuse kasvuga, naiste 
tervishoiuteenustele ja haridusele juurdepääsu halvenemisega avalike teenuste 
erastamise tõttu, suurenenud ebavõrdsusega laenu, maa ja kinnisvara kättesaadavusel 
ning vaesuse üha suurema kasvuga naiste hulgas;

5. väljendab kahetsust asjaolu üle, et paljud, eelkõige jaekaubandus-, teenuste ja 
turismisektoris ning osalise tööajaga ja ebakindlatel töökohtadel töötavad naised on juba 



PR\806001ET.doc 7/14 PE439.236v01-00

ET

kaotanud või tõenäoliselt kaotavad oma töö; rõhutab asjaolu, et samal ajal põhjustab 
mikrokrediidi pakkumise vähenemine eeldatavasti füüsilisest isikust naisettevõtjate 
sissetuleku vähenemise; rõhutab, et naiste tööpuudus kasvab tõenäoliselt 
ebaproportsionaalselt palju pärast avaliku sektori eelarvekärbete teatavaks tegemist, 
kuna naisi töötab ebaproportsionaalselt palju haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste 
valdkonnas; 

6. väljendab heameelt Eurostati sooliselt eristatud statistika üle; on siiski seisukohal, et 
rohkem tähelepanu tuleks pöörata osalise tööajaga tööpuudusele (valdkond, mis jäetakse 
sageli tööpuuduse statistikast välja); juhib tähelepanu sellele, et pikaajaline töötus, 
madalamad palgad ja väiksem keskmine töötundide arv mõjutavad tõenäoliselt tõsiselt 
eriti naiste sissetulekut, sotsiaalkindlustust ja pikemas perspektiivis ka pensioni;

7. juhib tähelepanu asjaolule, et kriis mõjutab samuti võõrtöötajaid, samuti nende 
perekondi kodumaal; viitab asjaolule, et naiste rände ulatus ei kajastu sageli piisavalt 
aruandluses ja seetõttu ka kriisi mõju perekondadele, kelle sissetulek sõltub naiste 
palgast, mistõttu võivad naised sattuda veelgi haavatavamasse olukorda, kui nad 
pöörduvad tagasi kodumaale, olles hüljatud oma kogukondade ja perede poolt;

8. rõhutab, et sekkumised ja lahendused nõuavad kriisi tausta mõistmist ja tunnistamist, et 
ei ole olemas ühte ainuõiget lahendust; rõhutab samas, et majanduslangust saab 
kasutada ainulaadse võimalusena majandus- ja sotsiaalpoliitika sooteadlikumaks 
muutmiseks ning liikumiseks sooliselt võrdõiguslikuma ühiskonna arendamise suunas;

9. taunib asjaolu, et kriisile reageerimise poliitilistes meetmetes, sealhulgas majanduse 
elavdamise pakettides, ei ole teadvustatud, analüüsitud ega parandatud kriisi soolist 
mõju; kritiseerib asjaolu, et Lissaboni strateegia järgselt soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist praktiliselt ei käsitleta; kutsub nõukogu, komisjoni ja liikmesriike üles 
lisama soolist võrdõiguslikkust käsitlev peatükk tööhõive ja makromajanduse 
suunistesse ja EL 2020 strateegiasse ning arvestama kõikide poliitikavaldkondade 
eelarvete koostamisel soolise võrdõiguslikkusega;

10. palub nõukogul, komisjonil ja liikmesriikidel ning eelkõige Euroopa Parlamendi 
finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjonil (CRIS) tagada, et viiakse läbi 
majanduse elavdamise kavade ja struktuurilise kohandamise programmide soolise mõju 
hindamine (tagantjärele hindamine juhul, kui seda ei ole tehtud eelnevalt) ning lisatakse 
sooline mõõde, sealhulgas sooliselt eristatud andmed ja statistika;

11. nõuab tungivalt, et nõukogu, komisjon ja liikmesriigid tagaksid, et majanduslangus ja 
rahalised kärped ei mõjutaks nii valitsus- kui ka valitsusvälise sektori kõigil tasanditel 
soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele suunatud poliitika ja struktuuride toimimist; 
väljendab kahetsust asjaolu üle, et mõnedes riikides on selliseid rahalisi kärpeid juba 
tehtud;

