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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 181 lõige 3), millega soovitakse asendada 
muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A9-0234/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2 ja artikli 3 lõiget 3 ning Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikleid 6, 8, 10, 83, 153, 157 ja artikli 168 lõiget 7,

– võttes arvesse ELi direktiive alates 1975. aastast meeste ja naiste võrdse kohtlemise 
erinevate aspektide kohta (direktiiv 79/7/EMÜ1, direktiiv 86/613/EMÜ2, direktiiv 
92/85/EMÜ3, direktiiv 2004/113/EÜ4, direktiiv 2006/54/EÜ5, direktiiv 2010/18/EL6 ja 
direktiiv 2010/41/EL7),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiivi 
(EL) 2019/1158, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu 

1 Nõukogu 19. detsembri 1978. aasta direktiiv 79/7/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte 
järkjärgulise rakendamise kohta sotsiaalkindlustuse valdkonnas, EÜT L 6, 10.1.1979, lk 24.
2 Nõukogu 11. detsembri 1986. aasta direktiiv 86/613/EMÜ füüsilisest isikust ettevõtjatena, kaasa arvatud 
põllumajanduses füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte 
kohaldamise kohta, ja füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate naiste kaitse kohta seoses raseduse ning 
sünnitusega, EÜT L 359, 19.12.1986, lk 56.
3 Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate 
tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta, EÜT L 348, 28.11.1992, lk 1.
4 Nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/113/EÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega, ELT L 373, 21.12.2004, lk 37.
5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste 
ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes, ELT L 204, 26.7.2006, 
lk 23.
6 Nõukogu 8. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/18/EL, 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 vanemapuhkuse 
kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepet ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/34/EÜ, ELT L 68, 18.3.2010, 
lk 13.
7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta direktiiv 2010/41/EL füüsilisest isikust ettevõtjatena 
tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu direktiiv 86/613/EMÜ, ELT L 180, 15.7.2010, lk 1.
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tasakaalustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL8,

– võttes arvesse oma 10. detsembri 2013. aasta resolutsiooni seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste kohta9,

– võttes arvesse Euroopa sotsiaalõiguste sammast, eelkõige selle 1., 2., 3., 6., 9., 11., 
12. ja 15. põhimõtet,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

A. arvestades, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi ning 
horisontaalne põhimõte, mistõttu see peaks kajastuma kõigis ELi tegevustes;

B. arvestades, et soolise võrdõiguslikkuse poliitika on aruka, kestliku ja kaasava 
majanduskasvu liikumapanev jõud ning heaolu, konkurentsivõime ja tööhõive 
edendamise ning kaasavuse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse eeltingimus;

C. arvestades, et EL, kes on kõigis oma meetmetes kohustatud edendama meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust, peaks tegutsema seal, kus tal on aluslepingute kohaselt pädevus, kuid 
ta võib aidata kaasa ka parimate tavade edendamisele liikmesriikide vahel muudes 
valdkondades;

D. arvestades, et kuigi meeste ja naiste võrdõiguslikkus on ELis suures osas saavutatud, 
tuleb veel lahendada olulised küsimused, nagu sooline palga- ja pensionilõhe, 
naistevastane vägivald, sundabielud, naiste suguelundite moonutamine, naiste esindatus 
avalikus elus ja teaduses ning pere- ja tööelu tasakaal;

E. arvestades, et liikmesriikidel on esmane vastutus tagada sotsiaalne areng ja 
majanduskasv, näiteks riiklike struktuurireformide ja usaldusväärse eelarvepoliitika 
kaudu; arvestades, et ELi algatused ei saa ega tohikski püüda sellealast riiklikku 
vastutust asendada;

F. arvestades, et ELil on vahendeid, mis aitaksid liikmesriikidel vahetada parimaid tavasid, 
et toetada neid, kes vajavad abi, eelkõige võrdõiguslikkuse ja soolise palgalõhe 
valdkonnas;

G. arvestades, et EL on vastu võtnud olulisi õigusakte ja teinud suuri edusamme naiste ja 
meeste vahelise võrdõiguslikkuse saavutamise poole liikumisel;

