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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

naiste vaesuse olemuse kohta Euroopa Liidus
(2010/2162(INI))

Euroopa Parlament,

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

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 8, 151, 153 ja 157; 

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle sotsiaalseid õigusi ning meeste 
ja naiste võrdõiguslikkust käsitlevaid sätteid; 

– võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni;

– võttes arvesse ÜRO 1966. aasta majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste 
rahvusvahelist pakti;

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

– võttes arvesse Pekingis 15. septembril 1995. aastal neljandal ülemaailmsel 
naistekonverentsil vastu võetud deklaratsiooni ja tegevuskava;

– võttes arvesse 2000. aastal esitatud ÜRO aastatuhande arengueesmärke, eriti eesmärki 1 
(kõrvaldada äärmine vaesus ja nälg) ning eesmärki 3 (edendada soolist võrdsust);

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee resolutsiooni 1558 (2007) 
vaesuse feminiseerumise kohta;

– 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 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta otsust 
nr 1098/2008/EÜ vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta (2010) 
kohta2; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta otsust 
nr 283/2010/EL, millega luuakse tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise Euroopa 
mikrokrediidirahastu „Progress”3;

– võttes arvesse nõukogu 30. oktoobri 2007. aasta järelduste eelnõud Pekingi 
tegevusprogrammi rakendamisel liikmesriikide ja ELi institutsioonide poolt tehtud töö 
läbivaatamise kohta – Naiste ja vaesusega seonduvad näitajad (13947/07);

                                               
1 ELT L 204, 26.7.2006, lk 23.
2 ELT L 298, 7.11.2008, lk 20.
3 ELT L 87, 7.4.2010, lk 1.
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– võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2008. aasta aruannet Barcelona eesmärkide 
elluviimise kohta seoses lastehoiuteenustega eelkooliealistele lastele (KOM(2008)0638);

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

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti, mis on lisatud komisjoni aruandele 
„Naiste ja meeste võrdõiguslikkus – 2010” (SEK(2009)1706);

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

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumente, mis on lisatud komisjoni teatisele 
„Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia 2010–2015” (SEK(2010)1079) ja 
(SEK(2010)1080);

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

– võttes arvesse Eurofoundi 24. märtsi 2010. aasta aruannet „Euroopa teine elukvaliteedi 
uuring: pereelu ja töö“;

– võttes arvesse oma 13. oktoobri 2005. aasta resolutsiooni naiste ja vaesuse kohta Euroopa 
Liidus1;

– võttes arvesse oma 18. novembri 2008. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile 
meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte rakendamise kohta2;

– võttes arvesse oma 6. mai 2009. aasta resolutsiooni tööturult tõrjutud isikute aktiivse 
kaasamise kohta3;

– võttes arvesse oma 10. veebruari 2010. aasta resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse kohta 
Euroopa Liidus aastal 20094;

– võttes arvesse oma 17. juuni 2010. aasta resolutsiooni majanduslanguse ja finantskriisi 
sooliste aspektide kohta5;

– võttes arvesse oma 17. juuni 2010. aasta resolutsiooni naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
juhiste 2006–2010 tulemuste hindamise kohta ja soovituste kohta tulevikuks6;

– võttes arvesse oma 7. septembri 2010. aasta resolutsiooni naiste rolli kohta vananevas 
ühiskonnas7;

                                               
1 ELT C 233 E, 28.9.2006, lk 130.
2 ELT C 16E, 22.1.2010, lk 21.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0371.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0021.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0231.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0232.
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0306.
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– võttes arvesse oma 19. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni ebakindlates töösuhetes naiste 
kohta1;

– 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 eespool nimetatud otsuse 1098/2008/EÜ kohaselt tuleb vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta raames võtta arvesse naiste ja meeste kogetava 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohu ja ulatuse erinevusi; arvestades, et 79 miljonit 
eurooplast elab allpool vaesuspiiri ja 17% kõigist naistest ELi 27 liikmesriigis on 
liigitatud vaesuses elavaks;

B. arvestades, et Euroopa Liit seisab silmitsi suure majandus-, finants- ja sotsiaalse kriisiga, 
mis mõjutab naisi, eelkõige vaesuse ohus elavaid naisi nii tööturul kui ka eraelus;

