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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhiste 2006–2010 tulemuste hindamise kohta ja 
soovituste kohta tulevikuks
(2009/2242(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2 ja artikli 3 lõike 3 teist lõiku ning Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklit 157;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 23;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhised 2006–2010” 
(KOM(2006)0092)1;

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

– võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2000. aasta teatist „Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
ühenduse raamstrateegia poole (2001–2005)” (KOM(2000)0335) ja komisjoni 
aastaaruandeid naiste ja meeste 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, KOM(2008)0010) ja aastal 2009 (KOM(2009)0077);

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni humanitaarõiguste ja eelkõige naiste 
õiguste alaseid õigusakte ja eriti konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
kaotamise kohta ning teisi naistevastase vägivalla alaseid ÜRO õigusakte, nagu 
inimõiguste maailmakonverentsil vastu võetud Viini deklaratsioon ja tegevusprogramm, 
ÜRO Peaassamblee 20. detsembri 1993. aasta resolutsioon 48/104 naistevastase vägivalla 
kaotamise kohta, 19. veebruari 2004. aasta resolutsioon 58/147 naistevastase 
koduvägivalla kaotamise kohta, 30. jaanuari 2003. aasta resolutsioon 57/179 
naistevastaste aukuritegude kaotamiseks meetmete võtmise kohta, 2. veebruari 1998. 
aasta resolutsioon 52/86 kuritegevuse ennetamise ja kriminaalõiguse meetmete kohta 
naistevastase vägivalla kaotamiseks;

– võttes arvesse Pekingis 15. septembril 1995. aastal korraldatud neljandal naiste 
maailmakonverentsil vastu võetud tegevusprogrammi ning Euroopa Parlamendi 18. mai 
2000. aasta resolutsiooni Pekingi tegevusprogrammi järelmeetmete kohta2 ja 10. märtsi 
2005. aasta resolutsiooni neljanda ülemaailmse naisteteemalise konverentsi 
järelmeetmete kohta – tegevusplatvorm (Peking+10)3;

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri 9. oktoobri 2006. aasta aruannet kõikide naistevastaste 
vägivallavormide kohta;

                                               
1 ELT C 104, 3.5.2006, lk 19.
2 EÜT C 59, 23.2.2001, lk 258.
3 ELT C 320 E, 15.12.2005, lk 247.
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– võttes arvesse 2005. aasta märtsi lõplikku aruannet ÜRO Peaassamblee naiste staatuse 
komisjoni 49. istungjärgu kohta;

– võttes arvesse Aafrika naiste õiguste protokolli, mida teatakse ka Maputo protokollina, 
mis jõustus 26. oktoobril 2005 ja mis muu hulgas keelab kõik suguelundite moonutamise 
vormid;

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 31. oktoobri 2000. aasta resolutsiooni nr 1325 
naiste, rahu ja julgeoleku kohta, milles nähakse ette naiste suurem osalemine relvastatud 
konfliktide ennetamisel ja rahu ülesehitamisel;

– 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;

– võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2008. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/85/EMÜ 
rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu 
parandamise meetmete kehtestamise kohta (KOM(2008)0637);

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

– võttes arvesse komisjoni naiste ja meeste võrdõiguslikkuse nõuandekomitee 2003. aasta 
mai aruannet soolise mõõtme eelarvesse kaasamise kohta;

– võttes arvesse naiste ja meeste võrdseid võimalusi käsitlevat nõuandekomiteed ja selle 
arvamust soolise palgaerinevuse kohta, mis on vastu võetud 22. märtsil 2007;

– võttes arvesse oma 17. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni seksuaalse kuritarvitamise suhtes 
kaitsetute naiste ja lastega kaubitsemise ennetusstrateegiate kohta2;

– võttes arvesse oma 24. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni naiste sisserände kohta 
(naissoost sisserändajate roll ja koht Euroopa Liidus)3;

– võttes arvesse soolise võrdõiguslikkuse Euroopa pakti, mille võttis Euroopa Ülemkogu 
vastu oma 23. ja 24. märtsi 2006. aasta kohtumisel;