12. juhib tähelepanu sellele, et puudulik hoolduspoliitika ja infrastruktuur on suurendanud 
kodumajapidamistes töötavate naissoost võõrtöötajate arvu, kes töötavad nende lünkade 
täitmiseks kodudes ilma sotsiaalsete garantiideta, töökaitse ja muude soodustusteta; 
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kutsub liikmesriike üles viivitamatult kaasama võõrtöötajad sotsiaalkindlustus- ja 
tervishoiusüsteemidesse;

13. kutsub nõukogu, komisjoni ja liikmesriike üles analüüsima ja võtma meetmeid 
võitlemiseks maksukärbete ning avaliku sektori kulutuste ja sotsiaaltoetuste negatiivsete 
mõjude vastu, eriti pidades silmas kohalikul tasandil tehtavaid avaliku sektori kulutuste 
kärpimisi, tagamaks et naistele ei tekiks põhjendamatult suurt koormust hooldusega 
seoses (lapsed, eakad inimesed ja ülalpeetavad isikud), kui haiglate sulgemise või 
haiglapäevade arvu vähendamisega antakse patsientide eest hoolitsemine üle naistele, 
mis võib süvendada naiste ja meeste vahelist ebavõrdsust;

14. kutsub liikmesriike üles arendama taskukohaseid, kättesaadavaid ja kvaliteetseid laste-
ja ülalpeetavate isikute hooldusteenuseid, mis oleksid kooskõlas üleeuroopaliste 
eesmärkidega; rõhutab asjaolu, et täielikult tuleks ära kasutada struktuurifondide ja 
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi võimalusi kvaliteetsete teenuste 
rahastamiseks; nõuab tungivalt, et komisjon esitaks ettepaneku võtta vastu direktiiv, mis 
käsitleb isapuhkust, lapsendaja puhkust ja puhkust ülalpeetava pereliikme 
hooldamiseks; 

15. juhib tähelepanu asjaolule, et muutuvas majandusolukorras kasvab vägivald naiste 
vastu; nõuab seetõttu tungivalt, et liikmesriigid parandaksid riiklikke õigusakte ja 
igasuguse soolise vägivalla vastast poliitikat, ning väljendab heameelt eesistujariigi 
Hispaania algatuse üle luua naistevastase vägivalla seirekeskus; väljendab samuti 
heameelt nõukogu algatuse üle võtta vastu ohvrite kaitset käsitlev alusakt (Euroopa 
lähenemiskeeld); 

16. palub Euroopa institutsioonidel ja liikmesriikidel võtta tõhusaid ja eelkõige 
seadusandlikke meetmeid, mis soodustaksid naiste ja meeste võrdset osakaalu ettevõtete 
ja poliitiliste organite vastutavatel ametikohtadel; seepärast nõuab siduvate eesmärkide 
seadmist, et tagada naiste ja meeste võrdne esindatus;

17. rõhutab, et naised on alaesindatud finantsotsuste tegemisel ning et naised on tegelikult 
üks neist rühmadest, kes on praegusel ajal finantsotsuste tegemisest kõrvale jäetud ja 
kellele finantsriskid negatiivset mõju avaldavad; kutsub nõukogu, komisjoni ja 
liikmesriike üles suurendama naiste osalemist otsuste tegemise kõigil tasanditel, eriti 
kui on tegemist eelarve koostamise ja Euroopa finantssüsteemi, sealhulgas Euroopa 
Keskpanga juhtimise korraldusega;

18. väljendab heameelt Norra valitsuse otsuse üle suurendada naiste osakaalu aktsiaseltside 
juhatustes vähemalt 40%-ni; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma Norra 
algatusest positiivset eeskuju ja liikuma samas suunas;

19. juhib tähelepanu asjaolule, et sotsiaalsesse infrastruktuuri investeerimine on võimalus 
Euroopat moderniseerida ja edendada võrdõiguslikkust ning seda võib käsitleda kui 
paralleelset strateegiat investeerimisele rohelistesse tehnoloogiatesse, et moderniseerida 
füüsilist infrastruktuuri; on seisukohal, et sooline võrdõiguslikkus peaks seetõttu olema 
poliitika prioriteet ja oluline vahend;
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20. rõhutab asjaolu, et nn rohelistel töökohtadel on võimalus muutuda tulevasel ELi tööturul 
oluliseks kasvavaks segmendiks ning et juba praegu võib ELis rohkem kui 20 miljonit 
töökohta pidada „roheliseks” ja uutest tõenditest ilmneb, et töökohtade arv ainuüksi 
taastuvenergia sektoris võib aastaks 2020 kahekordistuda, ulatudes 2,8 miljonini;

