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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Soolise võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus aastal 2010 
(2010/2138(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 18. detsembri 2009. aasta aruannet „Naiste ja meeste 
võrdõiguslikkus – 2010” (KOM(2009)0694);

– võttes arvesse komisjoni 2000., 2001., 2002., 2004., 2005., 2006., 2007. ja 2008. aasta 
aruannet soolise võrdõiguslikkuse kohta (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 teatist „Parem töö- ja eraelu tasakaal: töö-
, era- ja pereelu ühitamise võimaluste edendamine” (KOM(2008)0635);

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

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

– võttes arvesse ÜRO 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta;

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

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

– võttes arvesse naiste ja meeste võrdsete võimaluste nõuandekomitee 22. märtsil 2007. 
aastal vastu võetud arvamust sugudevaheliste palgaerinevuste kohta;

– võttes arvesse oma 3. septembri 2008. aasta resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse kohta 
aastal 20081;

                                               
1 ELT L 204, 26.7.2006, lk 23.
2 ELT C 301E, 13.12.2007, lk 56.
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– võttes arvesse oma 18. novembri 2008. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile 
meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte rakendamise kohta2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

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

A. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid, mida on 
tunnustatud Euroopa Liidu lepingus ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning arvestades, 
et endiselt valitseb naiste ja meeste vahel ebavõrdsus paljudes valdkondades; 

B. arvestades, et Euroopa Liit ei pääsenud majandus- ja finantskriisist, millel on olnud 
hävitav mõju nii naiste kui ka meeste töökohtadele ning mis ähvardab pikas perspektiivis 
mõjutada rohkem naisi; 

C. arvestades, et vaja on sooliselt eristatud statistilisi andmeid, et võrrelda, millist mõju 
avaldas kriis nii naistele kui ka meestele; arvestades, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudil on selles valdkonnas rohkelt võimalusi;

D. arvestades, et naiste töötuse määra alahinnatakse sageli, kuna arvesse ei võeta naiste 
tööturul mitteosalemise kõrget määra (63 miljonist 25–64 aastastest, kes kuuluvad 
mitteaktiivsesse elanikkonnarühma, moodustavad naised kaks kolmandikku) ja osalise 
tööajaga töötavate naiste kõrget määra; 

E. arvestades, et naised on tööturul ebasoodsas olukorras osalise tööajaga lepingute tõttu ja 
mittevabatahtlike tähtajaliste lepingute tõttu või meestest madalama palgataseme tõttu; 
arvestades, et see ebasoodne olukord tähendab naiste jaoks suuremat vaesuse ohtu;

F. arvestades, et palgaerinevused eksisteerivad endiselt ning vaatamata jõupingutustele ja 
edusammudele on naiste ja meeste palga erinevus Euroopa Liidus 18% ning mõnes riigis 
isegi üle 25%;

G. arvestades, et emaks saamine ei tohiks naiste karjääri takistada ning statistikast ilmneb 
selgelt, et naised, kellel on lapsed, veedavad tööl vähem aega kui lasteta naised, 
vastupidiselt isadele, kes töötavad rohkem kui lasteta mehed;

H. arvestades, et Euroopa Ülemkogu 2002. aasta märtsis Barcelonas toimunud kohtumisel 
paluti liikmesriikidel pakkuda 2010. aastaks lastehoiuteenuseid vähemalt 90%-le lastest 
vanuses kolmest aastast kohustusliku koolieani ja vähemalt 33%-le kuni kolmeaastastest 
lastest, kuid paljudes riikides ei ole ikka veel piisavalt lastehoiu teenuseid pakkuvaid 
asutusi;

I. arvestades, et naiste tööhõive määr on otseses seoses nende perekondlike kohustustega; 
arvestades, et rohkem kui 20 miljonit eurooplast (kellest kaks kolmandikku on naised) 
tegelevad täiskasvanud abivajajate hooldamisega, mistõttu neil ei ole võimalik töötada 

