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B9-0073/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon soolise palgalõhe kohta
(2019/2870(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklit 2 ja artikli 3 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikleid 8, 151, 
153 ja 157,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eelkõige selle sätteid, mis käsitlevad 
soolist võrdõiguslikkust,

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni artikleid 22 ja 25,

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

– võttes arvesse ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 ja kestliku arengu eesmärke, 
eelkõige eesmärke nr 1, 5, 8 ja 10 ning nende eesmärke ja näitajaid,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 1951. aasta võrdse tasustamise 
konventsiooni ning ILO 2019. aasta vägivalla ja ahistamise vastu võitlemise 
konventsiooni,

– võttes arvesse komisjoni 7. märtsi 2014. aasta soovitust meeste ja naiste võrdse 
tasustamise põhimõtte tugevdamise kohta läbipaistvuse kaudu1,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia 2010–
2015“ (COM(2010)0491),

– võttes arvesse komisjoni dokumenti „Strateegiline kohustus soolise võrdõiguslikkuse 
edendamiseks aastatel 2016–2019“,

– võttes arvesse komisjoni teatist „ELi tegevuskava aastateks 2017–2019. Soolise 
palgalõhe vähendamine“ (COM(2017)0678),

– võttes arvesse komisjoni 2019. aasta aruannet naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta 
ELis,

– 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 küsimustes2 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/1158, milles käsitletakse 

1 ELT L 69, 8.3.2014, lk 112.
2 ELT L 204, 26.7.2006, lk 23.
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lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL3,

– võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi soolise võrdõiguslikkuse 
indeksit, eelkõige selle 2019. aasta aruannet,

– võttes arvesse nõukogu 7. märtsi 2011. aasta järeldusi Euroopa soolise võrdõiguslikkuse 
pakti (2011–2020) kohta4,

– võttes arvesse nõukogu 18. juuni 2015. aasta järeldusi „Naiste ja meeste võrdsed 
sissetulekuvõimalused: soolise pensionilõhe kaotamine“,

– võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2019. aasta järeldusi „Soolise palgalõhe kaotamine: 
peamised põhimõtted ja meetmed“,

– võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 2019. aasta järeldusi „Sooliselt võrdõiguslikud 
majandused ELis: edasine tegevus“,

– võttes arvesse oma 24. mai 2012. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile meestele 
ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamise 
kohta5,

– võttes arvesse oma 26. mai 2016. aasta resolutsiooni vaesuse sooliste aspektide kohta6,

– võttes arvesse oma 19. jaanuari 2017. aasta resolutsiooni Euroopa sotsiaalõiguste samba 
kohta7,

– võttes arvesse oma 14. juuni 2017. aasta resolutsiooni vajaduse kohta koostada ELi 
strateegia soolise pensionilõhe kaotamiseks ja ärahoidmiseks8,

– võttes arvesse oma 3. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni naiste majandusliku 
mõjuvõimu suurendamise kohta ELi era- ja avalikus sektoris9,

– võttes arvesse oma 16. novembri 2017. aasta resolutsiooni ebavõrdsusevastase võitluse 
kohta töökohtade loomise ja majanduskasvu hoogustamiseks10,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu ühistest aluspõhimõtetest, 
mis on sätestatud ELi lepingu artiklis 2 ja artikli 3 lõikes 3, ELi toimimise lepingu 
artiklis 8 ning põhiõiguste harta artiklis 23; arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklis 
157 on sõnaselgelt öeldud, et iga liikmesriik peab tagama meestele ja naistele võrdse 

3 ELT L 188, 12.7.2019, lk 79.
4 ELT C 155, 25.5.2011, lk 10.
5 ELT C 264 E, 13.9.2013, lk 75.
6 ELT C 76, 28.2.2018, lk 93.
7 ELT C 242, 10.7.2018, lk 24.
8 ELT C 331, 18.9.2018, lk 60.
9 ELT C 346, 27.9.2018, lk 6.
10 ELT C 356, 4.10.2018, lk 89.
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või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte rakendamise; arvestades, et 
naiste ja meeste eneseteostuse oluline eeltingimus on majanduslik sõltumatus, ning 
arvestades, et võrdse juurdepääsu tagamine rahalistele vahenditele on soolise 
võrdõiguslikkuse saavutamiseks otsustava tähtsusega;

