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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

A. arvestades, et naiste arv pereettevõtetes suureneb ning naised on väärtuslik ressurss, sest 
nad on kõrgelt haritud ning nad on strateegiate koostamisel, otsuste tegemisel, ettevõtete 
juhtimisel ja probleemide lahendamisel tõestanud end võimekate juhtidena;

B. arvestades aga, et pereettevõtetes töötavate naiste kohta on väga vähe teavet, sest 
pereettevõtete praegust seisu on suhteliselt vähe dokumenteeritud;

C. arvestades, et pereettevõtted, perekonna juhtimisel toimivad iseseisvad ettevõtted ja uued 
sedalaadi ettevõtted pakuvad naistele olulisi karjääri- ja isikliku arengu võimalusi, kuigi 
seda asjaolu ei ole tunnustatud, sest puuduvad naissoost eeskujud;

D. arvestades, et naistel on väga raske pereettevõtetes kaasa lüüa ning nad on vertikaalse ja 
horisontaalse soolise segregatsiooni ohvrid, kuigi naised on kõrgelt haritud, sest kõigist 
kõrgkooli lõpetanutest moodustavad naised 60 %;

E. arvestades, et paljudes riikides seisneb probleem selles, et ühiskonnas domineerivad 
kõikides eluvaldkondades, mitte ainult tööelus, mehed;

F. arvestades, et eeskuju tuleb võtta põllumajanduslikest pereettevõtetest, sest nemad on 
keskkondlikult ja ühiskondlikult jätkusuutliku ringmajanduse põhimõtte ellu rakendanud 
ja naised kui juhid aitavad edendada ettevõtlikku mõtteviisi;

G. arvestades, et naiste tunnitasu on ELis keskmiselt 16 % väiksem kui meeste oma ning 
kõrgematel ja juhtivatel kohtadel napib naisi, ning arvestades, et meeste ja naiste suhtes 
kohaldatakse erinevaid töötavasid ja töötasusüsteeme, mistõttu on naistel keerulisem 
majanduslikult sõltumatu olla, tööturul täisväärtuslik panus anda ning töö ja eraelu 
tasakaalustada;

H. arvestades, et naistel on sageli nähtamatu roll või nad on variisikud ning neid ei tunnustata 
nende ametikohal ja palgas asjakohaselt, mis mõjutab tõsiselt sotsiaalkindlustusmakseid, 
pensione ja sotsiaaltoetusi, ja ka naiste oskusi ei tunnustata, nagu näitavad soolise 
palgalõhe ja pensionilõhe andmed1;

I. arvestades, et paljudes Euroopa riikides nõutakse naistelt sageli variisikuks olemist kas 
maksude tõttu või õiguslike takistuste tõttu, mille tõttu ei ole meessoost ettevõtjatel 
võimalik ettevõttes mingit positsiooni omada või ettevõtet oma nimele registreerida; 

J. arvestades, et naistel on raske pereettevõtet üle võtta, sest eelistatakse poegi ning tütred 
jäetakse väga tihti kõrvale;

K. arvestades, et naised, kes püüavad ühitada ema- ja ettevõtjarolli, on sageli sunnitud 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_et.pdf
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lükkama esimese kõrvale või ettevõtte juhtimiseks isegi loobuma emaks saamisest;

L. arvestades, et 60 % kõigist ELi ettevõtetest toimivad perekonna juhtimisel või kuuluvad 
perekonnale;

M. arvestades, et pereettevõtete üks peamisi probleeme on põlvkondade hulgast pädeva juhi 
valimine, ja arvestades, et sooliste stereotüüpide tõttu eelistatakse ettevõtte üleandmisel 
tütardele poegi;

N. mõistes korralikult toimivate pereettevõtete juhtimise antavat olulist eeskuju ja selle 
tähtsust Euroopa majanduse jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse turumajanduse jaoks Euroopas;

1. nõuab, et tõhusamalt rakendataks meetmeid, mis tagavad meestele ja naistele töökohtadel 
ja karjääris võrdsed võimalused ja võrdse kohtlemise, ning ennetusmeetmeid, millega 
suurendatakse alaesindatud soo osalemist, et vältida horisontaalset ja vertikaalset 
segregatsiooni, diskrimineerimist palga ja ametikoha osas (nähtamatus ja variisik),
eelkõige juhtimisülesannete, vastutavate ametikohtade ja juhirollide osas, ja tagada 
meestele ja naistele võrdsed võimalused, sotsiaalsed õigused, töötasud ja pensionid ning 
võrdne juurdepääs tervishoiuteenustele;

2. kordab, et oskusi, mille naised saavad pereettevõtetest, tuleb tunnustada, et anda nendele 
naistele võimalus jätkata karjääri muud liiki ettevõtetes;

3. nõuab, et kõikide liikmesriikide jaoks kehtestataks pereettevõtete selge määratlus, tagades 
mõlema soo esindajatele korralikud karjäärivõimalused, nagu on soovitatud Euroopa 
eksperdirühma 2009. aasta lõpparuandes pereettevõtete oluliste küsimuste ülevaate kohta;

4. rõhutab vajadust kaitsta pereettevõtetes naiste võrdset õigust meestega ettevõte üle võtta, 
edendades naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kultuuri, milles väärtustatakse naiste rolli 
ettevõtjana pereettevõtete juhtivatel ja vastutavatel ametikohtadel, ning luues tingimused, 
kus naisettevõtjatel ja pereettevõtetel on võimalik jõudsalt edeneda ja kus ettevõtlus on au 
sees;