                                                                                                                                                  
1 ELT C 295E, 4.12.2009, lk 35.
2 ELT C 16E, 22.1.2010, lk 21.
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täistööajaga; arvestades, et seoses elanikkonna vananemisega on tõenäoline, et seda 
nähtust hakkab sagedamini esinema;

J. arvestades, et tuleb võidelda stereotüüpidega, mis sunnivad lapsi suunduma 
traditsioonilistele naiste või meeste elualadele, ning tagada mitmekesised elukutsevaliku 
võimalused;

K. arvestades, et liiga vähe tütarlapsi suundub teadusse, mille tulemus on suur valdkondlik 
segregatsioon;

L. arvestades, et naised on üldiselt kõrgema haridustasemega kui mehed (58,9% 
ülikoolidiplomi omandanutest on naised), kuid ettevõtete, riigiasutuste ja poliitiliste 
organite vastutavatel ametikohtadel on naisi vähem;

M. arvestades, et 2008. aasta juunis loodud poliitiliste ja majanduslike otsuste tegemisel 
osalevate naiste Euroopa võrgustik võib aidata saavutada sugude tasakaalu vastutavatel 
ametikohtadel; 

N. arvestades, et ühiskonnas soolise võrdõiguslikkuse saavutamise eelduseks on naiste parem 
esindatus nii Euroopa kui ka riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi poliitikas; 
arvestades, et teatavates liikmesriikides ei ületa naiste esindatus parlamendis 15%;

O. arvestades, et vaesus ähvardab tavaliselt rohkem naisi kui mehi, kuna naiste karjäär ei ole 
pidev ning nende palgad ja pensionid on väiksemad; arvestades, et vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta raames ei ole piisavalt tegeldud vaesuse 
sügavamate põhjustega;

P. arvestades, et 2011. aasta on Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta; rõhutab, et soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtte edendamisel vabatahtliku tegevuse programmides võib olla 
positiivne mõju; 

Q. arvestades, et vähemuste hulka kuuluvad naised, eelkõige roma naised, kannatavad 
pidevalt diskrimineerimise all ning nende puhul on tõrjutuse oht eriti kõrge;

R. arvestades, et naistevastane vägivald on nende põhiõiguste rikkumine ning takistuseks 
võrdsuse saavutamisele; arvestades, et 20–25% naisi kannatab Euroopas oma elu jooksul 
füüsilise vägivalla all; arvestades, et psüühiline vägivald on sama hävitava mõjuga kui 
füüsiline vägivald,

1. tuletab meelde, et kriisi mõju andis kõigepealt tunda nendes majandusharudes, kus 
töötavad põhiliselt mehed, nagu ehitus ja tööstus, kuid kriis laienes ka teistesse harudesse, 
kus naiste esindatus on suurem, suurendades nii naiste töötuse määra; 

2. palub, et selleks, et hinnata kriisi mõju naistele töötataks välja täpne statistika, mille 
sooliselt eristatud näitajaid ajakohastataks ja hinnataks ümber korrapäraselt; lisab, et 
selline statistika peaks aitama paremini välja selgitada majanduslikke ja struktuurilisi 
probleeme, et hõlbustada kriisist ülesaamist ja edendada heade tavade vahetust;
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3. tuletab meelde, et sooline ebavõrdsus eksisteerib endiselt, hoolimata naiste kasvavast 
osalusest tööturul; rõhutab, et majandus- ja finantskriisi tuleb käsitleda kui võimalust teha 
uusi ja uuenduslikke ettepanekuid tööhõive, palgataseme, tööaja ja vastutavatel 
ametikohtadel töötamise kohta;

4. tuletab meelde, et selliseid uute töökohtade loomise mõttes suure potentsiaaliga valdkondi 
nagu ökoloogia, keskkond ja uued tehnoloogiad tuleb võtta arvesse tööpoliitika 
väljatöötamisel; rõhutab sellega seoses, et naistel on nendes valdkondades oluline roll; 
kutsub liikmesriike üles ergutama tütarlapsi otsustama just selliste valdkondade kasuks; 
innustab komisjoni pidevalt esitama teatisi nende uute väljavaadete kohta;