H. arvestades, et üks kolmest 15-aastasest või vanemast naisest ELis on kogenud mingis 
vormis füüsilist ja/või seksuaalset vägivalda10, üks kahest on kogenud seksuaalset 
ahistamist ja üht kümnest on ahistatud internetis;

I. arvestades, et naistevastane vägivald on kõigis selle vormides (füüsiline, seksuaalne, 
psühholoogiline või kübervägivald) inimõiguste rikkumine ja üks suurimaid takistusi 

8 ELT L 188, 12.7.2019, lk 79.
9 ELT C 468, 15.12.2016, lk 66.
10 Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. aasta uuring, mis on selles valdkonnas ELi tasandil kõige ulatuslikum 
ja põhineb 28 liikmesriigi andmetel.
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naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse saavutamisel; arvestades, et vägivallavaba 
elu on võrdõiguslikkuse eeltingimus;

J. arvestades, et inimkaubanduse näol on tegemist ühe kõige rängema põhiõiguste ja 
inimväärikuse rikkumisega; arvestades, et 80 % inimkaubanduse registreeritud ohvritest 
on naised ja tütarlapsed ning 95 % registreeritud ohvritest kaubitsetakse seksuaalse 
ärakasutamise eesmärgil; arvestades, et inimkaubandus on organiseeritud kuritegevuse 
kasvav tegevusala, orjanduse vorm ning inimõiguste rikkumine, ning puudutab 
peamiselt naisi ja lapsi, eriti seksuaalse ärakasutamise eesmärgil; arvestades, et 
prostitutsiooniturg soodustab naiste ja lastega kaubitsemist ning süvendab nendevastast 
vägivalda; arvestades, et liikmesriigid peavad kujundama oma sotsiaal- ja 
majanduspoliitika välja viisil, mis lubab neil aidata haavatavaid naisi ja tütarlapsi 
prostitutsioonist lahkumisel, võttes sealhulgas vastu spetsiifilisi sotsiaal- ja 
majanduspoliitilisi meetmeid, mis on mõeldud nende abistamiseks;

K. arvestades, et prostitutsioon, inimkaubandus, eelkõige naiste ja lastega kauplemine 
seksuaalseks ärakasutamiseks on orjuse vorm ning vastuolus inimväärikusega, eriti 
riikides, kus seksitööstus on seadustatud; arvestades, et organiseeritud kuritegevuse ja 
selle kasumlikkuse suurenemise tagajärjel on inimkaubandus kogu maailmas tõusuteel;

L. arvestades, et asendusemadus on orjuse, inimkaubanduse, lastekaubanduse ja naiste 
ärilise ärakasutamise tänapäevane vorm, mis võib tekitada emotsionaalseid ja õiguslikke 
probleeme seoses vanemluse ja hooldusõigusega;

M. arvestades, et hinnanguliselt vähemalt 500 000 naist Euroopas ja 200 miljonit naist kogu 
maailmas kannatavad naiste suguelundite moonutamise/lõikamise eluaegsete füüsiliste 
ja psühholoogiliste tagajärgede all;

N. arvestades, et ÜRO andmetel kogeb peaaegu 35 % naistest kogu maailmas 
psühholoogilist või seksuaalset ahistamist töökohal, või ahistamist, millel on tõsised 
tagajärjed isiklikele ja ametialastele püüdlustele, ning et see kahjustab naiste 
enesehinnangut ja nende läbirääkimispositsiooni õiglasema tasustamise nimel; 
arvestades, et õiglane tasustamine ja majanduslik sõltumatus on üliolulised 
eeltingimused, mis võimaldavad naistel lahkuda suhtest, kus esineb väärkohtlemist ja 
vägivalda;

O. arvestades, et meeste ja naiste võrdõiguslikkust saab saavutada ainult siis, kui tagatakse 
nende võrdsus seaduse ees ning võrdsed võimalused juurdepääsuks haridusele, 
koolitusele ja tööhõivele;