B. arvestades, et Euroopa sotsiaalõiguste samba 2. põhimõttes on öeldud, et „tuleb tagada 
naiste ja meeste võrdne kohtlemine ja võrdsed võimalused ning edendada neid kõigis 
valdkondades, sealhulgas tööturul osalemisel, seoses töötingimustega ja karjääri 
edendamisel“ ning et „naistel ja meestel on õigus saada võrdväärse töö eest võrdset 
tasu“;

C. arvestades, et komisjoni 2014. aasta soovituses esitati põhimeetmed, millega aidata 
liikmesriikidel suurendada läbipaistvust ning tugevdada meeste ja naiste võrdse 
tasustamise põhimõtet; arvestades, et need meetmed hõlmavad töötajate õigust saada 
teavet palgatasemete kohta, palgaaruandeid, palgaauditeid, kollektiivläbirääkimisi, 
statistikat ja haldusandmeid, andmekaitset, võrdväärse töö mõiste selgitamist, 
töökohtade hindamise ja klassifitseerimise süsteeme, võrdõiguslikkust edendavate 
asutuste toetamist, järjepidevat järelevalvet ja õiguskaitsevahendite jõustamist ning 
teadlikkuse suurendamise meetmeid;

D arvestades, et kogu ELis on naiste sissetulek ebaproportsionaalselt madalam kui 
meestel; arvestades, et komisjoni viimaste andmete kohaselt on ELi sooline palgalõhe 
tunnitasus 16 %, kuigi see on liikmesriigiti väga erinev; arvestades, et kui võtta arvesse 
tööhõivemäära ja üldist tööturul osalemist, ulatub sooline palgalõhe 40 %-ni; 
arvestades, et kuigi ELis töötab osalise tööajaga ainult 8,7 % meestest, teeb seda 
peaaegu kolmandik naistest (31,3 %); arvestades, et elukutse feminiseerumise ja 
palgataseme vahel on konkreetne negatiivne seos, mida tõendab keskmise palga langus 
ettevõtetes, kus vähemalt 65 % töötajatest on naised;

E. 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;

F. arvestades, et naiste majanduslik võimestamine on soolise palgalõhe kaotamise juures 
otsustava tähtsusega; arvestades, et selles valdkonnas meetmete võtmine ei ole mitte 
ainult õigluse küsimus, vaid ka majanduslik kohustus, kuna soolisest tööhõivelõhest 
tulenev majanduslik kahju ulatub ligikaudu 370 miljardi euroni aastas11; arvestades, et 
kui naistele ei maksta võrdset töötasu, piirab see nende võimalusi saavutada 
majanduslik sõltumatus ja seega ka võimalust elada täiesti iseseisvalt; arvestades, et 

11 Mascherini, M., Bisello, M. ja Rioboo Leston, I.: The gender employment gap: Challenges and solutions, 
Eurofound, 2016.
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naiste poliitikauuringute instituudi andmetel võib töötavate naiste vaesuse määr 
väheneda 8 %-lt 3,8 %-le, kui naistele makstaks meestega võrdset palka; arvestades, et 
kui sooline palgalõhe kaotataks, siis väheneks vaesuses elavate laste arv, mis on praegu 
5,6 miljonit, 2,5 miljoni võrra;