5. tuletab meelde, et sotsiaalsel ettevõtlusel (sihtasutused, vastastikused ühingud, 
kooperatiivid) võib olla tähtis roll majandustegevuse taastumisel ning selle valdkonna 
ettevõtetes töötavad põhiliselt naised; kutsub liikmesriike üles pöörama majanduse 
elavdamise kavade väljatöötamisel sellistele tegevusvaldkondadele erilist rõhku;

6. rõhutab, et palgaerinevuste vastu võitlemine on üks prioriteete; väljendab sellega seoses 
kahetsust selle üle, et komisjon ei ole selleteemalist arutelu piisaval määral elavdanud, 
eelkõige naiste ja meeste palkade võrdsuse põhimõtte elluviimist käsitlevate 
olemasolevate õigusaktide läbivaatamise kaudu, nagu parlament on palunud oma 18. 
novembri 2009. aasta resolutsioonis; 

7. kutsub nõukogu ja komisjoni üles edendama soolise võrdõiguslikkuse põhimõtte austamist 
Euroopa 2020. aasta strateegia raames ning tagama selle põhimõtte elluviimine strateegia 
erinevates aspektides;

8. palub seoses naiste ja meeste vahel püsiva ebavõrdsusega, et Euroopa tasandil käivitataks 
arutelu naiste ja meeste rolliga seonduvate stereotüüpide vastu võitlemiseks;

9. palub, et esitataks konkreetseid ettepanekuid töö- ja eraelu ühitamiseks, eelkõige 
abivajajate abistamise ja lapsehoiu valdkonnas;

10. palub komisjonil jälgida, et töö- ja eraelu ühitamist käsitlevad ELi õigusaktid võetaks 
nõuetekohaselt üle liikmesriikide õigusesse;

11. kutsub liikmesriike üles looma ja/või parandama lastehoiu võimalusi, nagu sõimed ja 
lasteaiad, et nende teenused oleksid taskukohased, kvaliteetsed ja kättesaadavad 
rohkematele inimestele; on seisukohal, et need asutused on vanematele suureks toeks ning 
peaksid neil aitama siseneda tööturule;

12. rõhutab, et haridusel on tähtis roll, et harida lapsi juba varases eas soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuses; kutsub liikmesriike üles pakkuma terve kooliea jooksul 
teadlikkuse tõstmise ja teavitusprogramme, et edendada Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
ja eelkõige selle artiklis 23 sätestatud väärtusi;

13. rõhutab, et noortel peab olema vabadus langetada ise otsus oma elukutsevaliku kohta; 
tuletab sellega seoses meelde, kui oluline on, et õpetajad ei suunaks automaatselt õpilaste 
kutsevalikut sooliste stereotüüpide alusel;
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14. kutsub liikmesriike üles võtma meetmeid, et tütarlapsed ei valiks automaatselt selliseid 
kutsealasid ja ameteid, mida peetakse traditsiooniliselt naiste kutsealadeks või ametiteks;

15. väljendab heameelt Euroopa tasandil tehtud jõupingutuste üle suurendada naiste osalust 
poliitikas; ergutab sellega seoses naisi osalema kõikides ELi institutsioonides, eelkõige 
vastutavatel ametikohtadel; rõhutab siiski, et tuleb teha täiendavaid jõupingutusi riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

16. tuletab meelde, et üksnes 3% suurettevõtetest on juhtkonna eesotsas naine; kutsub 
liikmesriike üles võtma tõhusaid meetmeid, et tagada naiste suurem esindatus börsil 
noteeritud suurettevõtetes ning ettevõtete juhtkondades üldse;

17. kutsub liikmesriike üles selgitama välja ettevõtted, kes edendavad soolist võrdõiguslikkust 
ning töö- ja pereelu ühitamist, ning ulatuslikult levitama parimaid tavasid, eelkõige 
kaubandus- ja tööstuskodade kaudu;

