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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

naiste rolli kohta rohelises majanduses
(2012/2035(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 komisjoni 20. juuni 2011. aasta teatist „Rio+20: rohelise majanduse ja 
juhtimise parandamise suunas” (COM(2011)0363), 

– võttes arvesse komisjoni 8. märtsi 2011. aasta teatist „Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava” (COM(2011)0112), 

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

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

– võttes arvesse Pekingis 1995. aasta septembris korraldatud neljandat ülemaailmset 
naisteteemalist konverentsi, Pekingis vastu võetud deklaratsiooni ja tegevusprogrammi 
ning sellest tulenevaid lõppdokumente, mis võeti vastu järgnevatel ÜRO erakorralistel 
istungjärkudel Peking +5, Peking +10 ja Peking +15 edasiste meetmete ja algatuste teemal 
Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammi rakendamiseks vastavalt 9. juunil 2000, 
11. märtsil 2005 ja 2. märtsil 2010,

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni naiste diskrimineerimise 
kõigi vormide likvideerimise kohta, mis võeti vastu 18. detsembril 1979, 

– võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2012. aasta aruannet „Review 
of the Implementation in the EU of area K of the Beijing Platform for Action: Women and 
the Environment Gender Equality and Climate Change”,

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni keskkonnaprogrammi (UNEP), 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kaubandus- ja arengukonverentsi (UNCTAD) ning
vähim arenenud riikidega, sisemaa arengumaadega ja arengumaade hulka kuuluvate 
väikeste saareriikidega tegeleva ÜRO kõrge esindaja büroo (UN-OHRLLS) avaldatud 
ühisaruannet „Why a Green Economy Matters for the Least Developed Countries”1, mis 
valmistati ette 2011. aasta mais toimunud IV vähim arenenud riike käsitleva konverentsi 
tarbeks,

– võttes arvesse UNEPi 2008. aasta septembri aruannet „Green Jobs: Towards Decent Work 
                                               
1 http://unctad.org/en/Docs/unep_unctad_un-ohrlls_en.pdf
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in a Sustainable, Low-Carbon World”1, 

– võttes arvesse ÜRO üksuse UN WOMEN 1. novembri 2011. aasta aruannet „The 
Centrality of Gender Equality and the Empowerment of Women for Sustainable 
Development”2, mis on ette valmistatud 2012. aastal toimuva ÜRO säästva arengu 
konverentsil (Rio+20) koostatava dokumendi eeldokumendina,

– võttes arvesse Rio+20 naiste küsimustega tegeleva põhigrupi 1. novembri 2011. aasta 
seisukohtade kokkuvõtet3,

– võttes arvesse naiste küsimustega tegeleva põhigrupi 2011. aasta märtsi kirjalikke 
seisukohti, mis esitati ÜRO 2012. aasta säästva arengu konverentsiks ettevalmistumise 
raames ning mis kannavad pealkirja „A Gender Perspective on the „Green Economy””4,

– võttes arvesse valitsuse 2005. aasta ametlikku aruannet „Bilen, Biffen, Bostaden: Hållbara 
laster – smartare konsumtion”5 (Stockholm, Rootsi),

– võttes arvesse parlamendi 20. aprilli 2012. aasta resolutsiooni naiste ja kliimamuutuse 
kohta6,

– võttes arvesse parlamendi 13. märtsi 2012. aasta resolutsiooni naiste osalemise kohta 
poliitiliste otsuste tegemisel, kvaliteedi ja võrdõiguslikkuse kohta,7

– võttes arvesse parlamendi 13. märtsi 2012. aasta resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse 
kohta Euroopa Liidus aastal 20118, 

– võttes arvesse parlamendi 29. septembri 2011. aasta resolutsiooni ELi ühise seisukoha 
väljatöötamise kohta eelseisvaks ÜRO säästva arengu konverentsiks (Rio+20)9,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit ning 
regionaalarengukomisjoni arvamust (A7-0000/2012),