C. arvestades, et vaesuse vastu võitlemine on üks komisjoni viiest mõõdetavast eesmärgist, 
mille kohta tehti Euroopa 2020. aasta strateegias ettepanek; arvestades, et Euroopa 
2020. aasta strateegia 10. suunis (sotsiaalse kaasatuse edendamine ja vaesusega 
võitlemine) motiveeriks võtma vastu riiklikku poliitikat naiste kaitsmiseks tõrjutuse ohu 
eest, tagades ühe vanemaga peredele ja vanematele naistele sissetulekukindluse;

D. arvestades, et naiste tööhõive määr on keskmiselt 59,1%; arvestades, et alates 
2000. aastast on jäänud meeste ja naiste palgaerinevus märkimisväärselt kõrgeks (14–
17,4%) ning et soo alusel jaotunud tööturul on naistele otsesed tagajärjed;

F. arvestades, et esineb oluline sooline ebavõrdsuse aja osas, mis kulutatakse tasustamata 
tööle ning igapäevasele hooldus- ja kodusele tegevusele; arvestades, et eelkõige naistel on 
suurim tasustamata töö koormus;

G. arvestades, et juurdepääs tugiteenustele, nagu lastehoiuasutused, hoolekandeasutused 
eakatele ja teistele ülalpeetavatele, on oluline naiste ja meeste võrdseks osalemiseks 
tööturul ning vaesuse ennetamise ja vähendamise vahendina;

H. arvestades, et naised, eriti maapiirkondades, osalevad varimajanduses, olles ametlikul 
tööturul registreerimata või olles sõlminud lühiajalised töölepingud, mis tekitavad 
eelkõige probleeme seoses naiste sotsiaalsete õigustega, sh õigused raseduse, 
lapsehoolduspuhkuse ja rinnaga toitmise ajal, pensioniõiguste saamisel ning 
sotsiaalkaitsele juurdepääsul;

I. arvestades, et sooline vägivald on samuti soolise võrdõiguslikkuse oluline takistus, mis on 
tihedalt seotud vaesusriskiga; arvestades, et inimkaubandus on orjanduse tänapäevane 
vorm, mis mõjutab suurt osa naisi ja tütarlapsi ning kujutab endast olulist vaesust 
soodustavat tegurit;

J. arvestades, et tingimused, milles elavad mõned naiste rühmad, kes puutuvad sageli kokku 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0365.
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kahekordse diskrimineerimisega, näiteks puuetega naised, naised, kellel on ülalpeetavaid, 
vanemad naised, sisserändajatest naised ning etnilistesse vähemustesse kuuluvad naised, 
eriti roma naised, aitavad kaasa vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohu suurenemisele,

Vaesuse feminiseerumine

1. on seisukohal, et naiste vaesuse ennetamine ja vähendamine on oluline komponent 
sotsiaalse solidaarsuse aluspõhimõttes, mille Euroopa Liit on endale kohustuseks võtnud;

2. võtab teadmiseks komisjoni teatise „Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia 2010–
2015”; kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles võtma soopõhine perspektiiv 
põhikomponendina üle kõigisse ühise poliitika valdkondadesse ning vaesuse kaotamise ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise riiklikesse kavadesse; 

3. tunneb heameelt komisjoni algatuse „Euroopa vaesusevastase võitluse platvorm” üle; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama selles platvormis soolist mõõdet;

4. kutsub liikmesriike üles võtma oma majanduslangusest taastumise kavades arvesse soolist 
mõõdet;

5. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rakendama naiste ja vaesuse kohta seoses Pekingi 
tegevusprogrammiga1 välja töötatud näitajaid vahendina laiema sotsiaal-, majandus- ja 
tööhõivepoliitika mõju jälgimiseks vaesuse vähendamisel;

6. rõhutab vajadust jõuda laiapõhjalise konsultatsiooni käigus Euroopa Parlamendiga 
kokkuleppele ja võtta vastu Euroopa naiste õiguste harta, parendada naiste õigusi ja 
võimalusi ning edendada mehhanisme soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks sotsiaalse, 
majandus- ja poliitilise elu kõigis aspektides;

