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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

naiste haridus- ja tööalase liikuvuse kohta ELis
(2012/0000(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikleid 2 ja 3, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 8, 45, 165 ja 166,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikleid 21, 23 ja 25,

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

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

– võttes arvesse komisjoni 23. novembri 2010. aasta teatist „Uute oskuste ja töökohtade 
tegevuskava: Euroopa panus täieliku tööhõive saavutamisse” (COM(2010)0682),

– võttes arvesse komisjoni 9. juuni 2010. aasta teatist „Euroopa koostöö edendamine 
kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas, et toetada Euroopa 2020. aasta strateegia 
rakendamist” (COM(2010)0296),

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni töötajate liikuvuse edendamise 
kohta Euroopa Liidus1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

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

A. arvestades, et õigus elada ja töötada teises liidu liikmesriigis on üks Euroopa Liidu 
põhivabadusi;

B. arvestades, et töötajate liikuvus ja haridusalane liikuvus edendavad Euroopa 
kodanikutunnet ja osalemist demokraatlikes protsessides;

C. arvestades, et majandus- ja finantskriis on mõjutanud negatiivselt ELi tööturgu, eelkõige 
tööhõive määra ning võimalusi liikuda vabalt ning valida töö haridusest ja 
kutsekvalifikatsioonist lähtuvalt, kusjuures kõige suuremat negatiivset mõju on need 
avaldanud naistele;

D. arvestades, et töötajate liikuvuses on ELis sugude vahel suured erinevused: mehed kolivad 
töövahetuse või töökoha üleviimise korral oluliselt sagedamini kui naised (44% meestest 
ja 27% naistest), samas kolivad naised sagedamini kaugele, et järgneda oma partnerile;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0455.
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E. arvestades, et soopõhine tööjaotus, sobivate töötingimuste puudumine, stereotüüpide 
püsimine ja soolise diskrimineerimise oht on peamised takistused naiste tööalasele 
liikuvusele; arvestades, et perekonna ja sotsiaalse võrgustikuga, lastehoiuteenuste ning 
elamis- ja kohalike tingimustega seotud tegurid on samuti takistused, mis piiravad naisi 
vaba liikumise õiguse kasutamisel;

F. arvestades, et on vaja mitmemõõtmelisi poliitilisi lahendusi, mis hõlmavad elukestvat 
õpet, tööaega ning töö- ja eraelu tasakaalustamist, tervishoidu, turvalisust ning 
töökorraldusvorme, et parandada naiste integreerimist tööturule;

G. arvestades, et haridusalane liikuvus aitab parandada tööalast liikuvust ning suurendada 
tööturu võimalusi ning see peab olema kõigile kättesaadav, sealhulgas madala 
kvalifikatsiooniga naistele;

1. rõhutab vajadust suurendada ELi haridus-, integratsiooni-, rände-, tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika raames teadlikkust naiste olukorrast, et kaitsta naiste õigusi, edendada 
võrdõiguslikkust ja võrdseid võimalusi ning võidelda tööturul ekspluateerimise kõigi 
vormide vastu;

2. palub liikmesriikidel lisada riiklikesse strateegiatesse ja reformikavadesse nende 
väljatöötamisel sätted naiste tööalase liikuvusega seotud õiguste kaitsmiseks;

3. märgib, et naised, kes suunduvad välismaale laste või eakatega seotud töökohtadele, 
töötavad sageli töölepinguta või ebaseaduslikult ning seetõttu ei ole neil õigust 
sotsiaalkindlustusele, tervishoiule ega muudele hüvedele;

4. märgib, et töö eesmärgil välismaale suunduvatele naistele pakutakse sageli tööturul kõige 
vähem hinnatud töökohti nii oskuste, töötasu kui ka maine seisukohalt, ning et sageli on 
naiste tööalane liikuvus seotud üksikute ametitega, kus töötavad peamiselt naised ja mis 
on seotud traditsiooniliste soorollidega;

5. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jälgima naiste õiguste rikkumisi tööturul, andma 
tööeesmärgil välismaal elavatele naistele kogu vajaliku teabe, sealhulgas töö- ja 
koolitusvõimaluste, sotsiaalsete õiguste ja tervishoiu kohta, ning pakkuma tasuta 
töövõimaluste alast nõustamist;

6. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon tõhustaksid ELi poliitikat, millega 
võideldakse ELi võõrtöötajate otsese ja kaudse diskrimineerimise vastu teises liikmesriigis 
ning nende õiguste rikkumise vastu, mis toimub võõrtöötajate ebapiisava keeleoskuse või 
vastuvõtva liikmesriigi tööõiguse ebapiisava tundmise tõttu;

7. kutsub liikmesriike üles asutama oma tööandjatega individuaalsetes töösuhetes olevate 
liikuvate koduhooldajate ja hooldustöötajate jaoks kontaktpunkte ja andma neile seega 
vahendeid võrgustiku loomiseks, mis võimaldaks neil olla teadlikud oma õigustest;

8. nõuab tungivalt, et liikmesriigid muudaksid palgasuundumused läbipaistvamaks, et 
võidelda jätkuvate või suurenevate palgalõhede vastu; 