P. arvestades, et soolist palgalõhet määratletakse kui meeste ja naiste keskmise 
brutotunnitasu vahet, mida väljendatakse protsendina meeste keskmisest 
brutotunnitasust; arvestades, et ligikaudu kahte kolmandikku soolisest palgalõhest ei saa 
seletada sooliste erinevustega sellistes tööturu tunnusjoontes nagu vanus, kogemus, 
haridus, kutsekategooria ja tööaeg ning muud jälgitavad tunnusjooned, mis näitab 
ilmselgelt diskrimineerimist, ja seejuures lisandub soolisele diskrimineerimisele ka 
muid diskrimineerimise vorme; arvestades, et valdkonnaülene lähenemisviis on väga 
oluline selleks, et mõista diskrimineerimise erinevaid vorme, mis suurendavad soolist 
palgalõhet naiste puhul, kellel on mitme identiteedi kombinatsioon, ja seda, kuidas sugu 
põimub muude sotsiaalsete teguritega;
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Q. arvestades, et tasustamata hooldustööd ja majapidamistöid teevad peamiselt naised, mis 
toob kaasa erinevused tööhõives ja karjääri edenemises ning suurendab soolist palga- ja 
pensionilõhet;

R. arvestades, et hinnangute kohaselt teevad ELis 80 % kogu hooldustööst mitteametlikud 
hooldajad, kes on enamasti naised (75 %), mis viitab soolisele ebavõrdsusele hoolduse 
valdkonnas, mis mõjutab tugevalt soolist pensionilõhet; arvestades, et rohkem kui 50 % 
alla 65-aastastest hooldajatest kombineerib hooldust töölkäimisega, mis mõjutab 
negatiivselt nende töö- ja eraelu tasakaalu; arvestades, et hooldajad võivad sageli 
töötada madalat kvalifikatsiooni eeldavatel ja madalapalgalistel töökohtadel, mida saab 
kohandada nende hooldustöö ajakavaga, samuti võivad nad olla sunnitud oma tööaega 
vähendama või tasustatud tööst loobuma; arvestades, et 7–21 % mitteametlikest 
hooldajatest lühendab oma tööaega ja 3–18 % lahkub tööturult;

S. arvestades, et eri liikmesriikides esineb puudujääke lapsehoiusüsteemide sobitamisel 
vanemate, sealhulgas üksikvanemate (peamiselt üksikemade) vajadustele vastavaks, 
ning jätkuvalt on raskusi pere-, isikliku ja tööelu ühitamisega, eelkõige naiste puhul; 
arvestades, et üle 45-aastaste naiste puhul on sageli märgata madalat tööhõivet ja 
töötamist meestest kehvemate tingimuste alusel, eriti kui nad naasevad tööle pärast 
ema- või vanemapuhkust või on sunnitud ühitama tööd ja ülalpeetavate eest 
hoolitsemist;

T. arvestades, et emaduse kaitse on õigus, mida tuleb täielikult kaitsta;

U. arvestades, et võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu saamise õigus ei ole alati 
tagatud, ka siis, kui see on seadusega ette nähtud; arvestades, et ELi sooline palgalõhe 
on tunnitasus 14,1 %, kuigi see on liikmesriigiti väga erinev11; arvestades, et soolise 
palgalõhe tagajärgede hulka kuulub pensionitulu 29,1 % sooline erinevus12;

V. arvestades, et Euroopas mõjutavad vaesus ja sotsiaalne tõrjutus sageli 
ebaproportsionaalselt naisi, eriti üksikemasid, puudega naisi ning eakaid, 
maapiirkondade ja äärealade naisi; arvestades, et ELi tasandil on 15 % lastega 
leibkondadest ühe vanemaga leibkonnad; arvestades, et keskmiselt 85 % neist 
leibkondadest on üksikemadega pered, samas kui 2017. aastal ohustas vaesus või 
sotsiaalne tõrjutus 47 % üksikvanemaga leibkondadest; arvestades, et kodutus on naiste 
hulgas kasvav probleem;

W. arvestades, et maapiirkondade naised seisavad silmitsi mitmete katsumustega, 
sealhulgas madalam elatustase, piiratud tööhõivevõimalused, suhteline isoleeritus 
turgudest, piiratud juurdepääs taristule, sealhulgas maapiirkonna taristule, avalikele 
teenustele ja tervishoiule, haridusele ning teabele hariduslike võimaluste kohta, ning et 
nad on otsuste vastuvõtmisega seotud foorumites alaesindatud; arvestades, et nad 
võivad teha põllumajandusettevõtetes nähtamatut tööd, kuna neil puudub oma 
abikaasade abistajatena ametlik staatus, mistõttu on neil raskusi riiklike süsteemide 