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel toetada Euroopa naisettevõtluse saadikute võrgustikku 
ja Euroopa juhendajate võrgustikku naisettevõtjate toetuseks, et tuua nende profiil 
paremini esile; 

6. juhib tähelepanu sellele, et naistel on väga oluline roll põllumajanduslike pereettevõtete 
juhtimisele, ja kutsub liikmesriike üles toetama ettevõtluskoolitust, mis on mõeldud just 
naissoost põllumajandusettevõtjatele, et muuta naiste osalus põllumajanduslikes 
pereettevõtetes veel suuremaks; nõuab sellega seoses tungivalt, et toetataks 
koolitusprojekte, mis on mõeldud põllumajanduslikku pereettevõtet juhtivatele naistele, et 
suurendada naiste panust põllumajanduses ja piirkondlikes organisatsioonides;

7. rõhutab, et töötervishoiu ja -ohutuste mõttes tuleb tagada parimad võimalikud 
töötingimused;

8. nõuab, et edendataks korraga nii emaks kui ka ettevõtjaks olevate naiste rolli, et tagada 
õigus emadusele ning anda perekondlike ja ettevõttega seotud kohustuste 
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tasakaalustamiseks rahalist abi; nõuab meetmeid, millega toetataks perede juures 
töötamist ja koduse lapsehoiu teenuseid, tänu millele oleks naisettevõtjatel võimalik töö-
ja pereelu ühitada;

9. rõhutab, et naistele pereettevõtetes suuremate võimaluste pakkumine on kasulik nii 
naistele kui ka ettevõtetele;

10. nõuab, et võetaks kõikvõimalikud meetmed, millega vältida töökohal väärkohtlemist või 
sundimist, väljapressimiseni ja/või allasurumiseni viivaid olukordi või naistevastast 
vägivalda ning karistada selliste tegude eest, ning juhib tähelepanu sellele, et lisaks 
füüsilisele vägivallale on isoleerimine ja diskrimineerimine ka vaimse julmuse või 
psühholoogilise ründamise vormid;

11. tuletab liikmesriikidele ning kohalikele ja piirkondlikele asutustele meelde, et tuleb 
pakkuda piisaval määral kvaliteetseid ja vastuvõetava hinnaga hoolekandeteenuseid 
lastele, eakatele ja teistele ülalpeetavatele, maksusoodustusi ettevõtetele ja muid hüvitisi, 
mis aitaks naistel ja meestel, kes töötavad pereettevõtetes kas palgatöötajana, omal arvel 
või juhtidena, tasakaalustada perekondlikke ja töökohustusi;

12. palub komisjonil korraldada uuring ja statistiline analüüs selle kohta, kui palju naisi on 
Euroopa pereettevõtetes;

13. rõhutab, et on vaja eraldi ja korralikult tasustatud ema-, isa- ja vanemapuhkust, mis vastab 
töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja erasektori tööandjate vajadustele;

14. nõuab tungivalt, et Euroopa Liit ja liikmesriigid võtaksid arvesse meeste ja naiste võrdseid 
võimalusi ning kaaluksid ja rakendaksid kõikides pereettevõtteid käsitlevates 
õigusaktides, eelkõige naissoost juhatuse liikmete direktiivis, ennetusmeetmeid, millega 
suurendada alaesindatud soo osalemist ning parandada naiste juurdepääsu 
kutsekoolitusele, 

15. rõhutab, et kõigi pereettevõtetes töötavate meeste ja naiste vaheliste erinevuste kaotamine 
oleks kasulik majandusele ja kogu ühiskonnale; juhib tähelepanu sellele, et meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse strateegia 2010–2015 eesmärk on tõsta naiste tööhõive määr 75 
%-ni, mis on strateegias „Euroopa 2020” sätestatud eesmärk, ja see hõlmab kõige 
madalama tööhõive määraga naiste rühmi;

16. rõhutab, et naissoost ettevõtteomanikele ja -juhtidele tuleb luua toetusraamistikud, mis 
suurendaksid nende naiste eneseusku ja omaalgatust;

17. rõhutab, et pereettevõtetelt tuleb nõuda meeste ja naiste võrdset kohtlemist ja võrdseid 
võimalusi töökohal nii ettevõtete juhtimises kui ka otsuste tegemisel, ja et nad peavad 
selleks võtma meetmeid, millega vältida igasugust diskrimineerimist ja edendada soolist 
võrdõiguslikkust;

18. rõhutab vajadust konkreetsete ettepanekute järele, et ühitada töö- ja pereelu, innustades 
samuti töö-, perekondlike ja sotsiaalsete kohustuste võrdsemat jaotamist meeste ja naiste 
vahel, eeskätt ülalpeetavate isikute aitamise ja lastehoiu valdkonnas; märgib, et 
lastehoiuteenuste parem osutamine ei sõltu ainult avaliku sektori poliitikast selliseid 
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asutusi rajada, vaid ka ettevõtetele antavatest stiimulitest selliste lahenduste pakkumiseks; 
märgib, et töö ja eraelu tasakaalustamisel võib kasu olla ka tööaja ja töökorralduse 
paindlikkusest ja osalise tööajaga töötamise võimalustest;

19. kutsub nõukogu üles jõudma võimalikult kiiresti üksmeelele ja võtma vastu direktiivi, 
milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas, et kõik börsil noteeritud
äriühingud, sh pereettevõtted täidaksid eesmärgi, mille kohaselt peavad juhatuse 
liikmetest vähemalt 40 % olema naised.
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