A. arvestades, et rohelist majandust määratletakse kui jätkusuutlikku majandust, mis 
tähendab nii sotsiaalset kui ka majanduslikku jätkusuutlikkust; arvestades, et jätkusuutlik 
majandus hõlmab sellist ühiskonnakorraldust, milles valitseb võrdõiguslikkus ja sotsiaalne 
õiglus sõltumata soost, rahvuslikust kuuluvusest, nahavärvusest, usust, seksuaalsest 
sättumusest, puuetest või poliitilistest vaadetest;

                                               
1 http://www.unep.org/labour_environment/features/greenjobs-report.asp
2 http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/11/Rio+20-UN-Women-Contribution-to-the-Outcome-
Document.pdf
3 http://www.womenrio20.org/Women’s_MG_Rio+20_Summary.pdf
4 http://www.wecf.eu/download/2011/March/greeneconomyMARCH6docx.pdf
5 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/59/80/4edc363a.pdf
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0145.
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0070.
8 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0069.
9 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0430.
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B. arvestades, et kliimamuutused ja vähenev bioloogiline mitmekesisus halvendavad naiste ja 
meeste elutingimusi ning vähendavad heaolu ja rahulolu; arvestades, et ökosüsteemi 
kaitsmine on seega üks rohelise majanduse tugisambaid; arvestades, et praegune põlvkond 
ei saa jätta vastutust nüüdsete keskkonnaprobleemide lahendamise eest tulevastele 
põlvkondadele;

C. arvestades, et soorollide tõttu ei mõjuta naised keskkonda samamoodi nagu mehed ning et 
paljudes riikides on naiste juurdepääs ressurssidele, samuti võimalus olukorraga toime 
tulla ja kohanduda diskrimineerimise tõttu piiratud;

D. arvestades, et kliimamuutused ja ökosüsteemi kahjustamine tabavad kõige tõsisemalt 
kõige vaesemaid elanikkonnarühmi, kellest hinnanguliselt 70 protsenti moodustavad 
naised;

E. arvestades, et rohelisele majandusele üleminek on vajalik selleks, et vähendada 
keskkonnale avalduvat kahjulikku mõju, suurendada sotsiaalset õiglust ning luua 
ühiskond, kus naistel ja meestel on võrdsed õigused ja võimalused;

F. arvestades, et naised on keskkonnaalastel läbirääkimistel, eelarvega seotud aruteludel ja 
rohelise majanduse saavutamise üle otsustamisel selgelt vähemuses;

G. arvestades, et tarbijakäitumine ja elustiil avaldavad märkimisväärset mõju keskkonnale ja 
kliimale; arvestades, et rikkamates riikides valitsevad tarbimisharjumused – näiteks seoses 
toiduainete ja transpordiga – on pikemas perspektiivis jätkusuutmatud, eriti kui mõelda 
sellele, et kõikidel naistel ja meestel üle kogu maailma on õigus heale elujärjele ja 
heaolule;

H. arvestades, et üldiselt võttes on naiste ja meeste tarbimisharjumused erinevad; arvestades, 
et sõltumata sotsiaalmajanduslikust olukorrast tarbivad naised võrreldes meestega vähem 
ning näitavad üles suuremat tahet töötada oma tarbimisvalikute kaudu keskkonna 
kaitsmise nimel, st piiravad näiteks lihasöömist, sõidavad vähem autoga ja on 
energiasäästlikumad; 

I. arvestades, et naistel ei ole sellist mõjuvõimu ja juurdepääsu transpordisüsteemile, nagu 
on meestel; arvestades, et põhimõtteliselt on selle põhjuseks praegune soorollide jaotus; 
arvestades, et kui me soovime parandada naiste transpordivõimalusi, tuleb meil tagada 
paremini toimiv ühistransport, rohkem kõnni- ja jalgrattateid ning väiksemad vahemaad 
teenusepakkujate vahel;

J. arvestades, et naised peavad täiel määral osalema rohelise majandusega seotud otsuste 
langetamisel ning nende täideviimisel; arvestades, et naiste osalemine on andnud häid 
tulemusi näiteks kriisiohje parandamisel, bioloogilise mitmekesisuse ja toiduga 
kindlustatuse suurendamisel, kõrbestumise takistamisel ning metsade kaitsmisel;

Üldine raamistik

1. rõhutab vajadust häälestada ühiskond ümber rohelisele majandusele, kus keskkonnaalased 
kaalutlused on seotud sotsiaalse jätkusuutlikkuse, näiteks suurema võrdõiguslikkuse ja 
sotsiaalse õiglusega;