                                               
1 ELT C 204, 26.7.2006, lk 23.
2 ELT C 287 E, 24.11.2006, lk 75.
3 ELT C 313 E, 20.12.2006, lk 118.
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– võttes arvesse oma 13. märtsi 2007. aasta resolutsiooni naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
juhiste 2006–2010 kohta1;

– võttes arvesse oma 17. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni naiste rolli kohta tööstuses2;

– 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 19. veebruari 2009. aasta resolutsiooni sotsiaalmajanduse kohta5;

– võttes arvesse oma 26. novembri 2009. aasta resolutsiooni naistevastase vägivalla 
kaotamise kohta6;

– võttes arvesse oma 10. veebruari 2010. aasta resolutsiooni inimkaubanduse tõkestamise 
kohta7;

– võttes arvesse oma 10. veebruari 2010. aasta resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse kohta 
Euroopa Liidus aastal 20098;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

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

A. arvestades, et vaatamata sellele, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus on üldine 
inimõigus ja et see on Euroopa Liidu põhiõigus ja on juba ammu tunnustatud 
aluslepingutes, püsivad poliitilises tegelikkuses ja naiste elus ikka märkimisväärsed 
ebavõrdsused;

B. arvestades, et naiste ja meeste võrdsete õiguste ja võimaluste puhul tuleb tagada 
ühiskonnas areng kõigi jaoks ja mitte tagasiminek;

C. arvestades, et kuigi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhised 2006–2010 on soolise 
võrdõiguslikkuse põhiaspekte mõnevõrra esile toonud, on tõelised edusammud jäänud 
väheseks;

D. arvestades, et praegune majandus- ja sotsiaalkriis on eriti raskete tagajärgedega naiste 
jaoks, mis suurendab ebavõrdsust ja diskrimineerimist;

                                               
1 ELT C 301 E, 13.12.2007, lk 56.
2 ELT C 41 E, 19.2.2009, lk 73.
3 ELT C 295 E, 4.12.2009, lk 35.
4 ELT C 16 E, 22.1.2010, lk 21.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0062.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0098.
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TAPROV(2010)0018.
8 Vastuvõetud tekstid, P7_TAPROV(2010)0021.
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E. arvestades, et enamik enam kui 85 miljonist Euroopa Liidus vaesuses elavast inimesest 
on naised, mille põhjuseks on tööpuudus, ebakindlad töökohad, madalad palgad, 
minimaalsest toimetulekutoetusest madalamad sissetulekud ja pensionid ning 
kvaliteetsete avalike teenuste raskesti kättesaadavus kõige erinevamates valdkondades;

F. arvestades, et naiste ja meeste keskmise palga erinevus suureneb Euroopa Liidu 
tasandil, ulatudes keskmiselt üle 17%, ja et kaudne diskrimineerimine suureneb 
tööpuuduse kasvades, mis mõjutab eelkõige naisi ja tütarlapsi;

G. arvestades diskrimineerimise mitmesuguseid vorme, mis on suunatud eelkõige 
teatavate naissoost elanikkonnarühmade vastu, kelleks on eakad, ülalpeetavad, 
sisserändajatest naised, vähemuste hulka kuuluvad või puuetega naised, naisvangid jne;

H. arvestades, et on oluline tagada võrdne juurdepääs vahenditele, õigustele ja võimule, 
mis eeldab struktuurilisi ja kultuurilisi muutusi, stereotüüpide kaotamist ja soolise 
võrdõiguslikkuse edendamist;

I. arvestades, et praegused väljakutsed ja omandatud kogemused näitavad, et vaja on 
naiste õiguste paremat koordineerimist, levitamist ja edendamist, võttes arvesse 
tegelike olude erinevust;

J. arvestades Pekingi tegevusprogrammi 15. aastapäevaga seoses vastu võetud 
resolutsioone ja tööd, mida selle programmi elluviimiseks veel teha on vaja;

K. arvestades, et käesolev aasta on vaesuse vastu võitlemise Euroopa aasta, millega 
peavad kaasnema kooskõlastatud poliitikameetmed ja tegevus poliitika jaoks, mis 
praegust olukorda tegelikult muudab;