21. juhib tähelepanu asjaolule, et majanduse keskkonnasõbralik ümberkujundamine ja 
üleminek vähem süsihappegaasiheiteid tekitavale majandusele tekitab suure nõudluse 
oskustööliste järele; viitab tõsiasjale, et naissoost töötajad on tugevalt alaesindatud 
taastuvenergiasektoris ning eelkõige teaduse- ja tehnoloogiamahukates ametites; palub 
nõukogul, komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et naistöötajaid ei jäeta kõrvale 
koolitusprojektidest ja programmidest, mis on seotud ökoloogilise 
ümberkujundamisega, s.t hõlmavad taastuvenergiasektorit ning teaduse- ja 
tehnoloogiamahukaid ameteid;

22. kutsub nõukogu, komisjoni ja liikmesriike üles tagama riiklikul tasandil Euroopa 
struktuurifondide täielik rakendamine, et reageerida majanduslanguse mõjule, jätkates ja 
täiendades algatusi üldmääruse1 artikli 16, Euroopa Sotsiaalfondi mõlema määruse2 ja 
Euroopa Regionaalarengu Fondi määruse3 artikli 6 alusel;

23. kutsub nõukogu, komisjoni ja liikmesriike üles looma iga fondi raames rahalised 
reservid võrdsete võimaluste meetmete jaoks, toetades täiendavalt üldisi programme ja 
muid erialgatusi, mida rahastatakse eraldi tehnilise abi raames; kutsub liikmesriike üles 
arendama mehhanisme soolist võrdõiguslikkust arvestava juhtimise jaoks, et kaasata 
soolise võrdõiguslikkuse valdkonna eksperditeadmised valitsusasutuste ja muude 
asutuste töösse, kes rakendavad meetmeid Ühtekuuluvusfondi ja struktuurifondide 
raames, ning edendama naisorganisatsioone ja -võrgustikke;

24. ergutab Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituuti koostama analüüs majanduskriisi 
soolise mõju kohta ja kutsub teisi Euroopa institutsioone (näiteks Euroopa Elu- ja 
Töötingimuste Parandamise Fondi) üles käsitlema oma töös soolise võrdõiguslikkuse 
küsimusi;

25. kutsub nõukogu, komisjoni ja liikmesriike üles tunnustama ja toetama panust, mida 
kodanikuühiskond saab anda finants- ja majanduskriisiga toimetulekusse, eriti pidades 
silmas vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aastat;

26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele, tööturu osapooltele ja asjaomastele valitsusvälistele 
organisatsioonidele.

                                               
1 Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta (ELT L 210, 31.7.2006, lk 25).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1081/2006, mis käsitleb Euroopa 
Sotsiaalfondi (ELT L 210, 31.7.2006, lk 12).
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ELT L 210, 31.7.2006, lk 1).
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Maailmamajandus on endiselt sügavaimas majanduslanguses pärast 1930ndate aastate suurt 
majanduskriisi ja ülemaailmse finantskriisi ulatus on üksnes laienenud. Ülemaailmne 
finantssüsteem on kokku kukkunud, on esinenud spekulatiivseid mulle ning eluaseme-, aktsia-
, toidu- ja energiahindade järske kõikumisi. Majanduse liigne finantstegevusele keskendumine 
tõi kaasa ebastabiilsuse, pankade ja muude suurte finantsasutuste pankroti või pankroti äärele 
jõudmise. Suutmatus pakkuda reaalmajandusele laenu on avaldanud kahjulikku mõju 
reaalmajandusele ja inimeste elukvaliteedile.1 Sajad miljonid inimesed on kaotanud oma 
töökohad, sissetulekud, säästud ja kodud. Kuigi kriisi kõige raskem etapp võib nüüdseks olla 
seljataga, nõustuvad eksperdid seisukohaga, et kriisi sotsiaalsed tagajärjed kestavad edasi ka 
pärast seda, kui majandus on langusest tõusule pöördunud. 

Sooline ebavõrdsus on nii finants- ja majanduskriisi põhjus kui ka tagajärg 

Finants- ja majanduskriis on oma olemuselt ja mõjult sooline. Kõik majanduse elavdamise 
meetmete kategooriad on soolised: finantsjuhtimise reformimine; tööstussektorite ja -
ettevõtete toetamine; tööturu toetamine; investeerimise toetamine ja leibkondade ostujõu 
toetamine. 

