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Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi meetmete kohta soolise võrdõiguslikkuse 
toetamiseks töö- ning pereelu õiguste ja kohustuste ühitamisel

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 137 lõike 1 punkti c ja artiklit 141 ning 
asutamislepingu artiklites 2, 3 ja 13 sätestatud võrdse kohtlemise põhimõtet, ning 
nimetatud põhimõtte alusel kehtestatud teiseseid õiguseakte, eriti nõukogu 10. veebruari 
1975. aasta direktiivi 75/117/EMÜ meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte 
kohaldamisega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta liikmesriikides,1 nõukogu 19. 
oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate 
töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta,2 nõukogu 
20. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/97/EÜ, millega muudetakse direktiivi 86/378/EMÜ 
meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta kutsealastes 
sotsiaalkindlustusskeemides,3 ning 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)4;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artikli 139 lõiget 2;

– võttes arvesse 18. detsembri 2000. aasta Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning selle 
artikleid 23 ja 33, mis käsitlevad meeste ja naiste võrdõiguslikkust, ning töö-, era- ja 
perekonnaelu kokkusobitamist;

– võttes arvesse Euroopa sotsiaalpartnerite 22. märtsi 2005. aasta naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse tegevuskava, milles töö- ja eraelu tasakaalustamist käsitletakse kui 
prioriteetset tegevusvaldkonda, ning tunnistades samas, et jätkuvaks edasiminekuks sellel 
alal tuleb luua tasakaalustatud, ühtne ja järjekindel meetmete kombinatsioon, mis 
arvestaks nii puhkuse-, töö- kui ka hoolduskorraldust;

– võttes arvesse komisjoni 30. juuli 2009. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv, 
millega rakendatakse Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude Ühenduse, Euroopa 
Käsitööga Tegelevate, Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtete Keskliidu, Euroopa 
Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt 
lapsehoolduspuhkuse kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepet ja tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 96/34/EÜ (KOM(2009)0410);

– võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2008. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Parem töö- ja 
eraelu tasakaal: töö-, era- ja pereelu ühitamise võimaluste edendamine” 
(KOM(2008)0635);

                                               
1 EÜT L 45, 19.2.1975, lk 19.
2 EÜT L 348, 28.11.1992, lk 1.
3 EÜT L 46, 17.2.1997, lk 20.
4 ELT L 204, 26.7.2006, lk 23.
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– võttes arvesse Lissaboni strateegia majanduskasvu ja töökohtade loomist käsitlevat 
eesmärki, mille kohaselt tuleb tõsta üldist tööhõive määra 70 protsendini, naiste tööhõive 
määra 60 protsendini ja vanemaealiste tööhõive määra 50 protsendini, Barcelona 
lastehoiuteenuste osutamist käsitlevaid eesmärke, ning töö-, era- ja perekonnaelu 
ühitamist soodustava poliitika panust nende eesmärkide saavutamisse;

– võttes arvesse ... küsimusi nõukogule ja komisjonile ELi meetmete kohta soolise 
võrdõiguslikkuse toetamiseks töö- ja pereelu õiguste ja kohustuste ühitamisel (O-
0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009);

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et sotsiaalpartnerite vahel sõlmitud lapsehoolduspuhkust puudutav kokkulepe 
on esimene samm paindlikumate töö- ja eraelu tasakaalu saavutamise viiside suunas ning 
parlament, komisjon ja nõukogu peaksid kritiseerimise asemel seda toetama;

B. arvestades, et EÜ asutamislepingu artikli 139 lõikes 2 ei nähta ette parlamendi osalust 
selliste kokkulepete sõlmimisel, ning arvestades, et parlament peaks jätma endale õiguse 
esitada vastavalt asutamislepingu artiklile 192 asjakohaseid ettepanekuid küsimuste kohta, 
mille puhul on tema arvates EÜ asutamislepingu kohaldamiseks vaja vastu võtta ühenduse 
akt;

C. arvestades, et vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 137 on ühendusel õigus toetada ja 
täiendada liikmesriikide meetmeid muu hulgas sellistes valdkondades nagu töötingimused 
ning meeste ja naiste võrdõiguslikkus seoses nende võimalustega tööturul ning 
kohtlemisega tööl;

D. arvestades, et perepoliitika peaks soodustama soolise võrdõiguslikkuse saavutamist ning 
seda tuleks vaadelda koos demograafiliste muutuste, elanikkonna vananemise mõju, 
põlvkondade lähenemise, naiste tööelust osavõtu soodustamise ning hoolduskohustuste 
jagamisega naiste ja meeste vahel;

E. arvestades, et meetmed, mis peaksid ajendama mehi naistega võrdselt perekondlikke 
kohustusi täitma, ei ole paljudes liikmesriikides veel saavutanud soovitud tulemust ning 
seetõttu tuleks võtta tõhusamaid meetmeid, mis ajendaksid mehi ja naisi perekondlikke 
kohustusi võrdsemalt jagama;

F. arvestades, et liikmesriigid peaksid kehtestama tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad 
karistused kohustuste rikkumise eest, mis on sätestatud ühenduse õigusaktides soolise 
võrdõiguslikkuse toetamiseks töö- ning pereelu õiguste ja kohustuste ühitamisel, eriti 
nõukogu direktiivis, millega rakendatakse Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude 
Ühenduse, Euroopa Käsitööga Tegelevate, Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtete 
Keskliidu, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute 
Konföderatsiooni poolt lapsehoolduspuhkuse kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepet ja 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/34/EÜ, kui see direktiiv vastu võetakse,