L. arvestades 8. märtsi rahvusvaheliseks naistepäevaks kuulutamise 100. aastapäeva ja 
seda, kui tähtis on kaasata naised ja naisorganisatsioonid soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisse ning diskrimineerimise ja ebavõrdsuse vastu võitlemisse,

Institutsiooni tasandil

1. teeb ettepaneku, et Euroopa Liidu uus soolise võrdõiguslikkuse strateegia oleks 
Pekingi tegevusprogrammil põhinev tegevuskava ja poliitiline kompromiss, 
arvestades, et naiste ja tütarlaste inimõigused on üldiste inimõiguste võõrandamatu, 
lahutamatu ja jagamatu osa;

2. rõhutab, kui tähtis on, et nõukogu võtaks vastu Euroopa Komisjoni uue ettepaneku 
soolise võrdõiguslikkuse strateegia kohta pärast Euroopa Parlamendi arvamuse 
saamist, et anda sellele suurem poliitiline jõud ja soolise võrdõiguslikkuse poliitikale 
uus hoog;

3. teeb ettepaneku korraldada igal aastal nõukogu, komisjoni ja Euroopa Parlamendi 
kolmepoolne kohtumine soolise võrdõiguslikkuse strateegia edusammude kohta 
Euroopa Liidus;
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4. rõhutab, kui tähtis on korraldada igal aastal soolise võrdõiguslikkuse konverents, 
millel osaleksid eri liikmesriikide naisorganisatsioonid ja ametiühingute 
organisatsioonid, Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, nõukogu ja liikmesriikide 
parlamentide liikmed ning mis pööraks igal aastal erilist tähelepanu eelnevalt kindlaks 
määratud küsimusele;

5. nõuab kindlalt Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi täiel määral ja viivitamata 
jõustamist ning kõigi sooliste näitajate väljatöötamist, mis võimaldaksid käsitleda 
võrdõiguslikkuse küsimusi kõikides valdkondades;

6. on seisukohal, et komisjoni ja nõukogu poliitilistes ettepanekutes, kus tuleb hinnata 
sotsiaalset mõju, hõlmaks see mõju hindamine naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
hindamist;

7. rõhutab vajadust, et Euroopa Komisjoni peadirektoraadid looksid 
koordineerimismehhanismid, mis teostaksid alaliselt meeste ja naiste võrdsete õiguste 
ja võimaluste poliitika järelevalvet erinevates valdkondades;

8. rõhutab, kui tähtis on soolise võrdõiguslikkuse tervikliku käsitlemise poliitika eri 
valdkondades, eelkõige majandus-, rahandus-, kaubandus- ja sotsiaalvaldkonnas, 
eelarve analüüsimine soo ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse perspektiivis; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles andma eeskuju heade tavade osas;

9. nõuab komisjonilt ja liikmesriikidelt tungivalt, et on vaja kahetasandilist strateegiat, 
mis kasutaks soolise võrdõiguslikkuse integreeritud lähenemisviisi ja jätkaks 
erimeetmeid, sealhulgas õigusloomega seotud meetmeid, ning nõuab tungivalt 
eelarveridade lisamist ja eelarveeraldisi ning järelevalvet ja kontrolli, mis tagaks 
kõnealuse strateegia elluviimise;

10. rõhutab vajadust, et ka Euroopa Parlamendis tuleb erinevates komisjonides ja 
delegatsioonides pidada soolise võrdõiguslikkuse küsimusi eriti tähtsaks;

Poliitikavaldkonnad – eesmärgid

11. rõhutab vajadust jätkata Pekingi tegevusprogrammi (Peking+15) analüüsimist, mida 
alustas eesistujariik Rootsi, selleks et sellest lähtuvalt välja arendada mitte ainult 
asjakohased näitajad, vaid ka seada eesmärgid ja võtta vajalikud poliitikameetmed 12 
järgmises ettenähtud valdkonnas:
– naised ja vaesus;
– naiste haridus ja koolitus;
– naised ja tervishoid;
– naistevastane vägivald;
– naised ja relvakonfliktid;
– naised ja majandus
– naised võimul ja otsustamisprotsessis;
– institutsionaalsed mehhanismid naiste arengu jaoks;
– naiste inimõigused;
– naised ja meedia;
– naised ja keskkond;
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– tütarlapsed;