PE487.914v01-00 6/12 PR\900055ET.doc

ET

2. on seisukohal, et eriti tähtsad on rohelise majandusega seoses sellised teemad nagu 
ökosüsteem, tarbimine, toit, majanduskasv, transport, energia ja heaolu;

3. peab kahetsusväärseks, et ELi institutsioonidele ja komiteedele esitatud komisjoni teatises 
„Rio+20: rohelise majanduse ja juhtimise parandamise suunas” puudub täielikult soolise 
võrdõiguslikkuse mõõde;

4. palub komisjonil ja liikmesriikidel strateegiate, tegevuskavade ja eelarvekavade 
planeerimisel ning nende keskkonna- ja kliimamõju hindamisel koguda 
elanikkonnarühmade vanuse ja soo järgi jaotatud andmeid; märgib, et ilma statistiliste 
andmeteta on raske võtta asjakohaseid võrdõiguslikkust suurendavaid meetmeid; 

5. kutsub komisjoni üles läbi viima soolist võrdõiguslikkust ja rohelist majandust käsitlevat 
uuringut;

6. palub komisjonil suurendada teavituskampaaniate abil teadlikkust rohelisele majandusele 
ülemineku olulisusest;

Säästev tarbimine

7. palub komisjonil ja liikmesriikidel integreerida võrdõiguslikkusealased eesmärgid 
kõikidesse keskkonnaga seotud poliitikavaldkondadesse ja kõikide tasandite
majandusotsustesse ning märgib, et need eesmärgid tuleb välja töötada koostöös 
kodanikuühiskonnaga;

8. on seisukohal, et kõik kodanike õiguspärased nõudmised, mis puudutavad näiteks 
elukohta, toitu, toiduaineid, energiat ja töökohti, tuleb alati rahuldada nii, et see säästaks 
ökosüsteemi ega tooks kaasa kliimamuutusi, ning et maailma loodusvarasid tuleb kasutada
selliselt, et see oleks kooskõlas inimeste õigustega maavaradele, suurendaks 
võrdõiguslikkust ja et ressursse jagataks keskkonnaõigluse põhimõttest lähtuvalt; 

9. rõhutab lastele ja lastelastele heade elutingimuste tagamise tähtsust ning seda, et 
majanduskasv ei tohi praegusi vajadusi täites ohtu seada tulevaste põlvkondade vajaduste 
rahuldamist;

10. rõhutab, et SKPga saab mõõta tootmist, mitte keskkonnahoidlikkust, loodusvarade 
säästlikku kasutamist, sotsiaalset integratsiooni ega ühiskonna arengut üldiselt; nõuab uute 
selgete ja mõõdetavate näitajate väljatöötamist, milles arvestatakse kliimamuutusi, 
bioloogilist mitmekesisust, ressursside säästlikku kasutamist ja sotsiaalset õiglust;

11. kutsub liikmesriike üles võtma fiskaalpoliitilisi meetmeid, mis aitaksid saavutada rohelist 
majandust, kehtestades muu hulgas keskkonnamõjuga seotud makse, ning rakendama 
rohelist innovatsiooni ja säästvat taristusüsteemi edendavaid vahendeid;

12. on seisukohal, et ELi avalikke vahendeid tuleks palju rohkem kasutada roheliste avalike 
hüvede loomiseks;

13. on seisukohal, et EL peaks lõpetama keskkonnakahjuliku tegevuse rahalise toetamise; 

Keskkonnahoidlik transport
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14. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma säästva transpordisüsteemi, mis arvestab 
ühtlasi nii naiste kui ka meeste transpordivajadustega ning avaldab keskkonnale vaid 
vähest mõju; 

15. kutsub liikmesriike üles vähendama transpordisektori mõju keskkonnale ja 
energiatarbimisele ning suurendama võrdõiguslikkust infotehnoloogia kättesaadavuse 
suurendamise ja ruumilise planeerimise abil, kus võetakse arvesse liikluse vähendamise 
vajadust;

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kindlaks määrama transpordihierarhiat, milles oleks 
selgelt kindlaks määratud, millised transpordiliigid on esmatähtsad selleks, et saavutada 
üldised keskkonnaalased ja liiklusega seotud eesmärgid;

