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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

soolise võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus aastal 2011
(2011/2244(INI))

Euroopa Parlament,

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

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 23,

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

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

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogus 2011. aasta märtsis vastu võetud Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse pakti (2011–2020) 1,

– võttes arvesse komisjoni 5. märtsi 2010. aasta teatist „„Kindel kohustus tagada meeste ja 
naiste võrdõiguslikkus”. Naiste harta” (KOM(2010)0078),

– võttes arvesse komisjoni 11. veebruari 2011. aasta teatist „2010. aasta aruanne naiste ja 
meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas tehtud edusammude kohta” (SEK(2010)0193),

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

– võttes arvesse ELi ohvrite paketti, mille moodustavad komisjoni 18. mai 2011. aasta teatis 
„Ohvrite õiguste tugevdamine ELis” (KOM (2011)0274), ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile 
pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded (KOM(2011)0275) ning ettepanek võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete 
vastastikuse tunnustamise kohta (KOM(2011)0276), 

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

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

– võttes arvesse oma 10. veebruari 2010. aasta resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse kohta 
Euroopa Liidus aastal 20092 ja 8. märtsi 2011. aasta resolutsiooni soolise 

                                               
1 Nõukogu 7. märtsi 2011. aasta järelduste lisa.
2 P7_TA(2010)0021.
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võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus aastal 20101,

– võttes arvesse oma 6. juuli 2011. aasta resolutsiooni naiste ja ärijuhtimise kohta2,

– võttes arvesse oma 5. aprilli 2011. aasta resolutsiooni naistevastase vägivalla vastu 
võitlemise ELi uue poliitilise raamistiku prioriteetide ja põhijoonte kohta3,

– võttes arvesse oma 8. märtsi 2011. aasta resolutsiooni naiste vaesuse olemuse kohta 
Euroopa Liidus4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit 
(A7-0000/2011),

A. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu lepingus sätestatud Euroopa 
Liidu aluspõhimõtteid ning arvestades, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine 
kõikidesse liidu tegevustesse on liidu võetud eriline ülesanne;

B. arvestades, et majanduskriisi ajal on tööturul naiste positsiooni ja nende majandusliku 
sõltumatuse tugevdamine mitte üksnes moraalne kohustus, vaid oluline ka majanduslikust 
aspektist;

C. arvestades, et algul mõjutas majanduskriis peamiselt meeste tööhõivet, ent avaliku sektori 
kulutuste kärbetel on tõenäoliselt ebaproportsionaalne mõju naiste tööhõivele, kuna 
avalikus sektoris töötab tunduvalt rohkem naisi kui mehi; 

D. arvestades, et eelarvekärped sotsiaalsete teenuste, nt lastehoiu valdkonnas, on täiendav 
takistus naiste osalemiseks tööturul;

E. arvestades, et panganduskriis on oluliselt piiranud kapitalile juurdepääsu ning sellel 
probleemil on tõenäoliselt naisettevõtjatele ebaproportsionaalne mõju, kuna järjest rohkem 
naisi töötab füüsilisest isikust ettevõtjana, et paremini ühitada töö- ja pereelu;

F. arvestades, et soolise võrdõiguslikkuse, eelkõige majandusliku võrdsuse saavutamiseks 
tehtavad edusammud on lubamatult aeglased; arvestades, et poliitilised liidrid peavad 
tegema rohkem kui lihtsalt rääkima sellest ning seadma selle majandusstrateegiate 
prioriteediks;

G. arvestades, et Euroopa Liidus koosneb keskmiselt iga kolmas leibkond kümnest ühest 
isikust5, enamiku puhul neist on tegu üksi elavate naistega ning see tendents süveneb; 
arvestades, et sellised leibkonnad on haavatavamad ning eriti suures vaesusesse sattumise 
ohus, eelkõige majandussurutise tingimustes; arvestades, et ühest isikust koosnevaid 