12. peab prioriteetseks vaesuse vastu võitlemist selle põhjuseks olevate makromajandus-, 
rahandus-, sotsiaal- ja tööpoliitika meetmete läbivaatamise kaudu, selleks et tagada 
naistele majanduslik ja sotsiaalne õiglus, arendades välja strateegiad, mis edendavad 
tulude õiglast jagunemist, tagavad miinimumsissetuleku, väärikad palgad ja pensionid, 
loovad naistele rohkem tagatud õigustega töökohti, tagavad kõikidele naistele ja 
tütarlastele juurdepääsu kvaliteetsetele avalikele teenustele, parandavad sotsiaalkaitset 
ja asjaomaseid seotud teenuseid, nimelt lastesõimi, lasteaedu, lastepäevakodusid, 
päevakeskusi, kogukonna vabaajakeskusi ja perekondadele tugiteenuste osutamist, 
muutes need teenused kättesaadavaks kõikidele naistele, lastele ja eakatele;

13. rõhutab vajadust kiireloomuliste meetmete järele, et võidelda palgaga seotud 
diskrimineerimise vastu, vaadates läbi kehtiva direktiivi või töötades välja konkreetsed 
sihttasemete valdkondi käsitlevad etappideks jaotatud kavad, et lõpetada otsene ja 
kaudne diskrimineerimine, või stimuleerides kollektiivlepingute sõlmimist, 
võrdõiguslikkuse alaste nõustajate koolitamist ja võrdõiguslikkuse kavade 
väljatöötamist ettevõtetes ja muudes töökohtades;

14. nõuab suuremat tegutsemist töökohtades, töökohtade teadvustamist ja kontrollimist, et 
tagada naistele paremad töötingimused, pöörates tähelepanu tööaja koormusele, ema-
ja isapuhkusega kaasnevate õiguste täitmisele, töö-, pere- ja eraelu ühitamisele, 
kutsudes üles pikendama ema- ja isapuhkust ja maksma selle eest täistöötasu, looma 
tasulise isapuhkuse ja võitlema kõnealuste õiguste rikkumise vastu;

15. pooldab poliitikat ja meetmeid, mis kaotaksid naistevastase vägivalla kõigis 
valdkondades, edendades naiste inimõigusi, võideldes soostereotüüpide ja kõikide 
diskrimineerimisvormide vastu ühiskonnas ja perekonnas, sealhulgas hariduses, 
koolituses, meedias ja poliitikas; nõuab tungivalt võrdõiguslikkuse alase harimise 
poliitikat ja võrdõiguslikkuse edendamist;

16. rõhutab vajadust pöörata täit tähelepanu nende naiste olukorrale, kes töötavad koos 
abikaasaga põllumajandus-, käsitöö-, kaubandus- või kalandussektoris, ja väikestele 
pereettevõtetele, kus naised on kaitsetumas olukorras kui mehed, nähes ette uued 
meetmed, mis kaitseksid emadust, kaotaksid kaudse diskrimineerimise, tagaksid 
sotsiaalkaitse ja -kindlustuse ning muud naiste õigused, sealhulgas füüsilisest isikust 
ettevõtja staatuses naiste jaoks; 

17.  rõhutab, kui tähtis on tagada kõikidele naistele kontroll oma seksuaal- ja 
reproduktiivõiguste üle, sealhulgas rasedusvastaste vahendite ja abordi kättesaadavuse 
kaudu, tasuta konsultatsioonide kaudu abordi kohta ja teabe abil nimetatud õiguste ja 
kättesaadavate teenuste kohta; rõhutab, kui tähtis on meeste teadlikkuse tõstmine 
nende seksuaal- ja reproduktiivalasest vastutusest;