17. palub liikmesriikidel märgatavalt tugevdada kohalikku ühistranspordisüsteemi, mis aitab 
ühtlasi parandada naiste igapäevast olukorda ja liikumisvõimalusi;

18. rõhutab, et säästva transpordisüsteemi küsimuse käsitlemisel tuleb arvesse võtta seda, et 
naiste ja meeste arusaam avalikust ruumist on erinev ning põhineb erinevatel 
riskihinnangutel, mis tähendab, et esmatähtsaks tuleb pidada nii naiste kui ka meeste jaoks 
turvalist keskkonda transpordisüsteemis;

Hoolekanne ja rohelised töökohad

19. märgib, et rohelised töökohad näiteks põllumajandus-, energia-, ehitus- või 
jäätmekäitlussektoris on rohelise majanduse seisukohast väga tähtsad; 

20. märgib, et rohelises majanduses ei ole tähtsad mitte ainult rohelised töökohad, vaid kõik 
vähese keskkonnamõjuga töökohad; märgib, et asjaomased töökohad võivad olla kas 
erasektori teenuste või ka hoolekande valdkonnas, näiteks koolides ja 
hoolekandeasutustes;

21. kutsub liikmesriike üles tagama meeste ja naiste võrdse esindatuse poliitikakujundamises 
ning rohelistel ametikohtadel; märgib, et kui seda ei eesmärki ei ole võimalik 
vabatahtlikult saavutada, tuleb demokraatia tugevdamiseks võtta suunatud meetmeid, st 
kehtestada näiteks kvoodid;

22. kutsub liikmesriike üles rakendama ja välja töötama asjakohaseid meetodeid, mis 
ergutaksid naisi valima oma haridust ja elukutset keskkonna-, transpordi- või 
energiasektoris; 

23. kutsub liikmesriike üles rakendama ja välja töötama asjakohaseid meetodeid, mis 
ergutaksid mehi valima haridust ja vähese keskkonnamõjuga elukutset sotsiaalsektoris;

24. on seisukohal, et selleks, et naised saaksid osaleda rohelises majanduses meestega 
võrdsetel alustel, on vaja lastehoiuvõimaluste ja vanurite hooldusteenuste väljaarendamist, 
et nii naistel kui ka meestel oleks võimalik sobitada oma tööelu pereeluga ning et oleksid 
tagatud naiste seksuaal- ja reproduktiivtervisega seonduvad õigused;

Jätkusuutlik poliitika rahvusvahelistes suhetes
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25. loodab, et muu hulgas arengupoliitikas laiematele ja jätkusuutlikumatele majanduslikele 
näitajatele üleminek toob kaasa sotsiaalsete ja keskkonnaalaste eesmärkide rõhutamise 
arenguriikides;

26. palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada välja näitajad, mille abil saaks hinnata 
projektide ja tegevuskavade mõju soolisele võrdõiguslikkusele ning edendada rohelise 
majanduse saavutamiseks keskkonnastrateegiates soolist ja võrdõiguslikkusega seotud 
perspektiivi;

27. palub komisjonil pöörata iseäranis suurt tähelepanu asjaolule, et paljudes maailma osades 
on väga tähtis tüdrukute ja naiste juurdepääs puhtale joogiveele, sest tihti on vee otsimine 
ja koju transportimine just nende ülesanne; märgib, et niisamuti tähtis on kasutada 
põliselanikest naiste teadmisi kohaliku ökosüsteemi kohta;

28. kutsub komisjoni üles pöörama iseäranis suurt tähelepanu sellele, et miljardid inimesed 
sõltuvad täielikult biomassist kui energiaallikast; märgib, et kuna lapsed ja naised 
koguvad, töötlevad ja kasutavad biomassi, tabavad neid sageli terviseprobleemid; märgib, 
et seetõttu on vaja leida tõhusamad ja taastuvad energiaallikad;

29. kutsub komisjoni üles välja töötama uute tehnoloogia ja oskuste siirdeprogramme, mis 
aitaksid arenguriikidel ja -piirkondadel keskkonnamuutustega kohaneda;

30. rõhutab, et kliimamuutuste vastu võitlemise strateegiate väljatöötamisel tuleks tähelepanu 
pöörata soolisele ebavõrdsusele seoses ressursside, näiteks mikrolaenude, krediidi, teabe 
ja tehnoloogia kättesaadavusega;

31. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide valitsustele.