G. arvestades, et 15–24-aastaste töötajate hulgas oli kuupalga brutosumma sooline 
palgalõhe üle viie korra väiksem (7 %) kui 65-aastaste või vanemate töötajate hulgas 
(38 %); arvestades, et eksisteerib ka nn emade palgalõhe, st erinevus naiste töötasus, 
kellel on ülalpeetavaid lapsi ja kellel ei ole, samuti emade ja isade palgalõhe; 
arvestades, et vaesus on peamiselt koondunud perekondadesse, kus naised on ainsad 
palgasaajad, ning 2017. aastal elas ELis vaesuse ohus üksikemadest 35 %, kuid 
üksikisadest 28 %12;

H. arvestades, et hooldus on meie ühiskonna tugisammas ja sellega tegelevad enamasti 
naised; arvestades, et see tasakaalustamatus kajastub soolises palga- ja pensionilõhes; 
arvestades, et emakohustused ja hoolitsemine laste ning eakate, haigete või puuetega 
pereliikmete ja muude ülalpeetavate eest kujutab endast lisatööd või vahel ka 
täiskoormusega tööd, mida teevad peaaegu eranditult naised; arvestades, et see kajastub 
tööturu segregatsioonis ja osalise tööajaga töötavate naiste suuremas osakaalus, kes 
saavad madalamat tunnipalka, teevad karjääris pause ja on tööl vähem aastaid; 
arvestades, et see töö on sageli tasustamata ja ühiskond ei hinda seda piisavalt, kuigi 
sellel on tohutu sotsiaalne tähtsus ja see aitab kaasa sotsiaalsele heaolule;

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

J. arvestades, et soolise palgalõhe üks tagajärgi on 37 %-line sooline pensionilõhe, mis 
püsib veel aastakümneid, ning naiste ja meeste majandusliku sõltumatuse ebavõrdne 
tase, kusjuures ELis kuulub viiest naistöötajast üks madalaima palgaga rühma, samas 
kui meeste puhul on see kümnest üks; arvestades, et pensionilõhe vähendamine on ka 
põlvkondadevahelise solidaarsuse küsimus;

K. arvestades, et sooline palgalõhe ja selle põhjused avaldavad naistele kogu nende elu 
jooksul tugevalt kahjulikku mõju, kulmineerudes soolise pensionilõhega, mis on praegu 
enam kui kaks korda suurem kui palgalõhe; arvestades, et vaesuse oht suureneb elu 
jooksul järsult, mis näitab palgaerinevuste järkjärgulist kumuleerumist; arvestades, et 
75aastaste ja vanemate inimeste vaesus on pidevalt koondunud naiste seas, peamiselt 
soopõhiste tasustamata hoolduskohustuste, eluaegsete palga- ja tööaja erinevuste ning 
sellest tulenevate madalamate pensionide mõju tõttu, meeste ja naiste erineva 
pensioniea tõttu mõnes liikmesriigis ning asjaolu tõttu, et eakamad naised elavad 
sagedamini üksi;

L. arvestades, et direktiiv 2006/54/EÜ on aidanud parandada naiste olukorda tööturul, kuid 
ei ole paljudes liikmesriikides kaasa toonud põhjalikke muudatusi soolise palgalõhe 

12 Vastavalt Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi teabelehele „Vaesus, sugu ja üksikvanemad ELis“, 
milles esitatakse sissetulekuid ja elamistingimusi käsitleva ELi statistika (EU-SILC) 2014. aasta andmeid.
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kaotamise õigusaktides;

M. arvestades, et palkade läbipaistvusel võib olla keskne roll soolise palgalõhe 
vähendamisel, kuna see aitab paljastada naiste töö alahindamist ja rõhutada tööturu 
soolist killustatust, sealhulgas vahendite abil, mis pakuvad objektiivseid kriteeriume 
võimaldamaks eri töökohtadel ja sektorites tehtava töö väärtust hinnata ja võrrelda 
sooneutraalselt;

N. arvestades, et on hädasti vaja sooliselt kallutamata meetodeid töökohtade hindamiseks, 
et töökohti oleks võimalik võrrelda nende ulatuse ja keerukuse alusel, et määrata 
kindlaks ühe töökoha positsioon teise suhtes antud sektoris või organisatsioonis, 
olenemata sellest, kas kõnealusel töökohal töötab naine või mees;

