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Euroopa Parlamendi resolutsioon meeste ja naiste võrdsete võimaluste ning võrdse 
kohtlemise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes 
(2013/2678(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 8, 157 ja 225,

– 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 ÜRO Peaassamblee 18. detsembri 1979. aasta resolutsiooniga 34/180 vastu 
võetud naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist käsitleva konventsiooni 
artikli 11 lõike 1 punkti d,

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

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

– võttes arvesse oma 24. mai 2012. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile meestele ja 
naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamise 
kohta2,

– võttes arvesse Euroopa lisaväärtuse hinnangut pealkirjaga „Meestele ja naistele võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamine”3,

– võttes arvesse uuringut „Sooline pensionierinevus ELis”4,

– võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja 
võrdse kohtlemise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (O-XXXX/2013 – B7 
XXXX/2013),

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

A. arvestades, et oma 24. mai 2012. aasta resolutsioonis soovitustega komisjonile meestele ja 
naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamise 
kohta nõudis Euroopa Parlament, et komisjon vaataks hiljemalt 15. veebruariks läbi 
direktiivi 2006/54/EÜ, võttes vajaduse korral arvesse Euroopa Parlamendi soovitusi, 

                                               
1 ELT L 204, 26.7.2006, lk 23.
2 Vastuvõetud tekstid, A7-0160/2012.
3 EAVA 4/2013.
4 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf
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sealhulgas kehtivate õigusaktide läbivaatamise kohta;

B. arvestades, et kuigi viimastel aastatel on soolise palgaerinevuse vähendamisel mõningaid 
edusamme tehtud, püsib see erinevus endiselt ja on praegu ELis 16,2%, kusjuures naiste 
väiksem tööhõivemäär mõjutab neid ka pensionieas ja naised saavad keskmiselt 39% 
madalamat pensioni kui mehed;

C. arvestades, et teaduslikud uuringud soolise palgaerinevuse kaotamise kohta näitavad, et 
tuleb nõuetekohaselt arvestada eri tegureid, nagu tegevusala ja tööhõivemäära erinevused, 
palgastruktuuri erinevused, erinevused tööjõu koosseisus ja tasustamises, samuti muid 
makromajanduslikke ja institutsioonilisi tegureid;

D. arvestades, et kogemus näitab, et heast tavast või pehmetest õigusmeetmetest enamasti 
stiimuliks ei piisa ja oodatavat vastastikust õppimist ei toimu;

E. arvestades, et Euroopa lisaväärtuse hinnangu järelduste kohaselt suurendab soolise 
palgaerinevuse üheprotsendiline vähenemine majanduskasvu 0,1% võrra ning soolise 
palgaerinevuse kaotamine on praeguse majanduslanguse tingimustes otsustavalt tähtis;

F. arvestades, et soolise palgaerinevuse kaotamise aeglusel on märkimisväärsed 
demograafilised, sotsiaalsed, õiguslikud ja majanduslikud tagajärjed;

1. peab kahetsusväärseks soolise palgaerinevuse vähendamise aeglust Euroopa Liidus; 

2. rõhutab, et soolise ebavõrdsuse vähendamine soolise palgaerinevuse kaotamise teel ei too 
kasu mitte üksnes naistele, vaid ühtlasi kogu ühiskonnale, ja soolise palgaerinevuse 
kaotamist ei tuleks pidada mitte kulutuseks, vaid investeeringuks;

3. kordab, et direktiiv 2006/54/EÜ oma praegusel kujul ei ole piisavalt tõhus soolise 
palgaerinevuse kaotamiseks ning meeste ja naiste võrdõiguslikkuse eesmärgi 
saavutamiseks tööhõive ja elukutse küsimustes;

4. nõuab, et komisjon vaataks direktiivi 2006/54/EÜ viivitamata läbi ja teeks selle kohta 
muudatusettepanekud kooskõlas direktiivi artikliga 32 ning Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 157 alusel, järgides Euroopa parlamendi 24. mai 2012. aasta resolutsiooni 
lisas toodud üksikasjalikke soovitusi;

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