18. on seisukohal, et erilist tähelepanu tuleb pöörata arengule, rahule ja naiste 
solidaarsusele kogu maailmas, eriti ebaõigluse, diskrimineerimise, nälja, vaesuse, 
inimkaubanduse ja mis tahes vormis vägivalla ohvrite puhul;
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19. nõuab tungivalt, et täidetaks nõudeid, mis on esitatud Euroopa Parlamendi hiljutistes 
10. veebruari resolutsioonides: resolutsioon nr 18/2010 inimkaubanduse tõkestamise 
kohta ja resolutsioon nr 21/2010 soolise võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Käesoleval aastal lõpeb naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhiste 2006–2010 kehtivusaeg ja 
Euroopa Komisjon teatas, et ettevalmistamisel on uus võrdõiguslikkuse strateegia. 
Kuna on tõsine majandus- ja sotsiaalkriis, millel on rasked tagajärjed naistele, on vaja tagada, 
et ei toimuks tagasiminekut, ja tegutseda vaesuse vastu võitlemise Euroopa aasta eesmärkide 
kohaselt.

Sel aastal tähistame kaht aastapäeva, möödunud on 15 aastat Pekingi konverentsist ja 100 
aastat rahvusvahelise naistepäeva esmatähistamisest. Need olid olulised sündmused naiste 
emantsipatsioonis ning 19. ja 20. sajandi vältel jõudu kogunud väikeste ja suurte võitluste 
tulemus. 

Eesistujariik Rootsi valmistas ette dokumendi, mis käsitleb Pekingis 1995. aastal toimunud 
neljandal ülemaailmsel naisteteemalisel konverentsil vastu võetud dokumendi – „Pekingi 
deklaratsioon ja tegevusprogramm võrdõiguslikkuse, arengu ja rahu nimel“ – kohaldamist 
Euroopa Liidus.

Selle raames korraldas Euroopa Parlamendi naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjon seoses käesoleva raporti koostamisega 28. jaanuaril 2010 Brüsselis soolise 
võrdõiguslikkuse strateegia teemalise kuulamise, millel osalesid erinevad Euroopa Liidu 
eksperdid ja naisorganisatsioonid, kes juhtisid tähelepanu vajadusele suuremate edusammude 
järele, et saavutada sooline võrdõiguslikkus ning et kaitsta ja edendada naiste õigusi kui 
peamisi inimõigusi. 

Lühiülevaade naiste õiguste eest võitlemise arengust – 100 aastat rahvusvahelist 
naistepäeva ja 15 aastat Pekingi konverentsi möödumisest 

1910. aastal Kopenhaagenis toimunud teisel naiste maailmakonverentsil kiideti väljapaistva 
Saksa revolutsioonilise juhi Clara Zetkini ettepanekul ja üldisel hääletamisel heaks ettepanek 
hakata tähistama rahvusvahelist töötavate naiste päeva – päeva, mil pööratakse tähelepanu 
töötavate naiste emantsipatsioonile ja üldisele naiste hääleõigusele –, millest kasvas välja 
naistele paremaid töö- ja elutingimusi taotlev laienev liikumine, viies naiste õiguste eest 
võitlemise poliitilisele tasandile ja muutes sümboolse kuupäeva tegutsemise aluseks, mis 
ühendab kogu maailma naistöölisi nende majandusliku, sotsiaalse ja poliitilise 
emantsipatsiooni nimel.

Kuid rahvusvahelise naistepäeva väljakuulutamise aastast (1910) möödus 67 aastat, enne kui 
ÜRO selle päeva institutsionaliseeris.

1972. aasta märtsis tegi Soome kommunistist parlamendiliige ja Rahvusvahelise 
Demokraatliku Naisteliidu (WIDF) teine president Hertta Kuusinen naiste staatuse 
komisjonile ettepaneku, et ÜRO kuulutaks välja rahvusvahelise naiste aasta eesmärgiga 
juhtida ÜRO ja maailma tähelepanu naiste olukorrale ja erivajadustele. Seda ettepanekut 
toetasid teised naisorganisatsioonid ja naiste staatuse komisjon soovitas ÜRO Peaassambleel 
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kuulutada 1975. aasta rahvusvaheliseks naiste aastaks, mille kohta tehti positiivne otsus 
1972. aasta detsembris. 

Need otsused rahvusvahelise naiste aasta (1975) ja ÜRO naistele pühendatud kümnendi 
(1975–1985) kohta innustasid tegudele kogu maailmas.