O. arvestades, et nii soolisest palga- kui ka pensionilõhest tuleneva vaesuse ohu ja 
väiksema rahalise sõltumatuse tõttu puutuvad naised veelgi rohkem kokku soopõhise 
vägivalla, eelkõige koduvägivallaga, mistõttu on neil raske vägivaldsest suhtest 
pääseda; arvestades, et ÜRO andmetel kogeb psühholoogilist või seksuaalset ahistamist 
töökohal või ahistamist, millel on tõsised tagajärjed isiklikele ja ametialastele 
püüdlustele, peaaegu 35 % naistest kogu maailmas ning see kahjustab naiste 
enesehinnangut ja läbirääkimispositsiooni õiglasema tasustamise nimel;

P. arvestades, et soolise palgalõhe põhjuseid on palju ja need hõlmavad nii struktuurilisi 
kui ka kultuurilisi tegureid, ühelt poolt sooliselt eristatud tööturgusid ja sektoreid, töö- 
ja eraelu tasakaalustamise võimaluste ja teenuste puudumist, kusjuures naised on nii 
laste kui ka teiste ülalpeetavate peamised hooldajad, nn klaaslae püsimist, mis ei 
võimalda naistel saavutada oma karjääris kõrgeimat taset ja seega kõrgemaid töötasusid, 
ning teiselt poolt naiste rolli ja püüdlusi soolist kallutatust palgastruktuurides ja palkasid 
kehtestavates institutsioonides, ning juurdunud ootusi, mis puudutavad naiste emarolli 
ja sellega seotud karjäärikatkestusi, takistusi ja osalise tööajaga töötamist, samuti vähest 
palkade läbipaistvust;

Q. arvestades, et soolise palga ja sellega seotud soolise palga- ja pensionilõhe põhjused on 
arvukad, struktuurilised ja sageli omavahel seotud; arvestades, et need põhjused võib 
jagada kaheks komponendiks, millest üks on näiliselt „selgitatav“ naiste ja meeste 
erinevate tööturu tunnusjoontega ja teine, mis jääb selliste tunnusjoontega näiliselt 
„selgitamatuks“, kusjuures viimane on peaaegu kõigis maailma riikides soolise 
palgalõhe peamine komponent;

R. arvestades, et need erinevused naiste ja meeste tööturu tunnusjoontes hõlmavad vanust, 
kogemust ja haridust, kutseala ja tööaega; arvestades, et see kajastub asjaolus, et naised 
töötavad sagedamini osalise tööajaga, puutuvad kokku ettevõtte klaaslaega, töötavad 
peamiselt ülekaalukalt naistööjõuga ja madalamapalgalistes sektorites ja ametikohtadel 
või peavad sageli võtma endale sooliste ühiskondlike normide tõttu esmase vastutuse 
perekonna eest hoolitsemisel, jäädes seetõttu tööst kõrvale; arvestades, et suurem 
„selgitamatu“ komponent on tingitud soolistest stereotüüpidest, töötasuga seotud 
diskrimineerimisest ja sellise töö sagedasest alahindamisest, kus on ülekaalus 
naistööjõud, mis võib olla nii otsene kui ka kaudne ning on endiselt varjatud nähtus, 
millega tuleb tõhusamalt tegeleda;

S. arvestades, et kuigi naised moodustavad ELis kõrgkooli lõpetanutest peaaegu 60 %, on 
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nad teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (STEM) ning digivaldkonnaga 
seotud ametikohtadel jätkuvalt ebaproportsionaalselt alaesindatud; arvestades, et selle 
tagajärjel on tekkinud uusi ametialadel esineva ebavõrdsuse vorme ning haridusse 
investeerimisele vaatamata on noored naised noorte meestega võrreldes ikka kaks korda 
suurema tõenäosusega majanduslikult mitteaktiivsed;