Ajakirjanduses avaldatavates artiklites keskendutakse meestega seotud tööstusele, tehaste 
sulgemisele ja pankurite boonuste kaotamisele. Naised on sellest pildist välja jäetud; puudub 
igasugune põhjalik analüüs kriisi naiseliku mõõtme ja selle kohta, kuivõrd erinev on kriisi 
mõju naistele. Milline on näiteks tööstussektori töötajate sooline jaotus ja toetust saanud 
ettevõtete töötajate sooline jaotus? See on oluline küsimus, sest kui toetatakse rohkem meeste 
edasist tööhõivet kui naiste oma, siis sooline võrdõiguslikkus ei suurene vaid pigem väheneb.

Sooline võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu eesmärk ja see peab olema keskne osa kõigis 
poliitikameetmetes ning riiklikes ja rahvusvahelistes majanduse elavdamise kavades, samuti 
üleminekul kriisijärgsele ajale. Kriisi saabudes ja sellele järgnenud majanduse elavdamise 
kavades Euroopa, liikmesriikide ja rahvusvahelisel tasandil (G20) ei teadvustatud, mõistetud, 
analüüsitud ega parandatud kriisi soolist mõju. 

Naised on finantsotsuste tegemisel alaesindatud. Komisjoni 2009. aasta aruandest soolise 
võrdõiguslikkuse kohta selgub, et kõigi liikmesriikide keskpankade presidendid on mehed. 
Lisaks märgiti komisjoni 2007. aasta aruandes, et keskmiselt on ELi keskpankade kõrgemate 
otsustusorganite liikmete hulgas iga viie mehe kohta üks naine. Euroopa tasandil juhivad 
kõiki kolme finantseerimisasutust (Euroopa Keskpank, Euroopa Investeerimispank ja Euroopa 
Investeerimisfond) nii mehed kui ka naised ning nende institutsioonide kõrgemate 
otsustusorganite liikmete hulgas on naisi kõigest 16 %.2

Naiste kaasamine finantsotsuste tegemisse on viis rakendada eri prioriteete ja tavasid, millel 
võib olla positiivne mõju mitte üksnes naistele, vaid kogu ühiskonnale. Üks selline tava on 

                                               
1 Walby, Sylvia, Gender and the Financial Crisis, aprill 2009, lk 3.
2 Komisjoni 2009. aasta aruanne soolise võrdõiguslikkuse kohta.
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suhtumine riskide võtmisse. Teiste hulka kuuluvad eelistused hariduse ja tervishoiuga seotud 
avalike teenuste pakkumise osas, millega ei aidata üksnes kaasa soolisele võrdõiguslikkusele, 
vaid ka inimkapitali arendamisele pikas perspektiivis.1

Kas juhtimises naiste osakaalu suurendamine kaitseb kriisi eest? 

Kui Lehman Brothers oleks olnud Lehman Sisters, s.t seda oleksid juhtinud meeste asemel 
naised, kas siis oleks laenuraha vähenemine üldse aset leidnud? Nii feministid kui ka juhtivad 
majandusteadlased on väitnud, et laenuraha vähenemine oli meeste poolt põhjustatud 
katastroof. Kriis on julgustanud juhatuste koosseisu mitmekesisuse eest kõnelejaid, kes 
rõhutavad, et viivitamatult on vaja suurendada naiste osakaalu finantseerimisasutuste 
juhtorganite liikmete hulgas. Meeste tehtud vead võivad anda naistele võimaluse pääseda läbi 
nähtamatutest takistustest karjääriredelil2.

Teerajajaks on Island. Pärast majanduse häbistavat kokkuvarisemist on Atlandi ookeani 
põhjaosas asuv saareriik andnud finantsvaldkonna põhihoovad naiste kätte. Islandil on nüüd 
naispeaminister, samal ajal kui riigi kahte suurimat panka juhivad naised, vahetades välja 
mehed, keda süüdistati hulljulgete liialduste tõttu asjaomaste asutuste põhjalaskmises.3