Vahepeal toimus 1995. aastal Pekingis neljas naiste maailmakonverents, kus kiideti heaks 
dokument „Pekingi deklaratsioon ja tegevusprogramm võrdõiguslikkuse, arengu ja rahu 
nimel”.

Sellel rahvusvahelise naistepäeva väljakuulutamisest sajandi möödumist tähistaval aastal valis 
ÜRO teemaks „Võrdsed õigused, võrdsed võimalused: arenguvõimalused kõigi jaoks”. See on 
aeg, mil hinnatakse tegevusprogrammi Peking+15 teemat: „Sooline võrdõiguslikkus, areng ja 
rahu”, mis oli ÜRO väljakuulutatud naistele pühendatud kümnendi teemaks.

Euroopa Liit on erinevates lepingutes tunnustanud soolist võrdõiguslikkust kui Euroopa Liidu 
aluspõhimõtet ja üldist inimõigust, kuid poliitilises tegelikkuses ja naiste elus esineb ikka veel 
märkimisväärset ebavõrdsust, kuigi aastate jooksul on vastu võetud erinevaid direktiive ja 
mitmeid resolutsioone diskrimineerimise vastu võitlemiseks.

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhised 20062010 ja praegune olukord

Kuigi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhised 20062010 on naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse põhiaspekte mõneti esile toonud, ei olnud neil juhiste praktiliselt 
rakendamiseks vajalikku poliitilist jõudu, mistõttu jäid tõelised edusammud väheseks. Selle 
põhjuseks on ka ühenduse poliitikameetmetes esinevad vastuolud, mistõttu elab üle 85 miljoni 
inimese, enamasti naised ja lapsed, vaesuses, mille põhjuseks on tööpuudus, ebakindlad 
töökohad, madalad palgad, minimaalsest toimetulekutoetusest madalamad sissetulekud ja 
pensionid ning kvaliteetsete avalike teenuste raskesti kättesaadavus.

Teiselt poolt on praegune majandus- ja sotsiaalkriis eriti raskete tagajärgedega naiste jaoks, 
mis suurendab ebavõrdsust ja diskrimineerimist. Naiste ja meeste keskmise palga erinevus 
suureneb Euroopa Liidu tasandil, ulatudes keskmiselt üle 17%, ja kaudne diskrimineerimine 
suureneb tööpuuduse kasvades, mis mõjutab eelkõige naisi ja tütarlapsi. 

Isegi viimastel aastatel loodud töökohad, eelkõige noortele ja naistele loodud töökohad, olid 
valdavalt ebakindlad ja madala palgaga, mis ei vasta põhiõigustele, eriti seoses emadusega, 
mis põhjustab samuti madalat sündimust. Eriti muret tekitavad on diskrimineerimise 
mitmesugused vormid, mis on suunatud eelkõige teatavate naissoost elanikkonnarühmade 
vastu, kelleks on eakad, ülalpeetavad, sisserändajatest naised, vähemuste hulka kuuluvad või 
puuetega naised. 

Püsib suur kuritegevuse ja vaesuse määr, tööpuuduse ja diskrimineerimise tõttu on jätkunud 
või suurenenud naiste ja lastega kaubitsemine ning prostitutsioon paljudes Euroopa Liidu 
riikides, mis nõuab kiireloomulisi lahendusi. 

 Institutsiooni tasandil abinõud
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Kuigi võrdõiguslikkuse poliitika arengutase erineb liikmesriigiti, on tõsi, et peamine on 
tagada võrdne juurdepääs vahenditele, õigustele ja võimule, mis eeldab struktuurilisi ja 
kultuurilisi muutusi, stereotüüpide kaotamist ja võrdõiguslikkuse edendamist, selleks et 
toimuks areng, mitte tagasiminek. 

Praegused väljakutsed ja omandatud kogemused näitavad, et vaja on naiste õiguste paremat 
koordineerimist, levitamist ja edendamist, kaasates naisorganisatsioonid diskrimineerimis- ja 
ebavõrdsuse vastasesse võitlusse.