PR\900055ET.doc 9/12 PE487.914v01-00

ET

SELETUSKIRI

Käesolevas raportis samastatakse roheline majandus jätkusuutliku majandusega, mis 
omakorda hõlmab nii sotsiaalset kui ka keskkonnahoidlikku majandust. Selle all peetakse 
loomulikult silmas ka soolist võrdõiguslikkust. Roheline ehk jätkusuutlik majandus on selline 
süsteem, kus säilitatakse ühtaegu nii ökosüsteemi tootlikkus (planeedi kandevõime) kui ka 
luuakse ühiskond, milles oleksid täidetud kõikide inimeste põhivajadused. Rohelise 
majanduse majanduslik areng toimub seega looduse kandevõime piirides ning see tagab 
ressursside võrdse jaotumise kõikide inimeste, st meeste ja naiste ja kõikide põlvkondade 
vahel.

Roheline majandus tähendab seda, et planeedi ja inimeste vajadusi hinnatakse kõrgelt ning et 
eesmärk on luua jätkusuutlik ühiskond, mis on energiatõhus ja tervislik ning millest saaksid 
osa kõik inimesed sõltumata soost, vanusest, rahvuslikust kuuluvusest, nahavärvusest, 
seksuaalsest sättumusest, puuetest või eluvaadetest.

Poliitika ja majanduselu kujundamisel on naiste ja meeste osakaal ebavõrdne. Sooline 
võrdõigusetus kahjustab otsuste õiguspärasust, sest demokraatia rajaneb põhimõttel, et valitud 
rahvaesindajate seas on esindatud kõik elanikkonnakihid. Võrdne osalemine poliitikas ja 
rohelises majanduses on vajalik selleks, et naiste huvidega arvestataks samamoodi, nagu 
praegu arvestatakse meeste huvidega. Sellise ebavõrdsuse probleemi lahendamiseks peavad 
riigid võtma asjakohaseid meetmeid ning kehtestama vajaduse korral kvoodid, et saavutada 
sooline tasakaal poliitikas ja rohelises majanduses.

Säästev tarbimine

Praegune majanduslik korraldus ei arvesta sellega, et loodusvarad on piiratud. Pidevat kasvu 
peetakse iseenesest mõistetavaks. Varem või hiljem päädib see kokkuvarisemisega, sest iga 
toodetud või tarbitud kaup või teenus suurendab täiendavalt vajadust eri loodusvarade (vesi, 
energia, metallid jne) järele. Tootmine ja tarbimine tekitavad heidet ja saastet, mis satub 
varem või hiljem meie ökosüsteemi. Ökosüsteemi puhverdusvõimel, heite taluvusel ning 
muutuvate oludega kohanemisel on kindel piir. Selle piiri ületamisel võivad tähtsad 
ökosüsteemi teenused otsa lõppeda. Need teenused on meie eksistentsi ja heaolu alus. Selle 
arengukäigu vältimiseks on vaja majanduslik korraldus muuta selliseks, et loodusvarade 
kasutus toimuks vastavalt nende taastumisele ja taastootmisele. Vaja on arengut rohelise 
majanduse suunas. 

Kuid roheline majandus nõuab ka säästvat majapidamist, inimressurssi ja sotsiaalset 
jätkusuutlikkust. See tähendab näiteks suuremat tasakaalu vaeste ja rikaste või naiste ja 
meeste vahel. Hetkel on rikaste riikide mõju maailma loodusvaradele ehk nn ökoloogiline 
jalajälg tunduvalt suurem kui vaeste riikide mõju. Kui kõik elaksid nii nagu näiteks rootslased 
Rootsis, oleks loodusvarade nõudluse katmiseks vaja kolme planeeti. See tasakaalustamatus 
on väljunud mõistlikkuse piiridest.