Professor Michel Ferrary (Ceram, Prantsusmaa) on veendunud, et sooline tasakaal on võti 
paljude riikide finantssektoris seni valitsenud riskivalmiduse ohjeldamiseks. Pangad, mille 
töötajate sooline koosseis on paremini tasakaalus, on Ferrary sõnul läbinud majanduskriisi 
tunduvalt paremini kui pangad, mille sooline koosseis ei ole tasakaalus. Mitmete 
soouuringutega on kindlaks tehtud, et naistel on meestest erinev käitumis- ja juhtimisviis. Neil 
on kombeks riske vältida ja keskenduda rohkem pikaajalistele eesmärkidele. Naissoost juhtide 
suurem osakaal tasakaalustab nende meeskolleegide riskivalmidust.4

Ettevõtete juhatuste ebavõrdne sooline koosseis on jätkuvalt tavaks kogu maailmas; 
ülikondades mehed domineerivad jätkuvalt nii otsuste tegemisel kui ka teistes ülesannetes. 
Norras on selle tasakaalustamatuse vastu tõhusalt võideldud õigusaktidega. Norra valitsus 
esitas 2003. aasta juunis õigusakti ettepaneku, mille eesmärk on tõsta naiste osakaalu kõigi 
riigi- ja suuremate eraettevõtete juhatuste liikmete hulgas 50 protsendini.5 Meeste ja naiste 
esindatust ettevõtete juhtorganites käsitlevad sätted jõustusid Norras 1. jaanuaril 2006. Uute 
õigusaktide kohaselt peaks mõlema soo minimaalne osakaal igas juhatuses olema 40%. 
Hispaania on vastu võtnud sarnase seaduse. Seitsme aasta jooksul tuleb kümnest kohast 
riigiettevõtete juhatustes anda neli naistele.

Segregeeritud tööturg 

                                               
1 Walby, Sylvia “Auditing the gender implications of recovery policies for the financial and economic crisis”, 
aprill 2009, 7.

Ruth Sunderland “The real victims of this credit crunch? Women”, The Observer, pühapäev, 18. jaanuar 2009.
3 The Washington Post, ‘In Banking Crisis, Guys get the Blame’, Kevin Sullivan, Mary Jordan, 10. veebruar 
2009.
4 Ferrary, CERAM Business School Research, veebruar 2009.
5 Dublin Foundation Eurofound, EIROnline, 2003/06 Government proposes gender quotas on company boards.
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Praegune kriis on varasematest majanduslangustest erinev: majandustegevuse aeglustumine 
mõjutab naisi tõenäoliselt rohkem kui mehi. Erinevalt varasematest majanduslangustest 
moodustavad naised nüüd tööturul palju suurema osa tööjõust. Naiste kaasamine tööturule 
tähendab ühtlasi ka seda, et kriis ei mõjuta mitte ainult otseselt rohkem naisi, vaid ka 
leibkondi, mille sissetulekut mõjutab oluliselt naiste töökohtade kaotus. Olukorras, kus 
tööhõive mudelit iseloomustab tööturu sooline segregatsioon, sooline ebavõrdsus töötasu 
osas, osalise tööajaga töötamise ja ebakindlate töökohtade kõrgem määr naiste puhul ning 
naiste koondumine nn mitteametlikku sektorisse, kus töötasu ja sotsiaalne kaitse on 
madalamad, ei ole naised kriisiga toimetulekuks kaugeltki heas olukorras. 

Ei ole kahtlustki, et sooline võrdõiguslikkus peaks olema keskne põhimõte mis tahes 
poliitikameetmetes. Arvestades naiste erinevaid rolle, ulatub majandus- ja finantskriisi mõju 
kaugemale naistest tööturul, mõjutades ühtlasi ka ühiskonna üldist stabiilsust. Muutuvas 
majandusolukorras kogevad naised sageli kiiremini negatiivseid tagajärgi ja saavad 
aeglasemalt kasu majanduse taastumisega kaasnevatest hüvedest. Juba enne kriisi algust 
kuulusid enamik naisi mitteametlikku sektorisse, saades madalamat palka ja väiksemat 
sotsiaalset kaitset.

Naiste koondumine avaliku sektori teenistusse on varasematel aegadel aidanud neid kaitsta 
majanduslanguse esialgse mõju eest. Siiski mõjutavad avaliku sektori töötajatena ja selliste 
teenuste nagu lastehoiuteenuste kasutajatena eelarvekärped naisi eriti tugevalt, kui maksude 
laekumise vähenemise mõju tunda hakkab andma.1 Samuti tuleb meeles pidada asjaolu, et 
valitsused peavad järgmise kümnendi jooksul oma suuri võlgu tagasi maksma.