Seetõttu on vaja, et Euroopa Liidu uus soolise võrdõiguslikkuse strateegia oleks Pekingi 
tegevusprogrammil põhinev tegevuskava ja poliitiline kompromiss ja et nõukogu võtaks selle 
vastu pärast Euroopa Parlamendi arvamuse saamist, et anda sellele suurem poliitiline jõud ja 
võrdõiguslikkuse poliitikale uus hoog, arvestades, et naiste ja tütarlaste inimõigused on üldiste 
inimõiguste võõrandamatu, lahutamatu ja jagamatu osa. 

Samuti tehakse ettepanek korraldada igal aastal nõukogu, komisjoni ja Euroopa Parlamendi 
kolmepoolne kohtumine soolise võrdõiguslikkuse strateegia edusammude kohta Euroopa 
Liidus. Ent arvestades vajadust kaasata naised ja naisorganisatsioonid kogu sellesse protsessi, 
tehakse ettepanek korraldada igal aastal soolise võrdõiguslikkuse konverents, millel osaleksid 
eri liikmesriikide naisorganisatsioonid ja ametiühingute organisatsioonid, Euroopa 
Parlamendi, Euroopa Komisjoni, nõukogu ja liikmesriikide parlamentide liikmed, pöörates 
igal aastal erilist tähelepanu eelnevalt kindlaksmääratud teemale.

Nõutakse kindlalt Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi täiel määral ja viivitamata 
jõustamist ning kõigi sooliste näitajate väljatöötamist, mis võimaldaksid käsitleda 
võrdõiguslikkuse küsimusi kõikides valdkondades. On vajalik, et Euroopa Komisjoni 
peadirektoraadid looksid koordineerimismehhanismid, mis teostaksid alaliselt meeste ja naiste 
võrdsete õiguste ja võimaluste poliitika järelevalvet.

Rõhutatakse, kui tähtis on soolise võrdõiguslikkuse tervikliku käsitlemise poliitika eri 
valdkondades, eelkõige majandus-, rahandus-, kaubandus- ja sotsiaalvaldkonnas. Komisjoni 
ja liikmesriike kutsutakse üles andma eeskuju heade tavade osas ja teatama lisaks 
ametiühingute ja poliitiliste õiguste rikkumise juhtudele ka naiste õiguste, eelkõige töötavate 
naiste õiguste süstemaatilise rikkumise juhtudest, mis piiravad alati õigusi emaduspuhkusele 
ning mis raskendavad laste või teiste ülalpeetavate toetamist, pöörates tähelepanu tootmis-, 
kvaliteedi-, tööviljakuse või tööalase kohusetunde toetuste kasutamisele.

Ei tohi unustada, et vajalik on säilitada kahetasandiline strateegia, mis kasutaks soolise 
võrdõiguslikkuse terviklikku lähenemisviisi, ja jätkata erimeetmeid, sealhulgas õigusloomega 
seotud eelarve- ja kontrollimeetmeid, ning et poliitilistes ettepanekutes, kus tuleb hinnata 
sotsiaalset mõju, hõlmaks see mõju hindamine võrdõiguslikkuse hindamist.
Ka Euroopa Parlamendis, sealhulgas komisjonides ja delegatsioonides, tuleb kõige 
erinevamate valdkondade puhul pöörata soolise võrdõiguslikkuse küsimustele erilist 
tähelepanu.

Poliitikavaldkonnad – eesmärgid

Naiste ja meeste võrdsete õiguste ja võimaluste puhul tuleb tagada ühiskonnas areng kõigi 
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jaoks ja mitte tagasiminek. Seetõttu peetakse oluliseks jätkata Pekingi tegevusprogrammi 
(Peking+15) analüüsimist, mida alustas eesistujariik Rootsi, selleks et sellest lähtuvalt välja 
arendada mitte ainult asjakohased näitajad, vaid ka seada eesmärgid ja võtta vajalikud 
poliitikameetmed programmis ettenähtud kõigis 12 valdkonnas.