Praegune majandussüsteem põhjustab erinevaid kriise: finantskriis, ökosüsteemide kollaps, 
kliimamuutused jne. See põhjustab omakorda sotsiaalse kaitsesüsteemi ja heaolu halvenemist. 
Kui kriis tabab ühiskonda, säästetakse sageli heaolu arvelt, mis toob kaasa hariduse, 
tervishoiu ja sotsiaalhoolekande olukorra halvenemise, pensionide kärpe ja elukohtade 
nappuse. Kõige rohkem kannatavad nende kärbete all vaesed elanikkonnarühmad, kellel ei ole 
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võimalik kulusid katta säästude, erakindlustuste või muude sarnaste vahenditega. Vähem kui 
1 dollarit päevas teenivast 1,3 miljardist inimestest on 70% naised. Kriis tekitab ühiskonnas 
niisiis veelgi suuremat ebavõrdsust.

Oluline on veel rõhutada, et kasvava tarbimise ja suureneva heaoluga vaeste riikide areng on 
tähtis selleks, et saavutada suurem võrdsus maailma riikide ja elanikkonnarühmade vahel. 
Vaeseimate riikide arengut ei tohi piirata. Roheline majandus ei ole jätkusuutlik, kui maailma 
ressursside jagamise küsimust ei võeta tõsiselt. 

Erinevate soorollide tõttu on naiste ja meeste tarbimisharjumused erinevad ning mõjutavad 
keskkonda erinevalt. Mehed tarbivad näiteks rohkem liha ja kasutavad palju sagedamini autot. 
Naiste ja meeste erinev tarbijakäitumine kuulub identiteedi kujunemise juurde ning tugevdab 
meie soolist identiteeti. Tarbimist samastatakse sageli õnne, edukuse ja soovide täitmisega, 
mis mõjub tarbija jaoks motiveerivalt. Tarbimisega seotud valikud on seega kõike muud kui 
mõistlikud. Suhtumist kujundavad pigem iha ja soov vastata teatud tüüpi identiteedi nõuetele, 
mis on sageli tihedalt seotud seksuaalsuse ja sooliste aspektidega.

Meeste tarbitavad kaubad on tihti energiakulukad ja kõrgtehnoloogilised. Naiste puhul on 
tarbimise esirinnas rõivad. Osalt on erinev tarbimiskäitumine tingitud sissetuleku erinevusest. 
Üleüldiselt vaadates teenivad mehed rohkem kui naised, mistõttu neil on ka paremad 
võimalused rohkem tarbida. Suurema sissetuleku ja heaoluga inimesed kulutavad sageli raha 
näiteks vaba aja sisustamisele, kuna neil on vaba aega. Paljudel juhtudel on see keskkonna 
jaoks kahjulik. Erinevate variantide kaalumisel võrreldakse aja ja kulude proportsionaalsust 
ning kuna keskkonnakahjust tulenevad kulud ei taba inimest ennast, valitakse sageli 
keskkonna jaoks kahjulikum variant.

Mõned on seisukohal, et naised on loomult hoidlikumad ja keskkonnasõbralikumad kui 
mehed. Meeste ja naiste tarbimiskäitumise erinevuste sidumine selliste stereotüüpidega on 
problemaatiline, sest see muudab lahenduste leidmise teisejärguliseks. 

Rohelisest ja jätkusuutlikust majandusest rääkides on osa sellest iseenesest mõistetavalt 
suurem võrdõiguslikkus. Võrdõiguslikkus kuulub sotsiaalse jätkusuutlikkuse mõiste alla. 
Praeguse majandusssüsteemi viga on see, et paljusid kaupu ja teenuseid ei hinnata üldse. 
Sageli puudutab see naiste tööülesandeid. Näiteks võib tuua lapsehoidmise, söögitegemise, 
põlluviljade kasvatamise, veetoomise jne. Need tegevused on majanduses n-ö nähtamatud. 
Seevastu taasinvesteerivad naised suurema osa oma palgatöö eest teenitud rahast kohalikku 
kogukonda. See naiste tähtis roll vajab esiletõstmist. Selleks et naistel tekiks vaba aega ja et 
nad saaksid osa ühiskonna arengust, on vaja pereplaneerimist, väljakujundatud 
lastehoiusüsteemi ja mõlema lapsevanema jagatud kohustusi. 