Riigi tulud ja kulud põhinevad soolisel jaotusel; samal ajal kui mehed annavad 
maksumaksjatena oma suuremate sissetulekute tõttu peamise panuse riigi tuludesse, on naised 
riigi kulutustest peamised abisaajad teenuste osutamise kaudu, mis jagunevad samuti sooliselt: 
lastehoiuteenus, ülalpeetavate hooldusteenus, eluase, haridus ja tervishoid.2 Seetõttu mõjutab 
riiklike kulutuste kärpimine palju suurema tõenäosusega otseselt naisi.

Riiklike kulutuste vähendamine põhjustab samuti selliste teenuste nagu lastehoid tagasi 
naistele suunamise, kes ei saa seetõttu väljaspool kodu ühiskonnas osaleda. 
Sotsiaalmajanduslikus mõttes ebasoodsas olukorras olevate riikide majanduses põhjustavad 
toetavaid teenuseid puudutavad kärped suurema sõltuvuse naistest nii perekonna kui ka 
kogukonna tasandil.3

Mõju tööjõule ja tööhõivele

Tööturul satuvad erinevate tegurite tõttu ebasoodsasse olukorda pigem naised, nt sõlmivad 
naised enam ebakindlaid töölepinguid või on sunnitud töötama osalise tööajaga, samuti on
palkade erinevus jätkuvalt naiste kahjuks (2007. aastal oli see erinevus ELis keskmiselt 17,4% 
ja Eestis isegi kuni 30,3%); see kõik mõjutab omakorda tõsiselt naiste elu jooksul kogutud 
sääste, sotsiaalkindlustusega kaetust ja pensione, mille tulemusena on vaesusriski määr naiste, 

                                               
1 Smith, Marc „Analysis Note: Gender Equality and Recession”, mai 2009, lk 6.
2 EWL: Women, the Financial and Economic Crisis - the Urgency of a Gender Perspective, lk 3.
3 EWL: Ibid.
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eelkõige pensionieas naiste hulgas suurem. 2007. aastal oli vaesusriski määr kõrgem naiste 
puhul (17%) kui meeste puhul (15%). Erinevus oli eriti suur vanemaealiste (22% naistel, 
võrreldes 17%-ga meestel) ja üksikvanemate, peamiselt naiste puhul (34 %)1. 

Siiski ei anna tööpuuduse määr nii naiste kui ka meeste muutuvatest majandustingimustest 
alati täit ülevaadet. Tõepoolest, riiklikud andmed kinnitavad, et naiste tööhõive määra 
langusega ei kaasne alati sama suur tööpuuduse määra kasv. Naised töötavad sageli osalise 
tööajaga ja neid ei loeta mitte töötuteks, vaid pigem osalise tööajaga töötajateks. Seetõttu võib 
naiste töötust meestega võrreldes pidada alahinnatuks. Selleks et mõõta naiste tööpuudust 
võrdsetel alustel meeste omaga, tuleks suuremat tähelepanu pöörata osalisele tööpuudusele, 
mida tuleks käsitleda ja avaldada sama põhjalikult kui täisajaga tööpuudust. Tööhõive 
suundumused ja nende aluseks olevad andmed on küsitavad. ELis on otsustatud, et 
üksikisikutel põhineva statistika puhul jagatakse leibkonnad soo järgi. See on siiski vaid 
esimene samm selle suunas, et andmetes kajastuksid täpselt naiste ja meeste tööhõive 
erinevused.2

Poliitikameetmete ja majanduse elavdamise kavadega seotud võimalused

2009. aasta detsembris jõudsid ELi valitsusjuhid kokkuleppele 200 miljardi euro suuruse 
majanduse elavdamise paketi suhtes, mille otsene eesmärk on toetada tööhõivet, kasutades 
kooskõlastatult riiklikke ja Euroopa tasandi vahendeid.3

Komisjon rõhutas asjaolu, et nn rohelistel töökohtadel on võimalus muutuda tulevasel ELi 
tööturul oluliseks kasvavaks segmendiks ning et juba praegu võib ELis rohkem kui 20 
miljonit töökohta pidada „roheliseks” (10% kogu tööhõivest) ja uutest tõenditest ilmneb, et 
töökohtade arv ainuüksi taastuvenergia sektoris võib aastaks 2020 kahekordistuda, ulatudes 
2,8 miljonini4. Me teame, et majanduse keskkonnasõbralik ümberkujundamine ja üleminek 
hääbuvatest tegevusvaldkondadest vähem süsihappegaasiheiteid tekitavale majandusele 
tekitab suure nõudluse oskustööliste järele. Nn roheliste töökohtade täitmine nõuab piisavaid 
koolitusprogramme, ümberõpet ja haridusprogramme.