                                               
1 P7_TA(2011)0085.
2 P7_TA(2011)0330.
3 P7_TA(2011)0127.
4 P7_TA(2010)0086.
5 Eurostati rahvaloendus ja Schulz, E. (2007) „Household patterns” („Leibkondade tüübid”), Euroopa Komisjoni 
sotsiaalse olukorra vaatluskeskuse demograafiavõrgustiku jaoks valmistatud uurimus, DIW Berliin, Saksamaa.
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leibkondi koheldakse maksustamise, sotsiaalkindlustuse, elamumajanduse, tervishoiu, 
kindlustuse ja pensionide osas enamikus liikmesriikides ebasoodsalt, nii absoluutses kui 
ka suhtelises arvestuses; arvestades, et riikliku poliitikaga ei tohiks inimesi karistada selle 
eest, et nad elavad üksi (kas tahtlikult või tahtmatult);

Võrdväärne majanduslik iseseisvus

1. kutsub liikmesriike üles jälgima, et abielu ja lahutust käsitlevad õigusaktid ei tähenda 
abikaasade, eelkõige naiste jaoks otsest või kaudset rahalist lõksu, ning tagama, et 
noorpaare teavitataks täielikult abielu ja lahutuse õiguslikest ja rahalistest tagajärgedest 
ning nad oleks neist täiesti teadlikud;

2. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja ettepanekud tsiviilpartnerluse ja 
samasooliste perekondade vastastikuseks tunnustamiseks kogu ELis nende riikide vahel, 
kus asjaomased õigusaktid juba eksisteerivad, et tagada võrdne kohtlemine tööhõive, 
maksustamise ja sotsiaalkindlustuse osas ning kaitsta perekondade ja laste sissetulekuid;

Võrdne tasu võrdse ja võrdväärse töö eest

3. märgib, et hoolimata viimaste aastate arvukatest kampaaniatest, eesmärkidest ja 
meetmetest on sooline palgalõhe endiselt suur, sest naised teenivad ELis keskmiselt 
17,5% vähem kui mehed ning viimastel aastatel on sooline palgalõhe vähenenud üksnes 
vähesel määral; 

4. tunneb muret selle pärast, et majanduskriis ja eelarvekärped süvendavad probleemi veelgi, 
kuna need mõjutavad ebaproportsionaalselt naisi; kutsub liikmesriikide valitsusi ja 
sotsiaalpartnereid üles koostama tegevuskava ning seadma konkreetseid ja 
kaugeleulatuvaid sihte; 

Võrdõiguslikkus otsustamistasandil

5. on seisukohal, et naiste oskuste ärakasutamine ELi tööjõuturul ei tule kasuks mitte ainult 
ettevõtetele, vaid majandusele ja ühiskonnale tervikuna; märgib, et 60% ülikooli 
lõpetanutest on naised, ent nad on majanduse juhtivatel töökohtadel jätkuvalt 
alaesindatud; 

6. tuletab meelde, et ELis on keskmiselt üksnes 12% noteeritud suurettevõtete juhtidest 
naised ning vaid 3% neist juhatuse esimehed1; 

7. kutsub komisjoni üles esitama võimalikult kiiresti täielikud ajakohased andmed naiste 
esindatuse kohta igat liiki ELi ettevõtetes ning kohustuslike ja vabatahtlike meetmete 
kohta, mida ettevõtted ja liikmesriigid on hiljuti võtnud, et suurendada naiste esindatust 
pärast asjaomast analüüsi, ja juhul, kui selgub, et liikmesriikide ja ettevõtete meetmed ei 
ole olnud piisavad, pakkuda 2012. aastaks õigusakte, sealhulgas kvoote naiste esindatuse 
suurendamiseks ettevõtete juhtorganites 30%ni 2015. aastaks ja 40%ni 2020. aastaks, 
võttes seejuures arvesse nii liikmesriikide kohustusi kui ka majanduslikke, struktuurilisi 
(nt ettevõtete suurus), õiguslikke kui ka piirkondlikke eripärasid;