Paljud naised elavad tänapäeval peaaegu patriarhaalses ühiskonnas, kuna naiste õigused on 
märkimisväärselt piiratumad kui meeste õigused. Naistel ei ole õigust näiteks omada maad, 
võtta laenu, kasutada oma õigust loodusvarale, saada haridust, kasutada tervishoiu- või 
haiglateenuseid või erinevaid tehnoloogilisi lahendusi. Selline ühiskonnakorraldus võtab neilt 
naistelt ära kõik võimalused end sellest olukorrast välja aidata.

Keskkonnahoidlik transport

Tähtis on luua säästev transpordisüsteem, mis arvestab ühtlasi nii naiste kui ka meeste 
transpordivajadustega ning avaldab keskkonnale vaid vähest mõju. Liikmesriigid peavad 
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vähendama transpordisektori mõju keskkonnale ja energiatarbimisele ning suurendama
võrdõiguslikkust, töötades infotehnoloogia kättesaadavuse suurendamise ja võimalikult 
vähese liiklusega ruumilise planeerimise nimel. Kui infotehnoloogia võimaldab suhelda ilma 
ise kuhugi kohale minemata, kui ruumiline planeering on selline, et hooned asuvad tihedalt 
üksteise lähedal, ning kui keskkonda kasutatakse arukalt, on ühiskond transporditõhusam ja 
energiasäästlikum. Selle tulemusena saavad rohkemad inimesed liikuda ühest kohast teise 
jalgsi või jalgrattaga, mis annab transpordivõimalused nii naistele kui ka madala sissetulekuga 
elanikkonnarühmadele.

Pikka aega on valitsenud seisukoht, et me vajame säästvamat transpordisüsteemi. Ent 
tegelikkuses ei ole erilist muutust toimunud. Sellepärast on aeg kindlaks määrata 
transpordihierarhia, milles oleks selgelt kindlaks määratud, millised transpordiliigid on 
esmatähtsad selleks, et saavutada üldised keskkonnaalased ja liiklusega seotud eesmärgid. 
Transpordihierarhia tähendab põhimõtet, et iga kord, kui lahendatakse mõnda transpordi- või 
kommunikatsiooniprobleemi, üritatakse valida järjekorrast esimene meede: 1) infotehnoloogia 
ja lairibaühendus, 2) vähese liiklusega ruumiline planeerimine, 3) kõnni- ja jalgrattateed, 4) 
ühistransport – eeskätt bussid, trammid ja rongid, mida käitatakse taastuvenergiaallikatega, 
ning alles seejärel ühistransport, mida käitatakse fossiilsete kütustega, 5) meretransport, 6) 
maanteetransport.

Üks tähtsamaid meetmeid rohelise majanduse saavutamiseks on kohaliku ja piirkondliku 
ühistranspordisüsteemi olulisel määral tugevdamine, mis aitab ühtlasi parandada naiste 
igapäevast olukorda ja annab neile võimaluse liikuda. Tugev ühistranspordikorraldus 
võimaldab ka meestel rohkem kasutada keskkonnasäästlikku transpordisüsteemi, mis on 
positiivne sellepärast, et mehed peaksid rohkem muutma oma käitumismalli ning praegust 
harjumust kasutada liiga palju autot. Selle küsimusega töötades tuleb arvesse võtta, et naiste 
ja meeste arusaam avalikest kohtadest on erinev ning põhineb erinevatel riskihinnangutel. 
Iseäranis naiste turvatunde suurendamiseks tuleks ära kaotada transpordisüsteemi juurde 
kuuluvad ebaturvalised kohad, nagu pimedad tunnelid või läbikäigud.

Hoolekanne ja rohelised töökohad 

Tänasel tööturul ei ole naised ja mehed võrdsed. Valitseb oht, et naised on tulevastel rohelistel 
töökohtadel liiga vähe esindatud. Seetõttu on vaja võtta meetmeid, et naised saaksid töötada 
rohelistel töökohtadel näiteks transpordi, ehituse ja tootmise valdkonnas. Roheliste 
töökohtadega seotud väljaõppes ja oskuste täiendamisel on vaja kõikides riikides rõhutada 
soolist võrdõiguslikkust.