9. kutsub liikmesriike üles pakkuma töötajatele, kes suunduvad teise riiki koos abikaasa või 
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partneri ja/või lastega, selliseid teenuseid nagu lastehoid, lasteaia-, kooli- ja 
meditsiiniteenuseid ning vaba juurdepääsu riiklikele tööhõiveteenustele, et teise 
liikmesriiki suundunud abikaasad või partnerid leiaksid tööd;

10. palub liikmesriikidel kõrvaldada töötajate liikuvust piiravad takistused, pakkudes naistele, 
kes asuvad koos abikaasa või partneriga elama teise liikmesriiki, asjakohaseid teenuseid, 
näiteks lisatasuta uude sotsiaal-kultuurilisse keskkonda integreerumist hõlbustavaid 
kursuseid, nagu keelekursusi ja kutsekoolitusi;

11. kordab oma üleskutset liikmesriikidele edendada hariduse ja tööhõivealast liikuvust: a) 
tõstes teadlikkust ja tehes teabe kõigile lihtsalt kättesaadavaks; b) selgitades juba 
haridustee algetappidel liikuvusest tulenevat lisandväärtust; c) tagades liikmesriikide 
vahel liikudes saavutatud õppetulemuste valideerimise ning d) vähendades 
halduskoormust ja stimuleerides eri liikmesriikide asjaomaste asutuste vahelist koostööd;

12. palub komisjonil toetada tugevalt programmi Erasmus; märgib, et alates programmi 
Erasmus loomisest 1987. aastal on see võimaldanud rohkem kui 2,2 miljonil üliõpilasel 
kasutada ELi sisese liikumise võimalust ning andnud olulise panuse liikuvusse Euroopas 
kõrghariduse valdkonnas;

13. rõhutab, et puudega naistele ja üksikemadele tuleb anda lisatoetust, et nad saaksid osaleda 
olemasolevates haridusalase liikuvuse programmides;

14. rõhutab vajadust suurendada välismaale suundunud naiste osalemist elukestva õppe 
programmides, sealhulgas oskuste arendamiseks loodud programmides;

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

Järgmistel aastatel seisab Euroopal ees oluline ülesanne muuta tööturg avatumaks ja 
ligipääsetavamaks. 

Esiteks on eesmärk tööalane liikuvus, milleks on vaja kohandada paremini haridus- ja 
koolitussüsteeme tööturu uutele nõuetele, edendada elukestvat õpet ning oskuste omandamist 
ja parandada kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise süsteemi. 

Teiseks näitab liikmesriikide vahel töötajate endiselt vähene liikuvus, et siseturu pakutavaid 
võimalusi ei kasutata veel täiel määral. 

Liikuvusel on veel liiga palju takistusi, sealhulgas puudulik võõrkeelteoskus, ebasoodsad 
tingimused era- ja tööelu ühitamiseks ning sotsiaalkindlustuse valdkonnas riiklike õigusaktide 
vähene ajakohastatus. 

Teabe kättesaadavus piiriülese liikuvuse kohta on veel piiratud ja sageli on selle halb kvaliteet 
paljudele takistuseks.

Sageli võib töökoha vahetamine tähendada rohkem kui lihtsalt ühest ettevõttest või sektorist 
teise üleminekut, see võib tähendada ka uue karjääri algust ja uut ametit. 

Seega on esmatähtis kindlustada, et õppevõimalused vastavad vajadusele tagada töötajate 
tööalane konkurentsivõime ja kohanemine kogu nende tööelu jooksul, millega suurendatakse 
nende tööalase liikuvuse võimet.

Kõigil kodanikel on õigus saada piisav haridustase, võimalus ajakohastada oma teadmisi ja 
omandada uusi pädevusi tööelu jooksul. 

Nende eesmärkide saavutamine eeldab valitsuste, avaliku sektori asutuste, tööandjate, tööturu 
osapoolte ja kodanike ühist vastutust. 

Haridus- ja kutseõppesüsteeme tuleb veel kohandada tööturu vajadustele ja üha enam 
teadmistel põhinevale majandusele ja ühiskonnale. 

Ajal, kui järjest vähem noori suudab siseneda tööturule, on vaja lahendada uusi probleeme ja 
kasutada ühiskonna pakutavaid võimalusi. 

Äärmiselt oluline on, et järjest suurem hulk inimesi saaks võimalikult hea haridustaseme, see 
on eriti oluline naiste puhul, kes lahkuvad ajutiselt tööturult emaduse või pereülesannete 
täitmise tõttu, nende puhul on hea haridustase väga oluline, et nad saaksid kiiresti uuesti 
tööturule siseneda.

Strateegia „Euroopa 2020” esmane eesmärk on suurendada 20–64-aastaste naiste ja meeste 
tööhõivetaset 75%-ni, parandades muu hulgas noorte, eakamate ja vähekvalifitseeritud 
töötajate osalust.

Pikem haridustee ja parem haridus aitavad saavutada suurema tööhõivetaseme ning 
haridustaseme parandamine aitab ajapikku parandada naiste tööhõive taset, millel on otsene 
positiivne mõju SKP-le. 
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Suuremad ja positiivsemad tulemused kasvu osas on võimalik saavutada ainult siis, kui 
soodustatakse ja edendatakse investeerimist inimkapitali ja naiste tootlikkusse.