Võitlemine naiste vaesuse vastu tööjõupoliitika ja sotsiaalse kaitse kaudu

7. kutsub liikmesriike üles looma erikavasid edendamaks naiste aktiivset kaasamist või 
taasintegreerimist tööturule ning erikoolitusi eesmärgiga pakkuda oskusi ja 
kvalifikatsioone, mis on vajalikud Euroopa 2020. aasta strateegia raames, mis keskendub 
keskkonnahoidlikele töökohtadele uues jätkusuutlikus majanduses;

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma meetmeid, mis on vajalikud soolise 
ebavõrdsuse kaotamiseks tööhõives ELi 2020. aasta strateegia raames; kutsub tungivalt 
üles seadma eesmärgiks vähendada meeste ja naiste palgaerinevust 1% võrra aastas, et 
saavutada siht vähendada 2020. aastaks palgaerinevust 10% võrra;

9. kutsub komisjoni üles tegema ettepaneku võtta vastu raamdirektiiv, millega kehtestatakse 
vaesuse vastu võitlemiseks ja selle vähendamiseks Euroopa Liidus piisav 
miinimumsissetulek, võttes arvesse riiklikke õigusakte ja tava ning asjakohaselt soolist 
mõõdet; 

10. kutsub liikmesriike üles kaaluma konkreetsete õiguste andmist pensioni- ja 
sotsiaalkindlustusskeemides kui vaesusriski vastu võitlemise vahendit;

                                               
1Nõukogu 30. oktoobri 2007. aasta järeldused, millele osutatakse eespool.
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Pereelu ja töö ühitamine vaesuses või vaesuse ohus elavatel naistel

11. kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles võtma meetmeid, mis on vajalikud töö ja 
eraelu ühitamiseks eesmärgiga võimaldada vaesuse ohus elavatel naistel teha tööalast 
karjääri, luues juurdepääsu paindlikule töökorraldusele või täisajaga tööle;

12. väljendab kahetsust selle pärast, et 2002. aastal Barcelonas võetud kohustused lastehoiu 
kohta ning 2010. aastaks seatud eesmärgid ei ole kaugeltki täidetud; kutsub nõukogu ja 
liikmesriike üles vaatama uuesti läbi eespool nimetatud eesmärgid lastehoiuvõimaluste 
kohta; 

Vaesuse vastu võitlemine vanemate naiste hulgas

13. rõhutab, et naistel on suurem oht sattuda vaesusesse kui meestel, eriti vanaduses, kus 
sotsiaalkindlustusskeemid põhinevad pideva tasustatud töö põhimõttel; juhib tähelepanu 
sellele, et mõnel juhul ei täida naised seda nõuet seoses töös tekkivate katkestustega ning 
et neid karistatakse tööturul esineva diskrimineerimise tõttu, eriti palgaerinevuse, 
lapsehoolduspuhkuse ja osaajatöö tõttu; 

14. kutsub liikmesriike üles võtma meetmeid tagamaks naistele õiglane juurdepääs 
sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteemidele ning tagama naiste ja meeste võrdse 
kohtlemise põhimõtte järjepideva kohaldamise pensionikindlustusskeemides; 

Soolise vägivalla mõju vaesusriskile 

15. juhib tähelepanu sellele, et naistevastane vägivald on Euroopa Liidu tasandil endiselt suur 
probleem ning mõjutab üha enam vaesusriski, sest avaldab otsest mõju naiste tervisele ja 
võimele pääseda tööturule; kutsub komisjoni veel kord üles kehtestama naistevastase 
vägivalla vastu võitlemise Euroopa aasta;

16. kutsub liikmesriike üles tagama vägivallaohvrite toetamiseks ja kaitseks asjakohane 
rahastamine kui vaesuse ennetamise ja vähendamise viis; 

Sotsiaalne dialoog ja kodanikuühiskond võitluses naiste vaesusega 

17. rõhutab struktureeritud sotsiaalse dialoogi tähtsust võitluses naiste vaesusega; 

18. kutsub komisjoni üles suurendama rahalisi eraldisi, mida kodanikuühiskonna 
organisatsioonid saaksid kasutada naiste vaesuse vastases võitluses ja selle mõju 
piiramises;