                                               
1 Arvud on riigiti erinevad: Rootsis ja Soomes on naisjuhte 25% ja Maltal 2%.
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8. viitab Norra, Hispaania, Saksamaa, Itaalia ja Prantsusmaa edukatele näidetele;

9. rõhutab, et valimiskvootide kasutamisel on positiivne mõju naiste esindatusele;

Väärikus, isikupuutumatus ning soolise vägivalla lõpetamine

10. kutsub komisjoni üles lülitama soolise vägivalla vastu võitlemise tegevusprogrammidesse 
homo- ja transseksuaalide vastase vägivalla ja ahistamise;

11. juhib tähelepanu asjaolule, et perevägivald nõuab ELis igal aastal palju inimelusid, 
mistõttu tuleks seda käsitleda avaliku julgeolekuga seotud küsimusena, mitte eraviisilise, 
perekonnasisese küsimusena; 

12. võtab sellega seoses teadmiseks ELi ohvrite paketi; kutsub liikmesriike üles võitlema 
eelkõige aumõrvade, naiste suguelundite moonutamise ning muude kultuuri või usu 
ettekäändel aset leidvate vägivallavormide ja üksikisikute õiguste rikkumise vormide 
vastu;

13. juhib tähelepanu asjaolule, et majanduslik, sotsiaalne ja seksuaalne autonoomia on 
olulised eeltingimused soolise vägivalla vähendamiseks;

14. kordab oma seisukohta seksuaal- ja reproduktiivtervise osas, nagu on märgitud 10. 
veebruari 2010. aasta ja 8. märtsi 2011. aasta märtsi resolutsioonides soolise 
võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus aastal 2009 ja 2010; tunneb sellega seoses muret 
hiljutiste piirangute pärast seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu teenustele juurdepääsu osas 
mõnes liikmesriigis, eelkõige turvalise ja seadusliku abordi osas;

15. tunneb muret HIVi/AIDSi ja teistesse sugulisel teel nakkavatesse haigustesse 
haigestumise kasvu pärast, eelkõige naiste hulgas; nõuab tungivalt, et komisjon lülitaks 
selgesõnaliselt oma ennetusstrateegiatesse seksuaalhariduse ja kondoomide 
kättesaadavuse vajaduse;

Sooline võrdõiguslikkus väljaspool Euroopa Liitu

16. nõuab, et naiste inimõigustest saaks ELi välispoliitika kõige tähtsam prioriteet;

17. väljendab küll heameelt selle üle, et Vahemere lõunapiirkonna riikides liigutakse suurema 
demokraatia ja vabaduse poole, ent on mures selle pärast, et araabia kevad võib kahjustada 
naiste õigusi; nõuab konkreetsete meetmete võtmist soolise võrdõiguslikkuse toetamiseks;

18. märgib, et maailma rahvaarv kasvas sel aastal seitsme miljardi inimeseni; on veendunud, 
et pereplaneerimine peaks olema poliitilises tegevuskavas esikohal;

19. väljendab muret aastatuhande arengueesmärkide, eelkõige viienda arengueesmärgi (emade 
tervise parandamine) saavutamiseks tehtavate aeglaste edusammude ja selle pärast, et 
ollakse väga kaugel eesmärgist vähendada kolme neljandiku võrra emade suremuse määra 
ja tagada kõigile 2015. aastaks juurdepääs reproduktiivtervishoiu teenustele; märgib, et 
iga päev sureb endiselt umbes 1000 naist igati välditavatesse raseduse või sünnitusega 
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seotud tüsistustesse;

20. nõuab tungivalt, et poliitilised ja usuliidrid kasutaksid oma autoriteeti viienda 
arengueesmärgi saavutamise edendamiseks ning toetaksid kaasaegseid seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiu teenuseid;

21. kutsub liikmesriike üles pakkuma aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks jätkuvalt 
poliitilist ja rahalist tuge ning suurendama majanduslangusest hoolimata viienda 
arengueesmärgi saavutamiseks tehtavaid jõupingutusi;

