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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
tugevdatakse meeste ja naiste võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõtte kohaldamist tasustamise läbipaistvuse ja õiguskaitsemehhanismide kaudu
(COM(2021)0093 – C9-0089/2021 – 2021/0050(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2021)0093),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 157 
lõiget 3, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C9-0089/2021),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 9. juuni 2021. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse kodukorra artikli 58 kohaseid ühisarutelusid tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni vahel,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

1 ELT C 341, 24.8.2021, lk 84.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) ELi toimimise lepingu artikli 157 
lõikes 1 kohustatakse liikmesriike tagama 
meestele ja naistele võrdse või võrdväärse 
töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte 
rakendamine.

(3) ELi toimimise lepingu artikli 157 
lõikes 1 kohustatakse liikmesriike tagama 
meestele ja naistele võrdse või võrdväärse 
töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte 
rakendamine. ELi toimimise lepingu 
artikli 157 lõikes 3 on sätestatud kohustus 
võtta meetmeid, et tagada meeste ja naiste 
võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise 
põhimõtte, sealhulgas võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõtte kohaldamine tööhõive ja 
elukutse küsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklis 23 on sätestatud, et naiste ja meeste 
võrdõiguslikkus tuleb tagada kõikides 
valdkondades, kaasa arvatud tööhõive, töö 
ja palk.

(4) Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
(edaspidi „harta“) artiklites 21 ja 23 on 
keelatud igasugune diskrimineerimine soo 
alusel, sätestatud õigus võrdsele 
kohtlemisele ja sätestatud, et naiste ja 
meeste võrdõiguslikkus tuleb tagada 
kõikides valdkondades, kaasa arvatud 
tööhõive, töö ja palk.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Põhimõte, et naistel ja meestel on 
õigus võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdsele tasule, on üks Euroopa Liidu 
alusväärtusi, mis on sätestatud 1957. 
aasta Rooma lepingus. Soolise palgalõhe 
kaotamine on siiski endiselt suur 
probleem, sest kogu liidus on naiste 
sissetulek jätkuvalt ebaproportsionaalselt 
madalam kui meestel. Liidu sooline 
palgalõhe oli 2019. aastal 14,1 %1a, 
kusjuures liikmesriikide vahel esines 
märkimisväärseid erinevusi, ning see on 
viimase kümne aasta jooksul vähenenud 
vaid minimaalselt. Palga alusel 
diskrimineerimise tase on veelgi kõrgem 
naiste puhul, keda diskrimineeritakse 
mitmetasandiliselt muu hulgas rassilise, 
etnilise või sotsiaalse päritolu, 
rändestaatuse, usutunnistuse või 
veendumuste, seksuaalse sättumuse või 
puude alusel. 
__________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Gender_pay_g
ap_statistics#Gender_pay_gap_levels_var
y_significantly_across_EU

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4b) Võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmise põhimõte, mis on 
sätestatud ELTL artiklis 157 ja mida on 
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järjepidevalt tõlgendatud Euroopa Liidu 
Kohtu (edaspidi „Euroopa Kohus“) 
soolist diskrimineerimist käsitlevas 
kohtupraktikas, on meeste ja naiste võrdse 
kohtlemise põhimõtte oluline aspekt ning 
liidu õigustiku oluline osa. Kuna sooline 
palgalõhe siiski püsib, on asjakohane 
kehtestada täiendavad sätted ELi 
toimimise lepingu artikli 157 
rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni ühiselt välja kuulutatud Euroopa 
sotsiaalõiguste samba41põhimõtete hulka 
kuuluvad naiste ja meeste võrdne 
kohtlemine ja võrdsed võimalused ning 
õigus võrdsele tasule võrdväärse töö eest.

(5) Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni ühiselt välja kuulutatud Euroopa 
sotsiaalõiguste samba41 põhimõtete hulka 
kuuluvad eelkõige põhimõtted 2, 5 ja 7, 
naiste ja meeste võrdse kohtlemise ja 
võrdsete võimaluste põhimõte, sh seoses 
tööturul osalemisega, töötingimustega ja 
karjääri edendamisega; õigus võrdsele 
tasule võrdväärse töö eest; õigus õiglasele 
ja võrdsele kohtlemisele töötingimuste 
osas ning juurdepääs sotsiaalkaitsele ja 
koolitusele, olenemata töösuhte liigist ja 
kestusest; samuti töötajate õigus saada töö 
alustamisel kirjalikku teavet oma õiguste 
ja kohustuste kohta.