Rahastamise tagamine vaesuse vastase võitluse vahendina

19. rõhutab struktuurifondide, eriti Euroopa Sotsiaalfondi kui peamise vahendi tähtsust, mis 
aitab liikmesriikidel võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega; kutsub liikmesriike üles 
rohkemale kaasrahastatud tegevusele toetamaks selliseid teenuseid nagu 
hoolekandeasutused lastele ning eakatele ja ülalpeetavatele;

20. väljendab heameelt jõupingutuste üle, mida komisjon on teinud programmi „Progress“ 
kaudu, ning kutsub üles konkreetse tegevuse rahastamisele selle programmi kaudu, et 
suurendada teadlikkust ja edendada arutelu vaesuse ulatuse üle, mis mõjutab ELi naisi;
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21. väljendab heameelt Euroopa mikrokrediidirahastu loomise üle tööhõive ja sotsiaalse 
kaasatuse jaoks; kutsub selle raames üles konkreetsele tegevusele, mis on suunatud 
mikrovahenditele parema juurdepääsu ja kättesaadavuse tagamisele naiste hulgas, kellel 
on raskusi tööturule sisenemisel või kes soovivad tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana 
või asutada oma mikroettevõtte;

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Kuigi naiste vaesus on olnud pikka aega reaalsus, on hakatud selle probleemiga 
süstemaatiliselt tegelema alles suhteliselt hiljuti. Praegune Euroopa Liitu ja ülejäänud 
maailma mõjutav majandus-, finants- ja sotsiaalkriis tekitab konkreetset negatiivset mõju, mis 
avaldub otseselt naiste elu- ja töötingimustele ning nende kohale ühiskonnas üldiselt. See 
kontekst tingis vajaduse asetada soopõhine lähenemisviis vaesusele naiste vaesuse olemust 
käsitleva raporti kaudu Euroopa Parlamendi tegevuskavas tähtsale kohale. 

Ülemaailmsel tasandil on naised võrreldes meestega vaesed. Sama kehtib ka kõigi ELi 
liikmesriikide kohta, kuigi sõltuvalt riigist võib märgata kindlaid erinevusi. Peaaegu 17% 
Euroopa naistest loetakse vaesuses elavaks; võttes arvesse tööturu ja sotsiaalse kaitsega 
seotud näitajaid, avaldavad vaesuse struktuursed põhjused naistele ebaproportsionaalset mõju. 
Samal ajal võib öelda, et naiste panust pere, ühiskonna ja majanduse arengusse pidevalt 
alahinnatakse ja alatasustatakse.

Vaesusega võitlemine on üks komisjoni viiest mõõdetavast eesmärgist, mille kohta tehti 
ettepanek ELi 2020. aasta strateegias, ning seetõttu tuleks allpool vaesuspiiri elavate 
eurooplaste arvu vähendada 25%, aidates vaesusest välja üle 20 miljoni inimese. Selles 
kontekstis on väga oluline, et vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemise Euroopa aasta 
raames toimuva tegevuse käigus võetaks arvesse naiste ja meeste kogetava vaesuse ning 
sotsiaalse tõrjutuse ohu ja ulatuse erinevusi.

Usaldusväärsete andmete saamiseks on ülioluline edendada ELis selle valdkonna statistilist 
suutlikkust. Selles kontekstis ning tuletades meelde nõukogu 30. oktoobri 2007. aasta 
järelduste eelnõud, tuleks tungivalt edendada vaesuse kaotamise ning sotsiaalse kaasatuse 
edendamise sooliste näitajate kindlaksmääramist, kasutuselevõttu ja jälgimist komisjoni ja 
liikmesriikide poolt.

Järgnevalt mainitakse mõnda põhitegurit, mis kujundavad naiste vaesuse praegust olemust 
Euroopas ja maailma tasandil. Esiteks on vaesus kolmemõõtmeline: sooline, geograafiline ja 
põlvkondlik mõõde. Samuti on sellel naistele ja meestele erinev mõju sõltuvalt nende rollist ja 
ülesandest ühiskonnas, arvestades riigiasutuste suhtumist ja reaktsioone.