Roheliste töökohtade mõiste hõlmab nii haldustöid kui ka era- ja avaliku sektori teenuseid, 
mis edendavad keskkonnakaitset või avaldavad keskkonnale vähest mõju. Need on 
valdkonnad, kus praegu töötavad naised rohkem kui mehed, mistõttu on vaja võtta meetmeid, 
mis suurendaksid meeste osakaalu asjaomastes sektorites. Näiteks võib tuua assistentide ja 
riigiametnike töö, aga ka paljud koolide ja hoolekandeasutuste ametikohad.

Haridus on alati olnud tähtis ühiskonna arengu edendaja. Seetõttu on oluline kohandada 
väljaõppevõimalused ühiskonna arengule. Säästva ühiskonna arendamiseks on vaja 
suurendada praeguste ja tulevaste põlvkondade teadlikkust jätkusuutlikust ühiskonnast. 
Sellega seoses tuleb esile tõsta oskusteavet ja väärtusi, nagu demokraatia, võrdõiguslikkus, 
põhi- ja inimõiguste ning looduse austamine.
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Jätkusuutlik poliitika rahvusvahelistes suhetes

Vähim arenenud riikidel on head väljavaated edukaks rohelisele majandusele üleminekuks 
ning selle ülemineku juhtimiseks. Seda seetõttu, et nende tootmine on juba praegu vähese 
CO2-heitega ning nende elustiil ei mõjuta keskkonda ja kliimat samamoodi, nagu mõjutab 
maailma rikkamate riikide elustiil. Rohelisele majandusele üleminek eeldab poliitilisi reforme 
ja vahendeid, rahastamismehhanisme ja kaubanduseeskirju. Rõõmuga võib tõdeda, et juba 
praegu võtavad paljude asjaomaste riikide poliitikakujundajad vastu tähtsaid otsuseid, mis 
aitavad kaasa rohelise majanduse eesmärgi saavutamisele. Paljud madala ja keskmise 
sissetulekuga riigid on üha suuremas ulatuses välja töötanud maksusüsteemid, kus 
maksustatakse keskkonnakahjulikku tegevust ja tooteid. Küll aga läheb kahetsusväärselt suur 
osa välismaistest investeeringutest keskkonnakahjulike tegevuste, näiteks nafta ja gaasi 
puurimise või maavarade kaevandamise toetamiseks ning väga vähesed investeeringud on 
suunatud nende riikide arengu seisukohast tähtsate tootva tööstuse ja jätkusuutlike 
taristuprojektide toetamisele. Seepärast on tähtis juhtida investeeringud ümber sellistele 
projektidele, mis on pikemas perspektiivis jätkusuutlikud, see tähendab kooskõlas arenguga 
rohelise majanduse suunas. Siin on tähtis roll ELil, mis peaks oma arengupoliitikaga töötama 
sotsiaalsete ja keskkonnaalaste eesmärkide täitmise suunas.

Ümberkorralduste tegemisel tuleb nendele riikidele anda juurdepääs tehnoloogiale, et nad 
saaksid täita vähese CO2-heitega ja jätkusuutliku majanduse arenemisega kaasnevad 
tehnoloogilised vajadused. Peamiselt käib jutt põllumajandustöid, aga ka metsandust, 
loomakasvatust, energiavarustust, jäätmekäitlust ja transporti hõlbustavast tehnoloogiast. 
Suurema osa nende tööde eest kannavad hoolt naised. Nimetatud sektorites tööde 
lihtsustamine võib seega parandada naiste olukorda, andes neile vaba aega, mis omakorda 
tõstab nende heaolu ja suurendab osalemist ühiskonnaelus.

Asjakohase tehnoloogia kättesaadavaks tegemisel ja arendamisel on tähtsad n-ö alussambad 
uuendustegevus ja juurdepääs teabele. Kohaliku tootmise arendamine ja kohandamine 
rohelise tehnoloogiaga ning tootmise laiendamine ekspordiks arenenud riikidesse eeldab 
rahvusvahelist koostööd, koostoimet, teadusuuringuid ja arendustegevust. Seejuures on tähtis 
piirata ka patentide kestust ning edendada juba olemasolevate tehnoloogiate ja uuenduste 
vabamat kasutust.