__________________ __________________
41 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-
principles_et.

41 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-
principles_et.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Komisjoni soovituses 
2014/124/EL1a nõutakse tungivalt, et 
liikmesriigid kehtestaksid tasustamise 
läbipaistvuse meetmed ja täpsustaksid 
kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga oma 
siseriiklikus õiguses võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmise mõistet objektiivsete 
kriteeriumide alusel, nagu haridus-, 
kutse- ja koolitusnõuded, oskused, 
jõupingutused ja vastutus, tehtud töö ja 
sellega seotud ülesannete laad, ning 
esitatakse põhimeetmete kogum, et aidata 
liikmesriikidel seda põhimõtet tõhusamalt 
järgida. Komisjoni 20. novembri 2017. 
aasta aruandes meeste ja naiste võrdse 
tasustamise põhimõtte tugevdamist 
läbipaistvuse suurendamise kaudu 
käsitleva komisjoni soovituse rakendamise 
kohta märgiti, et vähesed liikmesriigid on 
oma riiklikke õigussüsteeme vastavalt 
soovitusele kohandanud, et tugevdada 
võrdse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõtet, ning rõhutati, et seetõttu on 
vaja rohkem sihipäraseid meetmeid liidu 
tasandil, et muuta töötasu ka tegelikult 
läbipaistvaks.
__________________
1a Komisjoni 7. märtsi 2014. aasta 
soovitus 2014/124/EL meeste ja naiste 
võrdse tasustamise põhimõtte tugevdamise 
kohta läbipaistvuse suurendamise kaudu 
(ELT L 69, 8.3.2014, lk 112).

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) COVID-19 pandeemia ning selle 
majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed 
on ebaproportsionaalselt mõjutanud naisi 
ja soolist võrdõiguslikkust, töökohtade 
kadumine on koondunud sektoritesse, kus 
domineerivad naised1a, ning pandeemia 
mõju suurendab veelgi soolist ebavõrdsust 
ja soolist palgalõhet, välja arvatud juhul, 
kui majanduse elavnemine on sootundlik. 
COVID-19 pandeemia mõju tõttu on 
seega veelgi pakilisem tegeleda võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
küsimusega.
__________________
1a Euroopa Parlamendi raport soolise 
perspektiivi kohta COVID‑19 kriisi ajal ja 
selle järgsel perioodil (2020/2121(INI)) 
EIGE aruanne „Poverty, gender and 
intersecting inequalities in the EU: 
Report“ (Vaesus, sooline kuuluvus ja 
intersektsionaalne ebavõrdsus ELis). 
https://eige.europa.eu/publications/povert
y-gender-and-intersecting-inequalities-in-
the-eu Euroopa Komisjoni 2021. aasta 
aruanne soolise võrdõiguslikkuse kohta 
ELis. 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files
/aid_development_cooperation_fundamen
tal_rights/annual_report_ge_2021_en.pdf