11 Vt 2018. aasta andmed soolise palgalõhe kohta 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
12 Soolise pensionilõhe andmed tehti avalikult kättesaadavaks Eurostati andmebaasis, vt „Gender pension gap by 
age group – EU-SILC survey“ (Sooline pensionilõhe vanuserühmade kaupa – EU-SILC uuring) aadressil 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en%20
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tunnustuse saamisega;

X. arvestades, et Euroopa Liidus elab 46 miljonit puudega naist ja tütarlast; arvestades, et 
see arv on peaaegu 60 % puuetega inimeste koguarvust; arvestades, et enamik puudeid 
kujuneb välja vanemaks saades;

Y. arvestades, et üle poole tööealistest puuetega naistest ei ole majanduslikult aktiivsed; 
arvestades, et kõigis liikmesriikides kannatavad puudega naised suuremat materiaalset 
puudust kui puudeta naised;

Z. arvestades, et digitaalsektoris töötavate meeste osakaal on kolm korda suurem kui naiste 
osakaal; arvestades, et naiste osakaalu suurendamine digitaalsektori ja muude 
tulevikusektorite tööhõives on vältimatult oluline soolise palgalõhe ja pensionilõhe 
vastu võitlemiseks ning nende majandusliku sõltumatuse tagamiseks, samuti uute 
tööhõivevõimaluste loomiseks, sealhulgas elanikkonnarühmade jaoks, kes on tavaliselt 
tööturult kõrvale jäetud; arvestades, et sellega seoses on oluline julgustada naiste 
osalemist digitaalses ettevõtluses, teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika 
((STEM) valdkondades ja IKT-hariduses ning tööhõives; arvestades, et kui kaasata 
rohkem naisi digitaalsele tööturule, tekib Euroopa majandusele 16 miljardi euro suurune 
SKP kasvu võimalus;

1. väljendab heameelt komisjoni ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia üle aastateks 
2020–2025, märgib siiski murelikult, et mõned selle osad riivavad ELi liikmesriikide 
pädevusi;

2. rõhutab, et EL ja selle liikmesriigid on suures osas naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
saavutanud; rõhutab siiski, et nii mõneski olulises algatuses tuleb teha rohkem 
edusamme, et kaotada sooline palga- ja pensionilõhe, saavutada pere- ja tööelu tasakaal 
(mida COVID-19 on eriti mõjutanud) ning naiste esindatus avalikus elus;

3. kutsub liikmesriike üles vahetama korrapäraselt parimaid tavasid naiste õigustega 
seotud poliitika kohta;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi kõik liikmesriigid kohaldavad karistusi naistevastase 
vägivalla eest, näitab statistika selgelt, et vägivallajuhtumid on paljudes riikides 
kasvanud; kutsub kõiki liikmesriike üles pingutama rohkem naistevastase vägivalla 
kaotamise nimel, pöörates erilist tähelepanu seksuaalvägivallale, naiste suguelundite 
moonutamisele ja abiellu sundimisele, eriti noorte tüdrukute puhul;

5. toetab komisjoni võetud kohustust võidelda naistevastase vägivalla vastu, toetada ja 
kaitsta nende kuritegude ohvreid ning tagada, et kuritegude toimepanijad saaksid 
karistatud; nõuab, et EL ja liikmesriigid võtaksid meetmeid, et kaotada naiste õiguste 
kõige raskemad rikkumised, nagu naiste suguelundite moonutamine, sunniviisiline 
abort, sundsteriliseerimine ja abiellu sundimine, seksuaalne ärakasutamine, 
inimkaubandus, kübervägivald, kättemaksuporno avaldamine ja veebis naiste vastu 
suunatud vaenukõne;