Selles kriisiolukorras on viivitamata vaja pidada prioriteetseks vaesuse vastu võitlemist selle 
põhjuseks olevate makromajandus-, rahandus-, sotsiaal- ja tööpoliitika meetmete 
läbivaatamise kaudu, selleks et tagada naistele majanduslik ja sotsiaalne õiglus, arendades 
välja strateegiad, mis edendavad tulude õiglast jagunemist, tagavad miinimumsissetuleku, 
väärikad palgad ja pensionid, loovad naistele rohkem tagatud õigustega töökohti, tagavad 
kõikidele naistele ja tütarlastele juurdepääsu kvaliteetsetele avalikele teenustele, parandavad 
sotsiaalkaitset ja asjaomaseid seotud teenuseid, nimelt lastesõimi, lasteaedu, 
lastepäevakodusid, päevakeskusi, kogukonna vabaajakeskusi ja perekondadele tugiteenuste 
osutamist, muutes need teenused kättesaadavaks kõikidele naistele, lastele ja eakatele. Nii 
saab luua tagatud õigustega töökohti naistele ja aidata kaasa nende sotsiaalsele kaasamisele.

Rõhutada tuleb vajadust kiireloomuliste meetmete järele, et võidelda palgaga seotud 
diskrimineerimise vastu, vaadates läbi kehtiva direktiivi või töötades välja konkreetsed 
sihttasemete valdkondi käsitlevad etappideks jaotatud kavad, et lõpetada otsene ja kaudne 
diskrimineerimine, või stimuleerides kollektiivlepingute sõlmimist, võrdõiguslikkuse alaste 
nõustajate koolitamist ja võrdõiguslikkuse kavade väljatöötamist ettevõtetes ja muudes 
töökohtades.

Ei piisa sellise teatise esitamisest nagu Euroopa Komisjoni 2007. aasta juuli teatis „Võitlus 
naiste ja meeste palgaerinevuse vastu”. Samuti ei piisa palgaerinevuste põhjuste 
analüüsimisega piirdumisest. Kiiresti on vaja esitada selle analüüsi tulemused, kusjuures 
oodatakse, et Euroopa Komisjon teeks sellest järeldused ja võtaks kiiresti meetmeid meeste ja 
naiste palgaerinevuste vähendamiseks. 

Vaja on suuremat tegutsemist töökohtades, töökohtade teadvustamist ja kontrollimist, et 
tagada naistele paremad töötingimused, pöörates tähelepanu tööaja koormusele, ema- ja 
isapuhkusega kaasnevate õiguste täitmisele ja naiste sotsiaalsele ülesandele töö-, pere- ja 
eraelu ühitamises, kutsudes üles pikendama ema- ja isapuhkust ja maksma selle eest 
täistöötasu, looma tasulise isapuhkuse ja võitlema nende õiguste rikkumise vastu.

Vaja on poliitikat ja meetmeid, mis kaotaksid naistevastase vägivalla kõikides valdkondades, 
edendades naiste inimõigusi, võideldes sooliste stereotüüpide ja kõigi diskrimineerimise 
vormide vastu ühiskonnas ja perekonnas, sealhulgas hariduses, koolituses, meedias ja 
poliitikaelus, ning nõudes tungivalt võrdõiguslikkuse alase harimise poliitikat ja 
võrdõiguslikkuse edendamist.

Tuleb pöörata täit tähelepanu nende naiste olukorrale, kes töötavad koos abikaasaga 
põllumajandus-, käsitöö-, kaubandus- või kalandussektoris, ja väikestele pereettevõtetele, kus 
naised on kaitsetumas olukorras kui mehed, nähes ette uued meetmed, mis kaitseksid 
emadust, kaotaksid kaudse diskrimineerimise, tagaksid sotsiaalkaitse ja -kindlustuse ning 
muud naiste õigused, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtja staatuses naiste jaoks.

Vaatamata arengutele seksuaal- ja reproduktiivtervise valdkonnas on ikka veel palju 
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probleeme, mistõttu tuleb kõikidele naistele tagada kontroll oma seksuaal- ja 
reproduktiivõiguste üle.

Nõuab tungivalt, et täidetaks Euroopa Parlamendi väga olulisi resolutsioonide nõudmisi, 
eelkõige 10. veebruari resolutsiooni nr 18/2010 inimkaubanduse tõkestamise kohta ja 
resolutsiooni nr 21/2010 soolise võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus.