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8b) Horisontaalne segregatsioon on 
struktuurne küsimus, mis suurendab 
märkimisväärselt soolist palgalõhet ning 
tekitab keerulisi probleeme kvaliteetsete 
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töökohtade ja võrdse tasustamise 
põhimõtte saavutamisel. COVID-19 
pandeemia on tõestanud ka naiste töö 
väärtust, nähtavust ja tunnustamist 
eesliiniteenuste puhul, nagu tervishoid, 
puhastusteenused, lastehoid, 
sotsiaalhooldus ning eakate ja teiste 
täiskasvanud ülalpeetavate hooldus.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8c) Soolist palgalõhet põhjustavad 
arvukad struktuursed tegurid, millest osa 
võib olla seotud otsese ja kaudse soolise 
palgadiskrimineerimisega. Nende tegurite 
hulka kuuluvad sooliselt segregeeritud 
tööturud ja sektorid, naiste töö ajalooline 
alahindamine, traditsioonilised soolised 
stereotüübid, näiteks eeldamine, et naised 
on laste ja täiskasvanud ülalpeetavate 
peamised hooldajad, töö- ja eraelu 
tasakaalustamise ning tugiteenuste 
pakkumise vähesus ning alateadlik 
sooline kallutatus töökohal. Alateadlik 
sooline kallutatus hõlmab tahtmatuid ja 
automaatseid mõttelisi assotsiatsioone, 
mis põhinevad sool, tulenevad 
traditsioonidest, normidest, väärtustest, 
kultuurist, stereotüüpidest või 
kogemustest. Nende tegurite tulemuseks 
on karjäärikatkestused, töökatkestused, 
osalise tööajaga töötamine, ebakindlad 
palgad ja tingimused, nn klaaslaed ja nn 
kleepuvad põrandad ning sooline 
kallutatus palgastruktuurides ja palkade 
kindlaksmääramise asutustes, ning see 
kulmineerub soolise pensionilõhega, mis 
on soolisest palgalõhest enam kui kaks 
korda suurem.
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Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Soolist palgalõhet põhjustavad 
mitmesugused tegurid, millest osa võib 
olla tingitud otsesest ja kaudsest soolisest 
palgadiskrimineerimisest. 
Organisatsioonide palgatasemete üldine 
läbipaistmatus lubab kesta olukorral, kus 
soopõhine palgadiskrimineerimine ja 
kallutatus võivad jääda märkamata või 
kahtluse korral raskesti tõestatavaks. 
Seetõttu on vaja siduvaid meetmeid, et 
parandada tasustamise läbipaistvust, 
julgustada organisatsioone vaatama läbi 
oma palgastruktuure, et tagada võrdset või 
võrdväärset tööd tegevatele naistele ja 
meestele võrdne tasu ning võimaldada 
diskrimineerimise ohvritel teostada oma 
õigust võrdsele tasustamisele. Seda tuleb 
täiendada sätetega, milles selgitatakse 
olemasolevaid õigusmõisteid (nt „töötasu“ 
ja „võrdväärne töö“), ning meetmetega, 
millega parandatakse 
õiguskaitsemehhanisme ja õiguskaitse 
kättesaadavust.

(9) Organisatsioonide palgatasemete 
üldine läbipaistmatus lubab kesta olukorral, 
kus soopõhine palgadiskrimineerimine ja 
kallutatus võivad jääda märkamata või 
kahtluse korral raskesti tõestatavaks. 
Seetõttu on vaja siduvaid meetmeid, et 
parandada tasustamise läbipaistvust, 
julgustada organisatsioone vaatama läbi 
oma palgastruktuure, et tagada võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdne tasu ning 
võimaldada diskrimineerimise ohvritel 
teostada oma õigust võrdsele tasustamisele. 
Seda tuleb täiendada sätetega, milles 
selgitatakse olemasolevaid õigusmõisteid 
(nt „töötasu“ ja „võrdväärne töö“), ning 
meetmetega, millega parandatakse 
õiguskaitsemehhanisme ja õiguskaitse 
kättesaadavust. Palkade läbipaistvuse 
meetmed, mis näitavad soolist palgalõhet, 
võivad tagada märkimisväärse edu soolise 
palgalõhe vähendamisel ning tuua ilmsiks 
naiste töö alahindamise ja soolise tööturu 
killustatuse. Palkade läbipaistvus üksi ei 
saa lahendada struktuurset ja 
olemasolevat soolist ebavõrdsust, vaid see 
on esimene samm selle ebavõrdsuse 
kaotamiseks ning seda peaksid täiendama 
lisameetmed, mille eesmärk on kaotada 
sooline palga-, pensioni- ja hoolduslõhe 
ning võidelda vaesuse feminiseerumise 
vastu.

Or. en



PR\1233568ET.docx 13/86 PE693.798v01-00

ET

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Käesolevat direktiivi tuleks 
kohaldada kõikide töötajate suhtes, kellel 
on tööleping või töösuhe liikmesriigis 
kehtiva õiguse, kollektiivlepingu ja/või 
tava alusel, sealhulgas osalise tööajaga 
töötajate, tähtajalise lepinguga töötajate või 
isikute suhtes, kellel on tööleping või 
töösuhe rendiagentuuriga, võttes arvesse 
Euroopa Liidu Kohtu (edaspidi „Euroopa 
Kohus“) kohtupraktikat. Oma 
kohtupraktikas on Euroopa Kohus 
kehtestanud töötaja staatuse 
kindlaksmääramise kriteeriumid 47. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
peaksid kuuluma koduabilised, nõudetöö 
tegijad, lühiajalises töösuhtes olevad 
töötajad, vautšeripõhise töö tegijad, 
platvormitöötajad ning praktikandid ja 
õpipoisid, eeldusel et nad vastavad 
kõnealustele kriteeriumidele. Töösuhte 
olemasolu kindlakstegemisel tuleks 
juhinduda töö tegeliku tegemisega seotud 
üksikasjadest, mitte tugineda sellele, 
kuidas pooled suhet kirjeldavad.

