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Maria Noichl 
ELi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia 2015. aasta järgseks perioodiks 

2014/2152(INI) 

Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 4), millega soovitakse asendada 
muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0163/2015 

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia 
kohta 2015. aasta järgseks perioodiks 
 
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 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta direktiivi 

2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning 

inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 

2002/629/JSK
1
, 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja 

tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogus 2011. aasta märtsis vastu võetud Euroopa 

soolise võrdõiguslikkuse pakti (2011–2020)
2
, 

– võttes arvesse komisjoni 21. septembri 2010. aasta teatist „Naiste ja meeste 

võrdõiguslikkuse strateegia 2010–2015” (COM(2010)0491), 

A. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu lepingus ja Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusest; arvestades, et ELi eesmärk selles valdkonnas 

on tagada meeste ja naiste võrdne kohtlemine ning võrdsed võimalused ja võidelda 

igasuguse soopõhise diskrimineerimise vastu; 

B. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on oluline majanduslik väärtus õiglase ja kaasava 

majanduskasvu edendamisel; arvestades, et tööalase ebavõrdsuse vähendamine ei ole 

eesmärk ainult võrdse kohtlemise saavutamiseks, vaid see on oluline ka tööturu 

tõhusamaks muutmise jaoks; 

                                                 
1 ELT L 101, 15.4.2011, lk 1. 
2 Nõukogu 7. märtsi 2011. aasta järelduste lisa. 
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C. arvestades, et tööturule sisenevatel naistel on majanduskasvu taastamisel juhtiv roll, 

kuna nad võimaldavad suurendada pere sissetulekut, mis tähendab tarbimise kasvu, 

maksutulu ja sotsiaalkindlustusmaksete laekumise suurenemist ning majanduse 

elavdamist;  

D. arvestades, et naistel ja meestel peaks olema võrdne vabadus valida, kuidas nad 

soovivad jätkata oma karjääri ning ühitada pere- ja tööelu;  

E. arvestades, et Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni prognooside kohaselt aitaks 

meeste ja naiste osalemise määra täielik ühtlustamine suurendada SKP-d elaniku kohta 

2030. aastaks 12,4 %; 

F. arvestades, et traditsioonilistel naise stereotüüpidel on endiselt tugev mõju rollide 

jagunemisele meeste ja naiste vahel kodus, töökohal ja ühiskonnas üldiselt; 

G. arvestades, et maapiirkondades ja ääremaadel elavad naised kannatavad mitmekordse 

diskrimineerimise ja sooliste stereotüüpide all rohkem kui linnapiirkondades elavad 

naised; arvestades, et neile tuleks võimaldada parem juurdepääs tervishoiule, haridusele 

ja tööhõivele (sh füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise võimalustele), eriti 

põllumajandussektoris, et julgustada neid mitte lahkuma; 

H. arvestades, et tööhõivemäär on peamine näitaja, mille abil mõõdetakse soolist 

ebavõrdsust; arvestades, et töökoha kvaliteet ja töötingimused on sama olulised 

parameetrid selle ebavõrdsuse mõõtmiseks; arvestades, et Eurostati andmetel oli 2013. 

aastal üldine tööhõivemäär 15 kuni 64-aastaste naiste hulgas 58,8% ning meestel 

69,4%; 

I. arvestades, et naised moodustavad 60% uutest kõrgkoolilõpetanutest, kuid nad on 

alaesindatud teatavates valdkondades, näiteks loodusteaduste, IKT ja teadusuuringute 

alal; 

J. arvestades, et suur osa naisi ei asu kunagi tööle ametlikul tööturul ega ole seal 

registreeritud, ning see toob kaasa spetsiifilisi finants- ja õigusprobleeme seoses 

sotsiaalsete õiguste ja sotsiaalkindlustusega; 

K. arvestades, et vaid kolmandik ELi füüsilisest isikust ettevõtjatest ja kõigist alustavatest 

ettevõtjatest on naised; 

L. arvestades, et naised on alaesindatud teatud haridusvaldkondades ja teatud sektorites, 

kus on keskmisest kõrgem kasv; 

M. arvestades, et juurdepääs laste, eakate ja teiste ülalpeetavate hooldusteenustele on 

meeste ja naiste tööturul, hariduses ja väljaõppes võrdse osalemise seisukohast oluline 

ning lisaks sellele aitab see võidelda stereotüüpidega; 

N. arvestades, et naiste tööturule naasmise soodustamiseks pärast sünnitamist on vaja 

mitmemõõtmelisi poliitilisi lahendusi, mille abil ühendatakse elukestev õpe ja 

ebakindlate töösuhete vastu võitlemine; 
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O. arvestades, et naiste sissetulekud on samaväärse töö ja oskuste eest ikka veel 

madalamad kui meeste sissetulekud; arvestades, et 2013. aastal oli keskmine sooline 

palgalõhe ELis umbes 16,4 %; 
 