6. rõhutab vajadust kaitsta tütarlapsi, kes kuuluvad vähemuste hulka või kellel on mõni 
terviseprobleem või puue ning kes on vägivalla eri vormide võimalikud ohvrid ja 
sihtmärgid; toetab komisjoni kavatsust tutvustada ja rahastada meetmeid nende eriti 
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haavatavate elanikkonnarühmade võimaliku kuritarvitamise, ärakasutamise ja nende 
vastu suunatud vägivallaga võitlemiseks;

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kindlustama naiste ja tütarlaste kaasava 
võrdõiguslikkuse kõigis eluvaldkondades, kaitsma neid koduvägivalla ning hooldus- ja 
tugiteenuste pakkujate vägivalla eest ning looma sel eesmärgil tervishoiu, sotsiaal- ja 
hooldusteenuste, haridus-, koolitus- ja tööhõiveteenuste, õiguskaitse ja kohtusüsteemi 
spetsialistidele soolise võrdõiguslikkuse ja suutlikkuse suurendamise programmid;

8. rõhutab vägivalla ning ahistamise ulatust ja mõju töökohal ning vajadust võtta nende 
probleemide lahendamiseks ELi tasandil konkreetseid meetmeid psühholoogilise ja 
seksuaalse ahistamise vastu võitlemiseks;

9. kutsub liikmesriike üles võtma oma tervisestrateegiate ja -poliitika kujundamisel alati 
arvesse naiste parimaid huvisid ja erivajadusi; nõuab, et EL toetaks oma liikmesriike 
nende tervishoiupoliitika koordineerimisel, et saavutada naiste jaoks parimad 
tulemused, eelkõige ELi vähktõvevastase võitluse kava raames;

10. väljendab heameelt kavandatud erimeetmete üle, et võidelda kübervägivalla vastu, mis 
mõjutab ebaproportsionaalselt naisi ja tütarlapsi (sealhulgas ahistamine internetis, 
küberkiusamine ja seksistlik vaenukõne), eelkõige aktiviste, naispoliitikuid ja teisi 
avalikus diskursuses nähtaval olevaid avaliku elu tegelasi; väljendab sellega seoses 
heameelt teadaande üle, et seda nähtust hakatakse käsitlema digiteenuste õigusaktis ning 
et see näeb uues koostööraamistikus ette koostöö tegemist tehnoloogiaplatvormide ja 
IKT-sektoriga, et viimane saaks probleemi käsitleda asjakohaste tehniliste meetmete 
abil, nagu kahjuliku sisu ennetamise meetodid ja reageerimismehhanismid;

11. väljendab heameelt hiljuti vastu võetud, kõigi aegade esimese ELi ohvrite õiguste 
strateegia üle (2020–2025), eelkõige konkreetse lähenemisviisi üle naistevastasele 
psühholoogilisele vägivallale ja selle mõjule nende vaimsele tervisele pikemas 
perspektiivis; rõhutab, et kõikidel ohvritel peab olema tõhus juurdepääs õiguskaitsele 
ohvrite õiguste direktiivi rakendamise kaudu;

12. juhib komisjoni ja liikmesriikide tähelepanu nende laste äärmiselt tõsisele olukorrale, 
kes on jäänud orvuks vägivalla tõttu või on sunnitud elama perevägivalla keskkonnas, 
ning nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid perevägivalla probleemiga 
tegelemisel neid olukordi arvesse;

13. nõuab tungivalt, et komisjon tutvustaks kauaoodatud inimkaubanduse likvideerimist 
käsitlevat ELi strateegiat, ja rõhutab vajadust selgelt tunnistada, et see puudutab kõige 
enam naisi ja tütarlapsi; tunnistab, et seksuaalne ärakasutamine asendusemaduse ja 
reproduktiivsuse eesmärgil või sundabielude, prostitutsiooni ja pornograafia eesmärgil 
on vastuvõetamatu ning inimväärikuse ja inimõiguste rikkumine; nõuab seetõttu, et 
strateegias uuritaks tähelepanelikult prostitutsiooniga tegelevate naiste olukorda, 
pöörates erilist tähelepanu prostitutsiooni ning naiste ja alaealistega kaubitsemise 
seosele ELis ja kogu maailmas ning interneti üha levinumale kasutamisele 
ärakasutamise eesmärgil; rõhutab ELi inimkaubandusevastase võitluse koordinaatori 
olulist rolli ja tööd ning nõuab tungivalt, et komisjon nimetaks uue koordinaatori 
viivitamata ametisse, et jälgida tähelepanelikult inimkaubandusevastase direktiivi 
rakendamist liikmesriikides; rõhutab nõudluse vähendamiseks meetmete ja strateegiate 
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kaasamise olulisust;