(11) Käesolevat direktiivi tuleks 
kohaldada kõikide töötajate suhtes, kellel 
on tööleping või töösuhe liikmesriigis 
kehtiva õiguse, kollektiivlepingu ja/või 
tava alusel, sealhulgas osalise tööajaga 
töötajate, tähtajalise lepinguga töötajate või 
isikute suhtes, kellel on tööleping või 
töösuhe rendiagentuuriga, võttes arvesse 
Euroopa Kohtu kohtupraktikat. Oma 
kohtupraktikas on Euroopa Kohus 
kehtestanud töötaja staatuse 
kindlaksmääramise kriteeriumid 47. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvad koduabilised, nõudetöö tegijad, 
lühiajalises töösuhtes olevad töötajad, 
vautšeripõhise töö tegijad, 
platvormitöötajad ning praktikandid ja 
õpipoisid, eeldusel et nad vastavad 
kõnealustele kriteeriumidele. Töösuhte 
olemasolu kindlakstegemisel tuleb 
juhinduda töö tegeliku tegemisega seotud 
üksikasjadest, mitte tugineda sellele, 
kuidas pooled suhet kirjeldavad.

__________________ __________________
47 Kohtuasi C-66/85: Deborah Lawrie-
Blum vs. Baden-Württembergi liidumaa, 
ECLI:EU:C:1986:284; kohtuasi C-428/09: 
Union Syndicale Solidaires Isère vs. 
Premier ministre jt, ECLI:EU:C:2010:612; 
kohtuasi C-229/14: Ender Balkaya vs. 
Kiesel Abbruch- und Recycling Technik 
GmbH, ECLI:EU:C:2015:455; kohtuasi C-
413/13: FNV Kunsten Informatie en Media 
vs. Staat der Nederlanden, 
ECLI:EU:C:2014:2411; kohtuasi C-
216/15: Betriebsrat der Ruhrlandklinik 
gGmbH vs. Ruhrlandklinik gGmbH, 
ECLI:EU:C:2016:883; kohtuasi C-658/18: 
UX vs. Governo della Repubblica italiana, 
ECLI:EU:C:2020:572.

47 Kohtuasi C-66/85: Deborah Lawrie-
Blum vs. Baden-Württembergi liidumaa, 
ECLI:EU:C:1986:284; kohtuasi C-428/09: 
Union Syndicale Solidaires Isère vs. 
Premier ministre jt, ECLI:EU:C:2010:612; 
kohtuasi C-229/14: Ender Balkaya vs. 
Kiesel Abbruch- und Recycling Technik 
GmbH, ECLI:EU:C:2015:455; kohtuasi C-
413/13: FNV Kunsten Informatie en Media 
vs. Staat der Nederlanden, 
ECLI:EU:C:2014:2411; kohtuasi C-
216/15: Betriebsrat der Ruhrlandklinik 
gGmbH vs. Ruhrlandklinik gGmbH, 
ECLI:EU:C:2016:883; kohtuasi C-658/18: 
UX vs. Governo della Repubblica italiana, 
ECLI:EU:C:2020:572.
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Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
tagada töötasu läbipaistvus tööandjate 
seas, et teha lõpp töötasuga seotud 
diskrimineerimisele ja põhjendamatule 
soolisele ebavõrdsusele. Direktiiviga 
lihtsustatakse võrdse tasustamisega seotud 
põhimõistete kohaldamist, kaitstes õigust 
saada teavet töötajate ja tööotsijate 
palgatasemete kohta, nõudes tööandjatelt 
palgatasemetest teatamist, ning nähakse 
ette jõustamismehhanismid ja -vahendid, 
mis võimaldavad töötajatel nõuda võrdse 
töö eest võrdse tasu maksmist ja 
hõlbustavad õiguskaitse kättesaadavust.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et kõrvaldada takistused, 
mis ei lase soolise palgadiskrimineerimise 
ohvritel teostada oma õigust võrdsele 
töötasule, ja et juhendada tööandjaid selle 
õiguse järgimisel, tuleks kooskõlas 
Euroopa Kohtu praktikaga selgitada võrdse 
tasustamisega seotud põhimõisteid, nagu 
„töötasu“ ja „võrdväärne töö“. See peaks 
hõlbustama nende mõistete kohaldamist, 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate jaoks.