Teiseks on enne kokkuhoiumeetmete rakendamist vajalik põhjalik analüüs, milles võetakse 
arvesse ka soolisi aspekte. Esialgu majanduskriis naisi oluliselt ei mõjutanud (töötuse osas), 
sest need majandusvaldkonnad, kus naised moodustavad enamiku tööjõust, on avalikud 
teenused (haridus, tervishoid jne). Kuigi selline tööalane sooline eristamine tähendab, et nad 
on nüüd avaliku sektori ümberstruktureerimise ja eelarvekärbete ohvrid, kes jäävad ilma oma 
töökohtadest ja täidavad selliseid ülesandeid nagu laste, eakate ja puuetega inimeste eest 
hoolitsemine jne.

Kolmas aspekt: majanduslanguse mõju on märkimisväärsem ja kahjustavam haavatavate 
rühmade korral, kes seisavad silmitsi mitme puudusega (noored või eakad naised, 
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sisserännanud ja/või etniliste vähemuste hulka kuuluvad naised, üksikemad, maapiirkondade 
naised jne).

Neljas üldine probleem on see, et valitsused edendavad kriisivastaseid meetmeid peamiselt 
nendes majandussektorites, milles on ülekaalus mehed (ehitus-, autotööstus jne), samal ajal 
kui ülejäänud majandussektoreid, kus leiavad tööd peamiselt naised (jaemüük, teenused jne), 
eiratakse. 

Selle taustal saab selgeks vajadus kiiremate ja tõhusamate lahenduste leidmiseks. Raportis 
naiste vaesuse kohta püütakse välja pakkuda osa neist lahendustest. Pidades meeles väärtusi, 
millel Euroopa projekt põhineb, tuleks eeldada, et naiste vaesuse ennetamine ja vähendamine, 
kui mitte kaotamine on sotsiaalse solidaarsuse aluspõhimõtte oluline osa. Samal ajal on 
Euroopa naiste õiguste harta eesmärk parandada naiste õigusi ja võimalusi, edendades soolise 
võrdõiguslikkuse saavutamise mehhanisme kõigi sotsiaalse-, majandus- ja poliitilise elu 
aspektide suhtes, ning selles kokkuleppele jõudmine ja selle vastuvõtmine on enam kui 
soovitav. 

Raportöör otsustas pakkuda naiste vaesuse olemusliku küsimuse lahendamiseks välja 
ettepanekud mitmes huvipakkuvas valdkonnas.

Vaesuse feminiseerumine

Naiste vaesus jääb statistikas ja sotsiaalkindlustusskeemides varjatuks. Vastavalt komisjoni 
2010. aasta aruandele naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta on vaesus üks valdkondadest, 
kus on säilinud soolised erinevused; sealjuures on naistel suurem vaesusrisk ning nende puhul 
esineb rohkem sotsiaalset tõrjutust, eriti eakatel naistel, kelle vaesusrisk 2008. aastal oli 22% 
võrreldes eakate meeste 16%ga, üksikvanematel, kelle vaesusrisk oli 2008. aastal 35%, ja 
teiste kategooriate naistel, nt puuetega naistel ja etnilistesse vähemustesse kuuluvatel naistel.

Statistika kohaselt moodustavad naised kaks kolmandikku mittetöötavast tööealisest
elanikkonnast (63 miljonit üksikisikut vanuses 25–64 aastat), selle hulgas on ka sunnitult 
osalise tööajaga töötavad naised, kes ei ole töötuna registreeritud.

Tuleb rõhutada, et naiste vaesuse tase on hinnanguliselt kuni 36% võrreldes meeste 11%ga, 
kui võtta arvestuse aluseks individuaalne sissetulek, mitte leibkonna sissetulek. Euroopa 
naised töötavad ka neli korda tõenäolisemalt osalise tööajaga, tõenäolisemalt tähtajalise 
töölepinguga, ja osalevad sageli varimajanduses, töötades ilma töölepinguta. 

Erilist tähelepanu tuleks pöörata vajadusele jätkata uuringuid ja analüüse, mis käsitlevad 
vaesuse feminiseerumise nähtust, hinnates muu hulgas ülemaailmse majanduskriisi mõju 
Euroopa naistele, sh mõju tööturule, haridusele ja koolitusele, sündivusele, tervisele, 
sotsiaalkaitsele, pensioniskeemidele, sotsiaalsetele tugiteenustele, naiste juurdepääsule 
otsuseid tegevatele ametikohtadele jne.