P. arvestades, et naiste madalamate palkadega kaasnevad paratamatult väiksemad 

pensionimaksed ning seega väiksemad pensionid; arvestades, et sooline palgalõhe ja 

sellest tulenev sooline pensionilõhe, mis on umbes 39%, on siiani üks peamistest 

põhjustest, miks naiste sissetulekud jäävad vanemas eas allapoole vaesuspiiri; 

Q. arvestades, et naistevastane vägivald – nii füüsiline, seksuaalne kui ka psühholoogiline 

– on soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel suurim takistus ning kujutab endast naiste 

inimõiguste rikkumist; 

R. arvestades, et soolist vägivalda käsitlevate uuringute hinnangul on viiendik kuni 

veerand kõikidest Euroopa naistest puutunud täiskasvanueas vähemalt korra kokku 

füüsilise vägivallaga, rohkem kui kümnendik on kannatanud jõukasutamist hõlmanud 

seksuaalvägivalda, ning 12%–15% naistest on koduvägivalla ohvrid, mille tagajärjel 

hukkub Euroopa Liidus iga päev seitse naist;  

S. arvestades, et avaliku sektori asutuste juhtivatel ametikohtadel töötab endiselt vähe 

naisi, kuigi naiste suurem esindatus kõrgeimatel poliitilistel ametikohtadel on 

demokraatliku ühiskonna toimimise hädavajalik eeltingimus; 

T. arvestades, et on tunnistatud, et kui majandusvaldkonna juhtivatel ametikohtadel töötab 

rohkem naisi, paranevad seeläbi ka ettevõtete organisatsioonilised aspektid ja 

finantstulemused ning otsuste tegemise kvaliteet; 

U. arvestades, et Kairo rahvusvahelise rahvastiku- ja arengukonverentsi tegevuskavas on 

määratletud seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste mõiste; 

V. arvestades, et seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused kuuluvad 

liikmesriikide pädevusse; rõhutab, et EL võib sellest hoolimata liikmesriike parimate 

tavade edendamisel toetada;  

W. arvestades, et naistele tuleb tagada võrdne ligipääs tervishoiule, sealhulgas seksuaal- ja 

reproduktiivtervishoiule, sõltumata nende majanduslikust olukorrast ja geograafilisest 

asukohast; 

X. arvestades, et EL ja selle liikmesriigid saavad oma välistegevusega aidata suurendada 

naiste mõjuvõimu väljaspool ELi; 

Y. arvestades, et paljudes kolmandates riikides ei ole õigusaktidega antud naistele ja 

meestele samasuguseid õigusi; 

Z. arvestades, et igal aastal sunnitakse abielluma 14 miljonit tütarlast ja 3 miljonit tütarlast 

langeb naiste suguelundite moonutamise ohvriks; 

AA. arvestades, et soolise ebavõrdsuse kohta statistiliste andmete kogumine on üks 

tähtsamaid tegevusi ühtse strateegia kujundamisel, et võidelda teguritega, mis takistavad 
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soolise võrdõiguslikkuse saavutamist Euroopa Liidus; 

1. kutsub komisjoni üles koostama ELi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia 

aastateks 2015–2020 (edaspidi tekstis: strateegia), eesmärgiga parandada kõigi naiste 

olukorda, sõltumata nende sotsiaalsest seisundist, geograafilisest asukohast ja 

majanduslikust olukorrast; 

Haridus, koolitus ja juurdepääs tööturule  

2. tuletab meelde vajadust kaotada sooline diskrimineerimine ja takistused tööturule 

pääsemisel, eelkõige tagades hariduse ja koolituse parema kättesaadavuse, ning soovitab 

lisada strateegiasse järgmised meetmed:  

i) julgustada naisi ja tüdrukuid rohkem huvituma valdkondadest, mis pakuvad 

suuremat majanduslikku lisaväärtust ning kus naised on alaesindatud, eelkõige 

IKT, loodusteaduste ja tehnika valdkonnad, aidata neil nendesse valdkondadesse 

siseneda ja võimaldada läbi murda olemasolevatest nn klaaslae piirangutest, 

pakkudes neile kogu tööelu vältel võimalusi edasiõppimiseks ja 

juhendamiskavades osalemiseks; 

ii) soodustada naisettevõtlust nii linna- kui ka maapiirkondades, soodustada 

meetmeid ja tegevusi, et aidata, nõustada ja koolitada naisi, kes otsustavad hakata 

ettevõtjaks, lihtsustada juurdepääsu laenudele ning vähendada bürokraatiat ja 

muid takistusi naiste juhitavate idufirmade ja pereettevõtete jaoks; 

iii) kohandada meetmeid naiste hulgas suurema tööhõive määra saavutamiseks 

(näiteks pakkudes taskukohaseid hooldus- ja lapsehooldusteenuseid ning tööaja ja 

töökoha paindlikkust), ning teha seda nii avaliku poliitika, kui ka nende stiimulite 

kaudu, mida ettevõtjatele selliste lahenduste korral pakutakse; 

iv) võtta meetmeid rasedate naiste ja töötavate emade kaitse kaasajastamiseks ja 

parandamiseks ning aidata naistel pärast sünnitust tööturule naasta ning ühitada 

pere- ja tööelu; 