1. tuletab meelde, et võrdne tasu võrdse või võrdväärse töö eest on üks ELi 
aluspõhimõtteid ning et liikmesriikidel on kohustus kaotada sooline diskrimineerimine 
seoses sama või võrdväärse töö tasustamise kõigi aspektide ja tingimustega; peab 
äärmiselt kahetsusväärseks asjaolu, et sooline palgalõhe võrdväärse töö puhul püsib ja 
et ELi keskmine näitaja on viimase kümne aasta jooksul minimaalselt paranenud;

2. kutsub komisjoni üles esitama ambitsioonikat uut ELi soolise võrdõiguslikkuse 
strateegiat, mis tugineks eelmisele strateegiale ja strateegilisele kaasatusele ning peaks 
hõlmama siduvaid soolise palgalõhe ja palkade läbipaistvuse meetmeid, samuti selgeid 
eesmärke ja järelevalveprotsesse soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ja selle 
saavutamise suunas tehtavate edusammude mõõtmiseks, eelkõige sellega seotud soolise 
palga- ja pensionilõhe ning naiste ja meeste kui võrdsete palgasaajate ja hooldajate 
edendamise osas;

3. nõuab, et soolise palgalõhe tegevuskava vaadataks viivitamata läbi ja ajakohastataks 
ulatuslikult 2020. aasta lõpuks, seades liikmesriikidele selged eesmärgid vähendada 
soolist palgalõhet järgmise viie aasta jooksul ja tagada, et selliseid eesmärke võetakse 
riigipõhistes soovitustes arvesse; rõhutab eelkõige vajadust lisada uude tegevuskavasse 
valdkonnaülene perspektiiv; kutsub komisjoni üles pöörama tegevuskava raames erilist 
tähelepanu pensionilõhet põhjustavatele teguritele ning hindama vajadust konkreetsete 
meetmete järele selle lõhe vähendamiseks ELi ja liikmesriikide tasandil;

4. peab tervitatavaks nii komisjoni presidendi kui ka võrdõiguslikkuse voliniku võetud 
kohustust esitada ettepanekuid meetmete kohta, millega kehtestatakse siduvad palkade 
läbipaistvuse meetmed komisjoni ametiaja esimese 100 päeva jooksul; on seisukohal, et 
tulevast direktiivi tuleks kohaldada nii era- kui ka avalikule sektorile ning kogu 
töötasupaketile, sealhulgas selle kõigile osadele, ning direktiivi kohaldamisala peaks 
olema lai ning võtma nõuetekohaselt arvesse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEde) eripära; kutsub komisjoni üles kaaluma konkreetsete meetmete võtmist, 
tuginedes oma 2014. aasta soovitusele; on kindlalt veendunud, et sellised meetmed on 
vajalikud töötasuga seotud diskrimineerimise juhtumite kindlakstegemiseks, et töötajad 
saaksid teha teadlikke otsuseid ja võtta vajaduse korral meetmeid; kutsub komisjoni üles 
edendama tulevastes töötasu läbipaistvust käsitlevates õigusaktides sotsiaalpartnerite ja 
kollektiivläbirääkimiste rolli kõikidel tasanditel (riiklikul, valdkondlikul, kohalikul ja 
ettevõtte tasandil);

5. palub komisjonil seda algatust täiendada, võttes kasutusele sooneutraalsete töökohtade 
hindamise ja klassifitseerimise süsteemide suunised ning määrates kindlaks selged 
kriteeriumid töö väärtuse hindamiseks;

6. kutsub komisjoni üles võtma oma tegevuse aluseks võrdset tasustamist ja võrdse 
tasustamise põhimõtet käsitlevate ELi õigusaktide toimimise ja rakendamise praeguse 
läbivaatamise ning tegema õigel ajal ettepaneku direktiivi 2006/54/EÜ muutmise kohta, 
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et ajakohastada ja täiustada võrdse tasustamise põhimõtet käsitlevaid kehtivaid 
õigusakte praktikas, parandada jõustamist kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu praktikaga 
ning lisada keeld diskrimineerida seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi või 
soovahetuse tõttu; nõuab õiguskaitse paremat kättesaadavust ja tugevamate 
menetlusõiguste kehtestamist, et võidelda töötasuga seotud diskrimineerimise vastu;