(12) Selleks et kõrvaldada takistused, 
mis ei lase soolise palgadiskrimineerimise 
ohvritel teostada oma õigust võrdsele 
töötasule, ja et juhendada tööandjaid selle 
õiguse järgimisel, peaksid liikmesriigid 
kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga 
selgitama siseriiklikus õiguses võrdse 
tasustamisega seotud põhimõisteid, nagu 
„töötasu“ ja „võrdväärne töö“. See peaks 
hõlbustama nende mõistete kohaldamist, 
eelkõige mikroettevõtjate ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate jaoks.
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Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Naistele ja meestele võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõtet tuleks järgida nii palga kui ka 
muu tasumooduse puhul, olgu see siis 
rahas või loonusena, mida töötajad 
tööandjalt oma töö eest otseselt või 
kaudselt saavad. Kooskõlas Euroopa Kohtu 
praktikaga48 peaks mõiste „töötasu“ 
hõlmama mitte ainult palka, vaid ka 
lisahüvesid, nagu boonused, ületunnitöö 
hüvitamine, reisivõimalused (sealhulgas 
ametiauto ja reisikaardid), 
eluasemetoetused, koolitushüvitis, töölt 
vabastamise korral makstavad hüvitised, 
seadusjärgne haigushüvitis, seadusega 
ettenähtud hüvitis ja tööandjapensionid. 
See peaks hõlmama kõiki nii seadusega kui 
ka kollektiivlepinguga ette nähtud 
tasuelemente.

(13) Võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmise põhimõtet tuleks 
järgida nii palga kui ka muu tasumooduse 
puhul, olgu see siis rahas või loonusena, 
mida töötajad tööandjalt oma töö eest 
otseselt või kaudselt saavad. Kooskõlas 
Euroopa Kohtu praktikaga48 peaks mõiste 
„töötasu“ hõlmama mitte ainult palka, vaid 
ka lisahüvesid, nagu boonused, ületunnitöö 
hüvitamine, reisivõimalused (sealhulgas 
ametiauto ja reisikaardid), 
eluasemetoetused, koolitushüvitis, töölt 
vabastamise korral makstavad hüvitised, 
seadusjärgne haigushüvitis, seadusega 
ettenähtud hüvitis ja tööandjapensionid. 
See peaks hõlmama kõiki nii seadusega kui 
ka kollektiivlepinguga ette nähtud 
tasuelemente.

__________________ __________________
48 Nt kohtuasi C-58/81: Euroopa Komisjon 
vs. Luksemburgi Suurhertsogiriik, 
ECLI:EU:C:1982:215; kohtuasi C-171/88: 
Rinner-Kulhn vs. FWW Spezial-
Gebaudereinigung GmbH, 
ECLI:EU:C:1989:328; kohtuasi C-147/02: 
Alabaster vs. Woolwhich plc ja Secretary 
of State for Social Security, 
ECLI:EU:C:2004:192; kohtuasi C-342/93: 
Gillespie jt, ECLI:EU:C:1996:46; kohtuasi 
C-278/93: Freers ja Speckmann vs. 
Deutsche Bundepost, ECLI:EU:C:1996:83; 
kohtuasi C-12/81: Eileen Garland vs. 
British Rail Engineering Limited, 
ECLI:EU:C:1982:44; kohtuasi C-360/90: 
Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. vs. 
Monika Bötel, ECLI:EU:C:1992:246; 

48 Nt kohtuasi C-58/81: Euroopa Komisjon 
vs. Luksemburgi Suurhertsogiriik, 
ECLI:EU:C:1982:215; kohtuasi C-171/88: 
Rinner-Kulhn vs. FWW Spezial-
Gebaudereinigung GmbH, 
ECLI:EU:C:1989:328; kohtuasi C-147/02: 
Alabaster vs. Woolwhich plc ja Secretary 
of State for Social Security, 
ECLI:EU:C:2004:192; kohtuasi C-342/93: 
Gillespie jt, ECLI:EU:C:1996:46; kohtuasi 
C-278/93: Freers ja Speckmann vs. 
Deutsche Bundepost, ECLI:EU:C:1996:83; 
kohtuasi C-12/81: Eileen Garland vs. 
British Rail Engineering Limited, 
ECLI:EU:C:1982:44; kohtuasi C-360/90: 
Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. vs. 
Monika Bötel, ECLI:EU:C:1992:246; 
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kohtuasi C-33/89: Maria Kowalska vs. 
Freie und Hansestadt Hamburg, ECLI: 
EU:C:1990:265.