Tasustamine  

3. tunnistab vajadust tagada võrdsus tasustamise ja hüvitiste valdkonnas, kuna see on 

oluline samm soolise võrdõiguslikkuse suunas, ning soovitab lisada strateegiasse 

järgmised meetmed: 

i) tagada, et põhimõtet „sama ja võrdse väärtusega töö eest võrdne palk” järgitaks 

nii naiste kui ka meeste puhul, ning toetada liikmesriike ja sotsiaalpartnereid 

soolise palgalõhe vähendamisel avaliku poliitika ja heade tavade vahetamise 

kaudu; 

ii) võtta asjakohaseid meetmeid, et vähendada soolist pensionilõhet, mis on soolise 

palgalõhe otsene tagajärg, ning hinnata pensionisüsteemide mõju naistele, 

pöörates erilist tähelepanu osalise tööajaga ja ebatüüpilistele töölepingutele; 
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Naistevastane vägivald 

4. tuletab meelde, kui laastav mõju on naistevastasel vägivallal, mis on kõige levinum 

inimõiguste rikkumine ELis, ning soovitab lisada strateegiasse järgmised meetmed: 

i) toetada Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise 

konventsiooni (Istanbuli konventsiooni) ratifitseerimist, pidades samas kinni 

riikide põhiseaduslikest sätetest, ning käivitada ELi konventsiooniga ühinemise 

menetlus; 

ii) pakkuda rohkem süstemaatilist koolitust kvalifitseeritud töötajatele, kes 

hoolitsevad füüsilise, seksuaalse või psühholoogilise vägivalla ohvriks langenud 

naiste eest; 

iii) kuulutada 2017. aasta naistevastase vägivalla kaotamise aastaks ning tugevdada 

meetmeid, et edendada ja toetada tegevust naistevastase vägivalla ennetamiseks 

(sealhulgas nn ohvripaketi rakendamise hindamine), teadlikkuse suurendamise 

meetmeid, andmete kogumist ja valitsusväliste organisatsioonide rahastamist; 

Otsustusprotsess 

5. rõhutab, et nii avalikus kui erasektoris on otsustusprotsess ikka veel vastuvõetamatult 

tasakaalust väljas, ning soovitab lisada strateegiasse järgmised meetmed: 

i) edendada meetmeid stereotüüpide püsimise vastu võitlemiseks, kasutades selleks 

teadlikkuse suurendamise kampaaniaid ja naise kuvandit massiteabevahendites; 

ii) edendada meetmeid, mis aitavad kaasa naiste suuremale esindatusele riigi ja 

kohaliku tasandi asutuste juhtivatel ametikohtadel nii poliitikavaldkonnas kui ka 

ülikoolides ja kõrghariduses;  

iii) edendada meetmeid, mis aitavad suuremal arvul naistel jõuda ettevõtete 

juhtivatele ametikohtadele; 

Tervis 

6. tunnistab, et tervis on naiste isikliku arengu määrav aspekt, ning soovitab lisada 

strateegiasse järgmised meetmed: 

i) pöörata rohkem tähelepanu sugulisel teel levivate haiguste ennetamisele ja nende 

ennetamise meetoditele, ning samuti uuringutele, mis aitavad parandada 

spetsiifiliste naistehaiguste, näiteks teatud vähivormide (munasarja-, emakakaela- 

ja rinnavähk) varajast avastamist; 

ii) parandada naiste juurdepääsu üldistele tervishoiuteenustele, eelkõige ääremaadel; 

Välistegevus 

7. kutsub ELi ja tema liikmesriike üles integreerima soolise võrdõiguslikkuse teema 

kõikidesse välispoliitika valdkondadesse, ning soovitab lisada strateegiasse järgmised 
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meetmed: 

i) jätkata ELi jõupingutusi naiste mõjuvõimu suurendamiseks kolmandates riikides 

antava arengu- ja humanitaarabi kaudu; 

ii) ergutada partnerriike edendama soolist võrdõiguslikkust koostöölepingute kõigi 

aspektide kaudu;  

iii) lisada Euroopa välisteenistuse inimõiguste tegevuskavasse eraldi peatükk naiste 

õiguste kohta, keskendudes eelkõige naiste suguelundite moonutamise ning 

varajaste sundabielude probleemile;  

Üldised soovitused 

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rakendama strateegiat oma pädevuse piires, 

rõhutades heade tavade vahetamise tähtsust, eelkõige küsimustes, milles liikmesriikidel 

on ainupädevus; 

9. kutsub Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituuti üles jätkama kõigi 

poliitikavaldkondade kohta soospetsiifiliste andmete kogumist ja tulemustabelite 

koostamist; 

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 

liikmesriikide valitsustele. 

Or. en 

 

 

 