7. tuletab meelde, et komisjoni 2017. aasta aruandes meeste ja naiste võrdse tasustamise 
põhimõtte tugevdamist läbipaistvuse suurendamise kaudu käsitleva komisjoni soovituse 
rakendamise kohta (COM(2017)0671) leiti, et meetmed ei olnud tõhusad ja nende 
rakendamine oli ebapiisav; väljendab seetõttu heameelt komisjoni presidendi 
poliitilistes suunistes järgmisele Euroopa Komisjonile aastateks 2019–2024 võetud 
kohustuse üle, mille kohaselt on võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte uue 
Euroopa soolise võrdõiguslikkuse strateegia aluspõhimõte, ning samuti selle üle, et 
tunnistatakse, et sooline võrdõiguslikkus on majanduskasvu oluline osa ning 
põhiõiguste ja õigluse küsimus;

8. kordab oma üleskutset muuta Euroopa sotsiaalõiguste sammas, mis edendab ülespoole 
suunatud lähenemist, reaalsuseks nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil, et tagada naiste 
ja meeste võrdne kohtlemine ja võrdsed võimalused ning säilitada naiste ja meeste õigus 
võrdse või võrdväärse töö eest võrdsele tasule; rõhutab, et soolise lõhe kaotamine peaks 
olema strateegia „Euroopa 2020“ jätkuprogrammi erieesmärk;

9. kutsub liikmesriike üles tugevdama jõupingutusi soolise palgalõhe lõplikuks 
kaotamiseks, rakendades rangelt võrdse tasustamise põhimõtet, tagades, et osalise 
tööajaga töötajate palgad on kooskõlas täistööaja ekvivalendiga, võttes vastu õigusaktid, 
millega suurendatakse tasustamise läbipaistvust ja parandatakse õigusselgust, et 
tuvastada sooline kallutatus ja diskrimineerimine palgastruktuurides, võideldes 
kutsealase segregatsiooniga, mis võib olla vertikaalne või horisontaalne, ning võideldes 
tööandjate eelarvamustega töölevõtmise ja edutamise otsustes;

10. kutsub liikmesriike lisaks üles piisavalt investeerima ametlike alushariduse ja lapsehoiu 
teenuste osutamisse, kättesaadavusesse, taskukohasusse ja kvaliteeti, kasutades Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfonde kooskõlas Barcelona eesmärkidega, ning investeerima 
pikaajalise hoolduse teenustesse ja peresõbralikku töökorraldusse, et tagada naiste 
võrdne ja jätkuv osalemine tööturul, pakkudes piisavat paindlikkust, et aidata edendada 
naiste suuremat tööhõivemäära; kordab, et eakaid naisi ohustava vaesuse ning soolise 
palgalõhe põhjustega võitlemiseks peaksid liikmesriigid tagama, et eakamatele naistele 
nähakse ette piisavad vahendid, sealhulgas sellised meetmed nagu krediit 
hooldusperioodide eest, piisavad miinimumpensionid, toitjakaotushüvitised ja 
perepuhkuse õigused meestele, et vältida vaesuse feminiseerumist; kutsub nõukogu üles 
kehtestama eakate ja ülalpeetavatega inimeste hooldusega seotud eesmärke, mis 
sarnanevad Barcelona lastehoiu eesmärkidega;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rakendama poliitikat, mis edendab naiste tööhõivet 
ja nende rahalist sõltumatust, sealhulgas poliitikat, mis edendab tõrjutud rühmadesse 
kuuluvate naiste integreerimist tööturule; kutsub liikmesriike üles võitlema tööturu 
soolise killustatusega, investeerides formaalsesse, informaalsesse ja mitteformaalsesse 
haridusse ning naiste elukestvasse õppesse ja kutseõppesse, et tagada neile juurdepääs 
kvaliteetsetele töökohtadele ja võimalustele, et nad saaksid ümber õppida ja täiendada 
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oskusi tööturu tulevaste muutuste jaoks; nõuab eelkõige ettevõtluse, STEM-valdkonna 
õppeainete, digihariduse ja finantskirjaoskuse suuremat edendamist tütarlaste seas juba 
varasest east, et võidelda väljakujunenud hariduslike stereotüüpide vastu ja tagada, et 
rohkem naisi siseneks arenevatesse ja hästi tasustatud sektoritesse;