14. juhib erilist tähelepanu stereotüüpide ja naise kuvandi seksualiseerimise probleemile, 
mille lahendamisega peaksid tegelema kõik pädevad asutused, sealhulgas liikmesriikide 
haridusprogrammide abil;

15. nõuab suuremat tähelepanu ja tuge lastekodudele ja vägivallaohvrite varjupaikadele, 
mis on suletud või mille varjupaiga pakkumise suutlikkus on COVID-19 pandeemia ajal 
tugevalt piiratud, mistõttu on naised või noored tütarlapsed ja lapsed silmitsi 
vägivallatseja kodus karantiinis olemisega;

16. kiidab heaks teadaande soovituse kohta, milles käsitletakse lisaks võimalikele 
õigusaktidele kahjulike tavade ennetamist, et võidelda naiste suguelundite 
moonutamise, sundsteriliseerimise, varajase ja sundabielu ning niinimetatud auga 
seotud vägivalla vastu, mis kahjustab eelkõige lapsi ja noori tüdrukuid;

17. kutsub liikmesriike üles tagama piisavad investeeringud hooldusteenustesse ja 
pikaajalise hoolduse teenustesse, sealhulgas olemasolevatest ELi vahenditest, samuti 
tagama taskukohase, ligipääsetava ja kvaliteetse lastehoiu, sealhulgas alushariduse, mis 
annab eelkõige noortele emadele võimaluse töötada ja/või õppida, ning tuletab sellega 
seoses meelde Euroopa sotsiaalõiguste samba 11. põhimõtet; nõuab rahalist toetust 
nendele liikmesriikidele, kes ei ole siiani eesmärke saavutanud, ja parimate tavade 
jagamist nende vahel;

18. kutsub komisjoni üles esitama Euroopa hooldusstrateegia, kus kehtestaks hoolduse 
miinimumstandardid ja kvaliteedisuunised, sealhulgas laste, eakate ja pikaajaliste 
vajadustega inimeste jaoks; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama paindliku 
töökorralduse nimel, mis ei kahjustaks töötajate palku, juurdepääsu sotsiaalsetele ja 
tööõigustele ja toetustele ega toimiks nende kulul ning mille puhul austatakse töötajate 
õigust olla mittekättesaadav;

19. peab prioriteediks meetmete võtmist perekonna toetuseks, sealhulgas piisavate ja 
taskukohaste lapsehoiuvõimaluste pakkumise kaudu, mis aitaks kaasa naiste osalemisele 
tööturul ja parandaks nende pensionile jäämisega seotud väljavaateid, nagu ka 
demograafilisi suundumusi;

20. väljendab heameelt komisjoni lubaduse üle esitada tasustamise läbipaistvust käsitlevad 
meetmed ja suunised, mis võivad hõlbustada lünkade ja diskrimineerimise tuvastamist 
selles valdkonnas ning soolise palgalõhe kaotamist; rõhutab sellega seoses 
sotsiaalpartnerite ja kõigi sidusrühmade täieliku koostöö ning kaasamise olulisust 
riikliku praktika ja tavade kohaselt;

21. rõhutab, et 70 % kogu maailma tervishoiu- ja sotsiaaltöötajatest on naised, kellele 
makstakse sageli ainult miinimumpalka ja kes töötavad ebakindlates töötingimustes, 
ning nõuab palkade ja töötingimuste parandamist tugevalt naiste domineeritud 
sektorites, nagu hooldus, tervishoid ja jaemüük;

22. palub komisjonil läbi vaadata 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, 
hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise 
meetmete kehtestamise kohta, tagamaks, et naised saaksid kõikjal Euroopas meestega 
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võrdselt kasutada töötajate vaba liikumise õigust13;