Võitlemine naiste vaesuse vastu tööjõupoliitika ja sotsiaalse kaitse kaudu

Arvatakse, et naiste integreerimine tööturule on peamine tegur vaesuse ja sotsiaalse 
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tõrjutusega võitlemisel. Samuti oletatakse, et meeste ja naiste vahel siiani valitsev ebavõrdsus, 
mis puudutab juurdepääsu haridusele, perekondlikke kohustusi ja üldist hoolitsemist pere eest, 
on naiste vaesuse peamine põhjus. 

Töökoha olemasolu korral on vaesusrisk naistel kõrgem kui meestel, nt Küprosel, Eestis, 
Saksamaal ja Lätis. Töökoha olemasolu korral jääb vaesusrisk naiste puhul vahemikku 2% 
Maltal ja 3% Tšehhi Vabariigis ja Taanis kuni 10% Lätis ja Poolas ning 12% Kreekas. Selle 
tagajärjel töötavad naised meestest tõenäoliselt sagedamini vähetasustatud töökohtadel, 
osalise tööajaga või ajutise lepinguga, samuti on nad meestega võrreldes suurema 
tõenäosusega üksikvanemad, mis suurendab vaesusriski veelgi1.

ELi tasandil on oluline kutsuda komisjoni tungivalt üles tegema ettepaneku võtta vastu 
raamdirektiiv, millega kehtestatakse vaesuse vastu võitlemiseks ja selle vähendamiseks 
Euroopa Liidus piisav miinimumsissetulek, võttes arvesse riiklikke õigusakte ja tava ning 
asjakohaselt soolist mõõdet. Liikmesriigid peaksid looma piisavad miinimumsissetuleku 
kavad, mille eesmärk on aidata vaesusest välja kõige haavatavamad rühmad, pidades meeles, 
et naised on üks kõige enam mõjutatud rühmadest. 

Konkreetsete õiguste andmine pensioni- ja sotsiaalkindlustusskeemides vaesusriski vastu 
võitlemise vahendina oleks suur samm edasi.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata asjaolule, et sugudevaheline palgaerinevus on endiselt 
olemas ning on väga tõsiste tagajärgedega. Meeste ja naiste palgaerinevusel on 
mitmesuguseid põhjuseid, sh stereotüübid, mis saavad alguse varases nooruses. 

Teine probleem, millega naised kokku puutuvad, on nn nähtamatud tõkked, mis takistavad 
neil jõuda juhtivatele ja tippametikohtadele. Samuti on tasustamata töökatkestuste esinemine 
laste kasvatamise või eakate sugulaste hooldamise eesmärgil naiste hulgas sagedasem ning 
võib viia vanemas eas vaesuseni. 

On ilmne, et sõltumata vanuserühmast on naistel pärast partnerist lahkuminekut palju suurem 
vaesusrisk kui meestel. Lisaks kogevad naised kõigis kõige haavatavamates rühmades, nt 
puuetega inimesed, sisserännanud, etnilised vähemused ja maapiirkondades elavad inimesed, 
suurema tõenäosusega vaesust.

Majanduskriisi tingimustes kasvab töötus tõenäoliselt järsult, eelkõige avalikus sektoris, kus 
naiste esindatus on suur. Majanduse elavdamise kavades tuleks võtta arvesse soolist mõõdet 
ning need peaksid põhinema soopõhiselt eristatud andmetel.

Valitsusväliste organisatsioonide ja soolise võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste 
rahastamist on mõnes ELi riigis, nt Iirimaal juba vähendatud. Naistel on vähem kohti, kuhu 
abi saamiseks pöörduda. 

Euroopa 2020. aasta strateegia peaks kandma soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
ideed, et parandada võrdset esindatust ja osalemist tööturul, et purustada tööturul 
vahetegemise mallid, tagades naiste esindatuse tippametikohtadel konkreetsete kvootide abil 
juhtkondade koosseisudes ja poliitikas.