12. palub liikmesriikidel tagada töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiivi kiire vastuvõtmine 
ja rakendamine ning komisjonil jälgida tähelepanelikult nende edusamme, pidades 
silmas võimalikku tulevast aruannet ja kaasnevaid uuringuid selle rakendamise kohta;

13. juhib tähelepanu mõjule, mida naiste alaesindatus juhtivatel ametikohtadel avaldab 
soolisele palgalõhele, ning rõhutab tungivat vajadust edendada meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust kõigil otsuste tegemise tasanditel ettevõtluses ja juhtimises; kutsub 
liikmesriike üles viima lõpule nõukogus peetavad läbirääkimised esildatud naissoost 
juhatuse liikmete direktiivi üle, kuna see võib aidata kaotada klaaslae;

14. kutsub nii komisjoni kui ka liikmesriike üles koguma liigendatud andmeid, et paremini 
hinnata ja jälgida edusamme soolise palgalõhe kaotamisel, pöörates erilist tähelepanu 
rühmadele, kes kogevad mitmekordset ja valdkonnaülest diskrimineerimist, nagu 
puuetega naised, sisserännanud ja etnilistesse vähemustesse kuuluvad naised, roma 
naised, eakad naised, maapiirkondades ja vähem asustatud piirkondades elavad naised, 
üksikemad ja LGBTIQ-inimesed;

15. kutsub komisjoni üles kaasama sotsiaalpartnereid uute poliitikameetmete 
väljatöötamisse soolise palgalõhe kaotamiseks; kutsub sellega seoses sotsiaalpartnereid 
üles osalema aruteludes ja tegema koostööd palgalõhe vähendamiseks, sealhulgas 
positiivsete meetmete abil, ning tegema koostööd kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega, et kaasata jõuliselt üldsuse arvamust, kuna soolise palgalõhe 
kaotamine on üldine prioriteet;

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tõhustama oma tööd, et võidelda ebakindlate 
töökohtade vastu, kus domineerivad naised, ja vaesuse feminiseerumise vastu; rõhutab 
naiste deklareerimata töö suurt määra, millel on negatiivne mõju nende sissetulekule, 
sotsiaalkindlustusele ja sotsiaalkaitsele, ning kutsub liikmesriike üles ratifitseerima ILO 
2011. aasta koduabiliste konventsiooni;

17. tunnistab, et soolist vägivalda ja ahistamist võib süvendada ka sooline palgalõhe, kuna 
ohvrid on vaenuliku töökeskkonna tõttu sageli sunnitud töötama madalamapalgalistel 
töökohtadel; kutsub liikmesriike üles allkirjastama ja ratifitseerima ILO 2019. aasta 
vägivalla ja ahistamise vastu võitlemise konventsiooni, et kehtestada tõhusad meetmed 
vägivalla ja ahistamise määratlemiseks, ennetamiseks ja keelustamiseks töökohal, 
sealhulgas ohutud ja tõhusad kaebuste ja vaidluste lahendamise mehhanismid, toetus, 
teenused ja õiguskaitsevahendid;

18. kutsub komisjoni üles näitama eeskuju ja esitama ELi võrdse palga päeval täieliku 
analüüsi soolise palgalõhe kohta ELi institutsioonides;

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