Kuigi suurt hulka olemasolevaid uuringuid vaadates näeme, et nn rohelistel töökohtadel 
domineerivad peaaegu täielikult mehed, eelkõige alternatiivenergia valdkonnas. Naissoost 
töötajad on tugevalt alaesindatud taastuvenergiasektoris ning eelkõige teaduse- ja 
tehnoloogiamahukates ametites5. Siiski ei saa õiglase keskkonnasõbraliku ümberkujundamise 
puhul jätta naisi „rohelisele” majandusele üleminekust (s.t teatavatest ametitest ning koolitus-
ja ümberõppeprogrammidest) kõrvale. Komisjon on samuti tunnistanud, et me vajame naisi 
täpselt samadel töökohtadel nagu mehi6. 

Kuna võrdõiguslikkus kodanike vahel on üks Euroopa Liidu põhiväärtustest, peaks võrdsete 
oskustega meestel ja naistel olema kõigile töökohtadele nii era- kui ka avalikus sektoris 
                                               
1 Komisjoni aruanne „Naiste ja meeste võrdõiguslikkus – 2010”, lk 4.
2 Smith, Marc “Analysis Note: Gender Equality and Recession”, lk 12.
3 Komisjoni teatis Euroopa Ülemkogule „Euroopa majanduse taastamise kava”, KOM(2009) 800 lõplik.
4 KOM(2009) 257, lk 4.
5 Renner, Michael; Sweeney, Sean; Kubit, Jill (2008) “Green Jobs towards decent work in a sustainable, low-
carbon world”, Nairobi, lk 309.
6 „New Europe, Green Economy, Green Jobs”, intervjuu peadirektor Nikolaus G. van der Pasiga, 16. juuni 2008.
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võrdne juurdepääs. On olemas ka täiendav pragmaatiline argument: naiste potentsiaal on 
ühiskonna keskkonnasõbraliku ümberkujundamise seisukohast asendamatu. Euroopa ei saa 
kauem lubada olukorda, kus naistöötajates peituvad inimressursid jäetakse kasutamata, 
käsitledes naisi tööjõu tagavarana üksnes olukordades, kus majanduslikud tingimused 
tekitavad nõudluse.

Euroopa ja riikliku tasandi meetmed majanduslanguse vastu on ühtlasi ka võimalus ja 
ümberkujundav hetk soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks; finants- ja majanduskriis annab 
meile ka võimaluse arendada meetmeid ja nägemusi ning määrata kindlaks sekkumist vajavad 
poliitikavaldkonnad ja alternatiivsed lahendused. Soolist võrdõiguslikkust käsitlev analüüs 
kõnealusel hetkel aitab ka vältida ebaefektiivse poliitika soovimatuid tagajärgi või 
soovimatuid tagajärgi. Sotsiaalsesse infrastruktuuri investeerimist tuleks näha kui võimalust 
Euroopat moderniseerida ja edendada võrdõiguslikkust, samuti kui paralleelset strateegiat 
investeerimisele rohelistesse tehnoloogiatesse, et moderniseerida meie füüsilist 
infrastruktuuri.1

Komisjon rõhutas oma töödokumendis „Konsulteerimine tulevase ELi 2020. aasta strateegia 
üle”, et sooline võrdõiguslikkus on keskse tähtsusega küsimus. Ülimalt tähtis on tagada, et 
sooline aspekt lisatakse Lissaboni strateegia tulevasse läbivaatamisse, mis leiab aset pärast 
aastat 2010, sealhulgas Euroopa tööhõivestrateegiasse ja makromajanduse strateegiasse, ning 
et sellega seoses võetakse arvesse majandus- ja finantskriisi diferentseeritud mõju naistele. 
Sama oluline on nõukogu, komisjoni ja liikmesriikide poolt tagada, et mis tahes kavandatavat 
poliitikat hinnataks regulaarselt soolise mõju perspektiivist ning viidaks läbi Euroopa 
majanduse elavdamise kava, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi ja muude 
algatuste raames võetavate meetmete soolisi mõjuhinnanguid.

                                               
1 Smith, Marc „Analysis Note: Gender Equality and Recession”, lk 2.