18. innustab vahetama korrapäraselt teavet ja kogemusi soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisega tegelevate osalejate vahel, et toetada heade tavade elluviimist igal tasandil: 
Euroopa, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning avalikus ja avalik-õiguslikus 
sektoris;

19. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles pöörama erilist tähelepanu haavatavate naiste 
rühmadele: puuetega ja eakatele naistele ning sisserändajatest naistele või konkreetsesse 
vähemusrühma kuuluvatele naistele, kes vajavad nende olukorrale vastavaid meetmeid; 
kutsub komisjoni üles tagama teatava järjepidevuse, et Euroopa vabatahtliku tegevuse 
aastaga 2011 ergutataks ka soolise võrdõiguslikkuse edendamist;

20. tuletab meelde, et puuetega naisi diskrimineeritakse sageli ühiskondlikus ja poliitilises 
ning kultuuri- ja tööelus; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles esitama konkreetseid 
ettepanekuid nende olukorra parandamiseks;

21. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pöörama romade kaasamist käsitleva ELi strateegia 
rakendamisel erilist tähelepanu roma naistele;

22. pooldab naiste ja meeste juurdepääsu reproduktiivtervist käsitlevale teabele ning naiste 
õigust omada juurdepääsu selle valdkonna teenustele;

23. tuletab meelde, et naistevastane vägivald on peamine takistus soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamisel; kutsub komisjoni üles alustama ettepaneku koostamist üldise direktiivi 
kohta, mis käsitleb võitlust naistevastase vägivalla kõigi vormidega, nii füüsilise, 
seksuaalse kui ka psühholoogilise vägivallaga ja eelkõige naistega kauplemise vastast 
võitlust;

24. väljendab heameelt jõupingutuste üle, mida on ühenduse ja riiklikul tasandil tehtud 
naistevastase vägivallaga võitlemisel, ent rõhutab, et see nähtus on endiselt oluline 
lahendamata probleem; väljendab heameelt sellist vägivalda käsitleva arutelu 
taaselustamise üle, eelkõige seoses Euroopa lähenemiskeelu vastuvõtmisega; kutsub liidu 
järgmisi eesistujariike jätkama samas vaimus;
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25. kutsub liikmesriike üles tagama politsei-, kohtu- ja sotsiaaltöötajate parem väljaõpe ning 
struktuurid, mis on kohandatud tegelemaks kõikide naistevastase vägivallaga seotud 
juhtumitega, kaasa arvatud selliste tõsiste ja erandlike juhtumitega nagu happerünnak;

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

Meid praegu mõjutaval finants-, majandus- ja sotsiaalkriisil on laastav mõju tööhõivele, 
kodanike elutingimustele ja ühiskonnale üldiselt. Kriisil on naistele olnud ränk mõju, seda nii 
seoses töötingimuste, tööle juurdepääsu kui ka nende kohaga ühiskonnas üldiselt ja eelkõige 
seoses soolise võrdõiguslikkusega. Komisjon on oma 2010. aasta aruandes õigustatult välja 
toonud meie ees soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas seisvad probleemid, millega tuleb 
tegelema hakata kriisist ülesaamisel.

Oma raportis on raportöör soovinud rõhutada vajadust selgitada välja, milline on kriisi reaalne 
mõju naistele. Kriis on kõigepealt avaldanud mõju naiste tööhõivele. Üldiselt hakkas kriis 
naisi mõjutama meestest hiljem, kuna naised on tegevad valdkondades, mis pidasid kriisi 
mõjule kauem vastu (tervishoid, haridus, sotsiaalabi), ent nende valdkondade puhul on oht, et 
kriisi mõju on nendes tunda pikemat aega, mis omakorda põhjustaks naiste sattumist 
ebakindlasse olukorda pikaks ajaks. Kriisi mõju on tuntav naiste palgataseme, töötingimuste 
ning töölevõtmise ja tööle juurdepääsu osas ning on oht, et naiste olukord halveneb veelgi, kui 
ei võeta viivitamatult meetmeid. Naised on koondunud ebapiisavalt tasustatud osalise 
tööajaga töökohtadele ja tähtajatute lepingutega tööle ning nad on tööturul ebasoodsas 
olukorras.   Sooline võrdõiguslikkus tööhõives ei tohiks olla enam eesmärk, mille poole 
püüelda, vaid peaks muutuma tõelisuseks. Seetõttu tundub oluline, et liikmesriikide valitsused 
ja komisjon jälgiks, et soolise võrdõiguslikkuse poliitika oleks päevakorras ning selle 
rahastamist ei vähendataks.