23. rõhutab, et võrdsed võimalused ja naiste suurem osalemine tööturul võivad suurendada 
Euroopas töökohtade arvu, majanduslikku õitsengut ja konkurentsivõimet; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles looma stiimuleid, et vähendada ebakindlaid töösuhteid ja 
mittevabatahtlikku osaajatööd parandamaks naiste olukorda tööturul;

24. märgib, et üksikemad on majanduslikult eriti haavatavad, sest nad teenivad sageli 
vähem kui mehed ja kaotavad lapsevanemaks saades suurema tõenäosusega töökoha; 
nõuab tungivalt, et komisjon teeks tihedat koostööd liikmesriikidega, et teha kindlaks 
elatisraha kogumisega seotud praktilised probleemid piiriülestes olukordades ja töötada 
välja vahendid maksekohustuste täitmise tõhusaks jõustamiseks;

25. väljendab heameelt seoses komisjoni võetud kohustusega võtta vastu tegevuskava 
Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamiseks;

26. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma meetmeid nn klaaslae vastu võitlemiseks, 
näiteks tagama pika lapsehoolduspuhkuse ning juurdepääsu kvaliteetsele ja 
taskukohasele lastehoiule, ning kõrvaldama tööturul seoses edutamisega igasuguse 
otsese ja kaudse diskrimineerimise;

27. nõuab, et naised saaksid oma plaane teostada ka maa- ja äärepiirkondades; juhib 
tähelepanu asjaolule, et selleks peab olema olemas vajalik taristu, tuleb arendada uusi 
ärivaldkondi, hõlbustada tööturule naasmist ja soodustada paljude erinevate 
koostööpartnerite osalemist, et toetada, julgustada, hõlbustada ja edendada selliste 
naiste juurdepääsu tööturule ning tugevdada külades sotsiaalset ühtekuuluvust;

28. rõhutab naiste aktiivset ja tähtsat rolli maapiirkondade majanduses ning peab 
kahetsusväärseks, et põllumajanduse tööhõives ning sotsiaalkindlustuse, koolituse, 
rasedus- ja sünnituspuhkuse ning vanaduspensioni kättesaadavuses püsivad 
märkimisväärsed soolised erinevused; kutsub komisjoni, liikmesriike ning piirkondlikke 
ja kohalikke omavalitsusi üles toetama eelkõige naistele keskenduvaid projekte, mis 
peaksid maapiirkondades ja hõredalt asustatud piirkondades aitama alustada 
uuenduslikku põllumajanduslikku tegevust, et tugevdada naiste positsiooni 
põllumajandusturul, mis võib aidata luua uusi töökohti; palub komisjonil peale selle 
välja selgitada rahastamisvõimalused ÜPP teise samba raames, et parandada maa 
kättesaadavust naistele ning naiste, eelkõige hooajatöötajate töötingimusi 
maapiirkondades;

29. peab kahetsusväärseks, et naised on digimajanduse, tehisintellekti, IKT- ja STEM-
sektoris hariduse, koolituse ja tööhõive osas vähe esindatud, ning juhib tähelepanu 
stereotüüpide ja soolise kallutatuse tugevdamise ja taastootmise ohule; rõhutab 
digitaliseerimise võimalikku kasu ja võimalusi, aga ka võimalikke probleeme naiste ja 
tütarlaste jaoks, ning nõuab tungivalt, et komisjon tagaks nende probleemide 
lahendamiseks konkreetsete meetmete võtmise ühtse turu strateegia rakendamisel;

30. rõhutab, kui oluline on digitaaloskuste kättesaadavus ja arendamine eakamate naiste, 

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/54/EL meetmete kohta, mis lihtsustavad 
töötajate vaba liikumise raames töötajatele antud õiguste kasutamist, ELT L 128, 30.4.2014, lk 8.
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maapiirkondades elavate naiste ning ebasoodsas olukorras olevate naiste ja tütarlaste 
jaoks, kellel on piiratud juurdepääs uuele tehnoloogiale, et püsida kontaktis aktiivse 
eluga ning hõlbustada ühenduse hoidmist sõprade ja sugulastega;