                                               
1 Teave põhineb Eurofoundi aruandel „Töötavad vaesed Euroopas“, 15. aprill 2010.
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Pereelu ja töö ühitamine vaesuses või vaesuse ohus elavatel naistel

Töö ja eraelu ühitamise edendamine eesmärgiga võimaldada naistel, kes seda soovivad, teha 
karjääri või töötada täisajaga töökohal, on põhiline tegur naiste vaesuse mõju piiramises ja 
naistel esinevate riskide vähendamises. 

Samuti on vajalikud täiendavad toetusmeetmed, eriti töötavatele üksikemadele, pakkudes abi 
paindliku tööajaga töökohtade leidmisel, et üksikemad saaksid täita oma ulatuslikumaid 
kohustusi pere ees, või luues asjakohased lapsehoiuvõimalused ning eakatele ja 
ülalpeetavatele mõeldud hoolekandeasutused. 

Vaesuse vastu võitlemine vanemate naiste hulgas

Oluline on rõhutada asjaolu, et vaesusesse langemise oht on naistel suurem kui meestel, eriti 
vanemas eas. Vaesuse määr vanemate naiste hulgas on suurem kui vanemate meeste hulgas 
(keskmine vaesusriski määr vanemate naiste hulgas on 22%, vanemate meeste hulgas 16%), 
seda eriti liikmesriikides, kus valitsevad pensioniskeemid seovad pensioni tihedalt eluaegse 
sissetuleku ja sissemaksetega. Sellised pensioniskeemid panevad laste või ülalpeetavate 
sugulaste eest hoolitsevad isikud halvemasse olukorda seoses töös tekkivate katkestustega 
ning osaajatöö vähendab nende sissetulekut elu vältel. 

Seetõttu tuleb pakkuda asjakohast sotsiaalkindlustusabi naistele, kes hoolitsevad haigete, 
eakate või puuetega pereliikmete eest, ning eakatele naistele, kes saavad eriti madalat 
pensioni. 

Soolise vägivalla mõju vaesusriskile

Vastavalt uuringutele ja küsitlustele on vägivalda kogenud naistel suurem vaesusrisk, sest 
vägivald kahjustab nende tervist ja võib põhjustada töötust. Rõhutada tuleb, et ligikaudu 20–
25% naistest kannatab oma täiskasvanuea jooksul füüsilise vägivalla all ning enam kui 10% 
seksuaalse vägivalla all.

Naistevastane vägivald on peamine probleem, mis tuleb lahendada kõigi olemasolevate 
vahendite abil, samal ajal kui komisjon peaks kehtestama naistevastase vägivallaga võitlemise 
Euroopa aasta.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata vajadusele vaadata uuesti läbi vägivalla ja vaesuse vahelise 
seos ning teha täiendavaid jõupingutusi inimkaubanduse ja seksuaalse ärakasutamise 
kaotamiseks, tehes tihedamat õigusalast ja politseikoostööd ELi tasandil.

Sotsiaalne dialoog ja kodanikuühiskond võitluses naiste vaesusega 

Koos riiklike ja Euroopa haldusorganitega tuleks luua tõeline sotsiaalne dialoog, jagada 
seisukohti ning aidata kaasa äärmise vaesuse kaotamisele, tuues konkreetseid näiteid selle 
valdkonna hea tava kohta Euroopa tasandil. 
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Erilist tähelepanu tuleks pöörata tööle valitsusväliste organisatsioonidega, võttes arvesse ka 
rahalist abi, mida nad on saanud komisjonilt. 

Rahastamise tagamine vaesuse vastase võitluse vahendina

Struktuurifondid, eriti Euroopa Sotsiaalfond, on peamine vahend liikmesriikide abistamisel 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemisel. Eriprogramme tuleks kaasrahastada, et edendada 
naiste aktiivset kaasamist ja taasintegreerimist tööturule ning toetada erikoolitusi uute 
keskkonnahoidlike töökohtade jaoks vajalike oskuste ja kvalifikatsioonide omandamiseks. 
Samuti tuleks nõuetekohaselt tähelepanu pöörata tugiteenuste, nt lastehoiu- ja eakate inimeste 
hoolekandeasutuste loomisele.