Sellest hoolimata ei tohi kriisi käsitleda üksnes negatiivsest vaatenurgast. Kriis on valitsuste 
jaoks võimalus esitada endale olulisi küsimusi, et käsitleda oma poliitikavaldkondi uuest 
vaatenurgast. Kriis peab andma võimaluse mõtestada uuesti meeste ja naiste roll ühiskonnas, 
see saavutatakse eelkõige siis, kui soolise võrdõiguslikkuse küsimust võetakse täielikult 
arvesse kõikides poliitikavaldkondades. Võrdõiguslikkuse ideaal tuleks saavutada 
konkreetsete ja jätkusuutlike meetmetega, eelkõige hariduse valdkonnas. Lastele tuleb juba 
varakult tutvustada soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet, et vältida sooliste stereotüüpide 
edasikestmist. Võrdõiguslikkuse alus on noorte haridus ja koolitus, mis leiab aset kas teavitus-
ja teadlikkuse tõstmise kampaaniate vormis või tütarlaste ja noormeeste suunamisel muudele 
kui traditsioonilistele meeste või naiste kutsealadele. 

Raportööri soov on samuti rõhutada naiste rolli poliitilistes ringkondades, mis on 
traditsiooniliselt olnud meeste pärusmaa. Naistel peab olema võimalus jõuda oma võimetele 
vastavatele ametikohtadele, olgu tegu börsil noteeritud suurettevõtete juhatuse või poliitikaga. 
Naised on sageli kõrgema haridustasemega kui mehed, kuid neil ei ole alati võimalik jõuda 
vastutavatele ametikohtadele, mistõttu nende seisund ei vasta nende haridustasemele.

Teisest küljest on oluline mainida soolist mõõdet vaesuse vastu võitlemisel. Aasta 2010 on 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta, kusjuures erilist tähelepanu 
tuleb pöörata kõige haavatavamatele naistele. Kui nende haavatavus tuleneb puudest, nende 
sisserändaja staatusest või vähemusrühma kuuluvusest, tuleb võtta konkreetseid meetmeid, et 
takistada nende sattumist ebakindlasse olukorda ning soodustada nende sotsiaalset 
integratsiooni. Sellega seoses tuletab raportöör meelde, et komisjon peaks romade kaasamist 
käsitlevas ELi strateegias pöörama erilist tähelepanu roma naiste integratsioonile.
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Võrdõiguslikkuse edendamine tähendab ka võitlust naistevastase vägivalla vastu. Siinkohal 
tuleb märkida, et võidelda tuleb igasuguse füüsilise, psühholoogilise ja seksuaalse vägivalla 
vastu, olenemata selle raskusastmest, ning see hukka mõista. Soolise vägivalla vastu 
võitlemine tähendab teadlikkuse tõstmise kampaaniate algatamist ning laste ja noorte harimist 
vägivallaga kaasnevate ohtude suhtes. Soolise vägivalla hukkamõistmine tähendab omakorda 
seda, et õiguslikult määratletakse soolise taustaga vägivallaaktide mõiste ning nähakse ette 
tegude raskusastmega proportsionaalsed karistused. Näiteks on happerünnak üks 
vägivallavorm, mis on mõnes riigis kahjuks endiselt levinud. Naistevastase vägivalla teatavad 
vormid on meie ühiskondades endiselt tabu all, seetõttu ei teata nendest eriti, mistõttu ei 
pöörata ka piisavat tähelepanu vägivalla füüsilistele ja psühholoogiliste tagajärgedele, ehkki 
need ei ole sugugi vähetähtsad. 