Juhtimine

22. kutsub järgmist eesistujariiki üles saavutama edasiminek nõukogu direktiivi osas, millega 
rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest, et võtta see vastu Taani 
eesistumise ajal;

23. väljendab kahetsust selle üle, et liikmesriigid on teinud vaid väheseid edusamme seoses 
kavaga kaasajastada rasedus- ja sünnituspuhkust käsitlevad kehtivad õigusaktid ning 
nõuab tasakaalustatud kompromissi saavutamist tulevase Taani eesistujariigiga, et võtta 
kõnealused õigusaktid vastu 2012. aasta esimeses pooles ja katta Euroopa perekondade ja 
majanduse vajadused; kutsub komisjoni üles esitama ettepanekud eakate või haigete 
sugulaste eest hoolitsemist käsitlevate puhkuse-eeskirjade kohta;

24. kutsub komisjoni üles esitama põhjaliku teatise ühest isikust koosnevate leibkondade 
olukorra kohta ELis, et saavutada poliitilise neutraalsuse põhimõtet järgides õiglane 
kohtlemine sellistes valdkondades nagu maksustamine, sotsiaalkindlustus, 
elamumajandus, tervishoid, kindlustus ja pensionid;

25. kordab oma üleskutset komisjonile töötada sarnaselt soolise võrdõiguslikkuse 
tegevuskavaga välja lesbide, geide, bi- ja transseksuaalide võrdõiguslikkuse tegevuskava;

26. on sügavas mures meediateadete pärast, mille kohaselt inimkaubanduse ohvreid 
koheldakse kurjategijatena, selle asemel et pakkuda neile tuge, ning kutsub komisjoni üles 
uurima inimkaubanduse ohvrite kohtlemist liikmesriikides;

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

Euroopa Liit on alati olnud tähtis osaleja soolise võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimiskeelu 
eest võitlemisel. Siiski on kõikidest jõupingutustest hoolimata ELis soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamiseni pikk tee. Isegi kui õigusakte on muudetud, takistavad põhjalikku muutust 
traditsioonilised soorollid, soolised stereotüübid ja tabud.

Võrdväärne majanduslik iseseisvus ja võrdõiguslikkus otsustamistasandil

Soolise võrdõiguslikkuse oluline aspekt on meeste ja naiste majanduslik iseseisvus. Praeguse 
majanduskriisiga kaasneb oht, et see tähendab suurt tagasiminekut, kuna kriis võib 
lõppkokkuvõttes mõjutada rohkem naisi kui mehi. Seepärast peavad tegevuskavas olema 
olulisel kohal jõupingutused parandada tööturul osalemist ja juurdepääsu juhtivatele 
ametikohtadele, nt ettevõtete juhatuses.

Sooline võrdõiguslikkus väljaspool Euroopa Liitu

Vahe naiste ja meeste positsiooni ja staatuse vahel on mõnes Euroopast väljaspool asuvas 
riigis sageli üüratu. Naistel on väiksemad õigused või ei ole üldse mingeid õigusi. EL ja 
liikmesriigid peavad tegema palju rohkem, et parandada nende naiste olukorda, kusjuures 
alustada tuleks tervisest. Vaja pole mitte ainult piisavalt rahalisi vahendeid, vaid ka 
mõttemallide ja traditsioonide radikaalset muutust.

Euroopa Liit ja liikmesriigid on välja töötanud hulgaliselt eri poliitikameetmeid, et toetada 
lastega peresid (nt perede liit). Pere loomine on põhiõigus ja poliitikaga tuleb tagada, et 
inimesed saavad pere luua soodsatel tingimustel, ent rõhuasetusest üksnes lastega peredele ei 
piisa, et kajastada muutuvaid demograafilisi olusid. Praegu koosneb kolm leibkonda kümnest 
ühest inimesest. Need leibkonnad on sageli ebasoodsas olukorras, nii absoluutses kui ka 
suhtelises arvestuses, seetõttu tuleb selline tasakaalunihe korrigeerida.