1. toetab sotsiaalpartnerite vahel sõlmitud kokkulepet lapsehoolduspuhkuse kohta ning peab 
seda töö-, era- ning pereelu ühitamist toetava võrdsete võimaluste poliitika oluliseks 
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osaks; peab seetõttu väga tähtsaks, et see võetakse nõukogus kiiresti vastu;

2. märgib siiski, et eelnimetatud raamkokkuleppes sätestatakse lapsehoolduspuhkuse kohta 
ainult miinimumnõuded ja -sätted; tõdeb seetõttu, et seda tuleks pidada ainult esimeseks 
sammuks paindliku töö- ja eraelu tasakaalu saavutamise viiside toetamise ning töö-, era-
ja perekonnaelu ühitamise suunas;

3. peab kahetsusväärseks, et praeguses raamkokkuleppes ei ole puudutatud või piisavalt 
arvesse võetud järgmisi küsimusi:

a. Ühtne lähenemine töö-, era- ja pereelu ühitamise meetmetele. Töö- ja pereelu 
ühitamise paketi eri ettepanekutele oleks kasu tulnud arvamuste vahetusest 
osalejate vahel, kuna see oleks aidanud kindlaks määrata iga meetme ulatuse ja 
hinnata, kuidas eri meetmed üksteist täiendavad.

b. Isapuhkuse (st isale lapse sünni või lapsendamise ajal ettenähtud puhkuseaja) 
õiguse kehtestamine ELi tasandil. Selline puhkuseaeg laseks isal algusest peale 
luua lapsega lähedase suhte ning ajendaks mehi ja naisi lapse hooldamise 
kohustust võrdsemalt jagama.

c. Lapsendamispuhkuse õiguse kohta (kokkuleppe punkt 4) täpsete eeskirjade 
kehtestamine, näiteks puhkuse pikkuse, rahalise toetuse saamise õiguse ning 
lapsendamispuhkuse ülekantavuse (selle keelamise) osas.

d. Puhkuse õiguse kehtestamine ülalpeetava pereliikme hooldamiseks, näiteks eakate 
vanemate ja/või muude ülalpeetavate, nagu puudega inimese või surmaga 
lõppevat haigust põdeva pereliikme hooldamiseks. Vananeva rahvastiku ja 
langeva sündimuse tingimustes toetaksid sellised meetmed naisi ja mehi, kes 
hooldavad vanemaealisi ülalpeetavaid, ning aitaksid lapsevanemaks olemist 
paremini tööga ühitada.

e. Tasu küsimus. Kui soovitakse tagada, et nii naised kui mehed saavad ka 
tegelikkuses lapsehoolduspuhkust võtta, on tasu küsimus otsustav tegur, mis 
määrab ka selle, kumb vanematest seda puhkust võtab. Enamgi veel – kui jätta see 
oluline küsimus liikmesriikide otsustada, avaldab see ebaproportsionaalset mõju 
ühe sissetulekuga leibkondadele ja nende võimalusele lapsehoolduspuhkust 
kasutada ning mõjutab eriti teravalt naisi, kes moodustavad enamiku 
üksikvanemaga leibkondadest, ning puuetega või kroonilisi haigusi põdevate 
lastega leibkondi, kelle õiguse üle saada täiendavat puhkust otsustaksid samuti 
liikmesriigid omal äranägemisel. 

f. Säte, mille kohaselt lapsehoolduspuhkuse neljakuist põhiosa ei saa üle kanda. 
Naised võivad ikka veel sattuda olukorda, kus nad on sunnitud tööturult seitsmeks 
kuuks eemale jääma, kusjuures meeste puhul, kui nad seda puhkust kasutavad, on 
see aeg üks kuu. 

g. Vanemale lapsehoolduspuhkuse õigust andva lapse vanusepiiri tõstmine (st 
kaheksa aastani, nagu on sätestatud direktiivis 96/34/EÜ). Siiski on tähtis, et 
hõlmatud saaks kogu lapse- ja/või teismeliseiga. Lapse erivajadused ja/või puuded 
ei pruugi avalduda varases lapseeas ning võivad nõuda pikaajalist ja pidevat 
hooldust läbi kogu lapse- ja/või teismeliseea;

4. on seisukohal, et isapuhkust, lapsendamispuhkust ja ülalpeetava pereliikme hooldamiseks 
ettenähtud puhkust tuleb reguleerida täiendavate ühenduse õigusaktidega, ning palub, et 
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komisjon jätkaks tööd uute ettepanekutega õigusaktide vastuvõtmiseks; palub komisjonil 
ja nõukogul alustada selles küsimuses parlamendiga võimalikult kiiresti tõhusat dialoogi;

5. kiidab heaks asjaolu, et lapsehoolduspuhkust käsitleva kokkuleppega on hõlmatud ka 
osalise tööajaga töötajad, tähtajalise lepinguga töötajad ja ajutised töötajad;

6. leiab, et seoses lapsehoolduspuhkust käsitleva kokkuleppega tuleb pöörata erilist 
tähelepanu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning kokkuleppe rakendatavuse 
üle nendes valdkondades tuleb avameelselt arutleda;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude Ühendusele, Euroopa Käsitööga Tegelevate, 
Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtete Keskliidule, Euroopa Riigiosalusega 
Ettevõtete Keskusele ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsioonile.