31. kiidab heaks komisjoni lubaduse kasutada programmi „Euroopa horisont“, et pakkuda 
teadmisi ja lahendusi võimaliku soolise kallutatuse käsitlemiseks tehisintellekti 
valdkonnas; palub siiski kasutada kõiki võimalikke rahastamisvahendeid selliste 
projektide toetamiseks, millega julgustatakse tütarlapsi ja naisi parandama oma 
digitaaloskusi ning mille raames tutvustatakse neile lähemalt teadust, tehnoloogiat, 
inseneeriat ja matemaatikat;

32. märgib, et sellistes olukordades nagu praegune koroonaviiruse pandeemia kasvavad 
kaugtöö osatähtsus ja võimalused; kutsub komisjoni üles lisama strateegiasse kaugtöö 
rolli töö- ja eraelu tasakaalu saavutamise olulise tegurina;

33. osutab rinnapiima tõestatud eelistele vastsündinute jaoks, mistõttu on oluline edendada 
rinnaga toitmist, eriti enneaegsete imikute puhul, toetada poliitikat, mis soodustaks 
inimpiima, nii rinnapiima kui ka enneaegsetele imikutele annetatud piima tarbimist, 
ning edendada piimapankade piiriülest kasutamist tagamaks, et piirialade naised saaksid 
seda tuge vajaduse korral kasutada;

34. nõuab, et kõik üldised soolise võrdõiguslikkuse algatused, mis Euroopa Liidus tehakse, 
hõlmaksid puuetega inimeste aspekti; nõuab tungivalt, et vägivalla puuetega ohvritele, 
kes on riigi eestkoste all olevad alaealised või mingil muul moel piiratud õigus- ja 
teovõimega, tagatakse kaitse, nõudes selleks tungivalt selle isikute rühma tõhusat 
juurdepääsu õiguskaitsele ning eriteenistuste spetsialistide koolitust ja suutlikkuse 
suurendamist tegutseda sellistes menetlustes (näiteks kriminaalõigus- või 
tervishoiutöötajad); nõuab tungivalt stereotüüpidest vaba juurdepääsetava 
haridussüsteemi loomist, mis võimaldab puuetega tütarlastel ja naistel oma soovide ja 
annete valguses valida endale valdkonnad õppimiseks ja töötamiseks, ilma et neid 
piiraks ligipääsmatus, eelarvamused ja stereotüübid; toetab puuetega naiste kaasamist 
muutuste eeskujudena;

35. nõuab ELi sise- ja välispoliitika sidusust ning vastastikust tugevdamist, eelkõige 
kahjulike tavade ja diskrimineerivate seaduste vastu võitlemist ning naiste võrdsete 
võimaluste edendamist kõigis inimõigustes välissuhete kaudu, võttes arvesse Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklit 8, mille kohaselt peaks EL kõigis oma tegevustes 
püüdma ebavõrdsust kaotada ning meeste ja naiste võrdõiguslikkust edendada; toob 
sellega seoses eelkõige esile ELi kaubanduspoliitika, arengukoostöö ja inimõiguste 
poliitika; tuletab meelde hariduse tähtsust naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamisel 
nii ELis kui ka partnerriikides; rõhutab, et haridus pole mitte ainult õige, vaid ka 
ülioluline vahend võitluses varajase ja sunniviisilise abielu ning teismeliste raseduse 
vastu; rõhutab vajadust ELi välispoliitika järele, mis julgustab tütarlapsi haridust 
omandama ja jätkama hariduse omandamist partnerriikides;

36. mõistab hukka asendusemaduse, mis kahjustab naiste inimväärikust, sest nende keha ja 
paljunemisfunktsioone kasutatakse kaubana; on arvamusel, et rasedusega seotud 
asendusemadus, mis hõlmab paljunemiseesmärgil inimkeha kasutamist rahalise või muu 
hüve saamiseks, ning eelkõige arengumaade haavatavate naiste kasutamine tuleb ära 
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keelata ja seda tuleks käsitleda kiiremas korras kõigis inimõigusi käsitlevates 
dokumentides;

37. märgib, et komisjon peab käsitlema naiste vägivalla vastase kaitse eriolukorda 
vastuvõturajatistes, ning nõuab kohandatud taristu loomist naistele ja tütarlastele ning 
vajaduse korral piisavat koolitust nende rajatiste töötajatele;

38. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 

Or. en