kohtuasi C-33/89: Maria Kowalska vs. 
Freie und Hansestadt Hamburg, ECLI: 
EU:C:1990:265.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 10 on sätestatud, et oma poliitika ja 
meetmete määratlemisel ja rakendamisel 
püüab liit võidelda diskrimineerimisega 
soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel. 
Direktiivi 2006/54/EÜ artiklis 4 on 
sätestatud, et otsene ja kaudne sooline 
diskrimineerimine tuleb välistada, eelkõige 
seoses töötasuga. Soolisel 
palgadiskrimineerimisel, mille puhul 
otsustavat rolli mängib ohvri sugu, võib 
tegelikkuses olla palju erinevaid vorme. 
Selles võivad olla põimunud 
diskrimineerimise või ebavõrdsuse eri 
tegurid, kui töötaja kuulub ühte või 
mitmesse rühma, mis on kaitstud ühelt 
poolt soo alusel diskrimineerimise ning 
teiselt poolt rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
diskrimineerimise eest (mille eest kaitseb 
direktiiv 2000/43/EÜ või direktiiv 
2000/78/EÜ). Rändajatest naised on üks 
neist rühmadest, kes puutuvad kokku 
sellise mitmekordse diskrimineerimisega. 
Käesolevas direktiivis tuleks seetõttu 
selgitada, et soolise palgadiskrimineerimise 
kontekstis tuleks sellist kombinatsiooni 
arvesse võtta, kõrvaldades sellega 
igasugused kahtlused, mis võivad sellega 
seoses kehtiva õigusraamistiku alusel 
tekkida. Sellega tagataks, et kohtud või 

(14) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 10 on sätestatud, et oma poliitika ja 
meetmete määratlemisel ja rakendamisel 
püüab liit võidelda diskrimineerimisega 
soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel. 
Direktiivi 2006/54/EÜ artiklis 4 on 
sätestatud, et otsene ja kaudne sooline 
diskrimineerimine tuleb välistada, eelkõige 
seoses töötasuga. Soolisel 
palgadiskrimineerimisel, mille puhul 
otsustavat rolli mängib ohvri sotsiaalne 
sugu, võib tegelikkuses olla palju erinevaid 
vorme. Selles võivad olla põimunud 
diskrimineerimise või ebavõrdsuse eri 
tegurid, kui töötaja kuulub ühte või 
mitmesse rühma, mis on kaitstud ühelt 
poolt soo alusel diskrimineerimise ning 
teiselt poolt rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
diskrimineerimise eest (mille eest kaitseb 
harta artikli 21 lõige 1, direktiiv 
2000/43/EÜ või direktiiv 2000/78/EÜ). 
Rändajatest naised, puuetega naised ning 
erineva rassilise, etnilise või sotsiaalse 
päritoluga naised on mõned neist 
rühmadest, kes puutuvad kokku sellise 
mitmekordse diskrimineerimisega. 
Käesolevas direktiivis tuleks seetõttu 
selgitada, et soolise palgadiskrimineerimise 
kontekstis tuleks sellist kombinatsiooni 
arvesse võtta, kõrvaldades sellega 
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muud pädevad asutused võtavad 
läbipõimunud diskrimineerimisest 
tulenevat ebasoodsat olukorda 
nõuetekohaselt arvesse eelkõige sisulistel 
ja menetluslikel eesmärkidel, sealhulgas 
selleks, et tunnistada diskrimineerimise 
olemasolu, otsustada asjakohase 
võrdlusisiku üle, hinnata proportsionaalsust 
ning vajaduse korral määrata hüvitise või 
karistuste suurus.

igasugused kahtlused, mis võivad sellega 
seoses kehtiva õigusraamistiku alusel 
tekkida. Sellega tagataks, et kohtud, 
direktiivi 2006/54/EÜ artikli 20 alusel 
määratud võrdõigusorgan või muud 
pädevad asutused võtavad läbipõimunud 
diskrimineerimisest tulenevat ebasoodsat 
olukorda nõuetekohaselt arvesse eelkõige 
sisulistel ja menetluslikel eesmärkidel, 
sealhulgas selleks, et tunnistada 
diskrimineerimise olemasolu, otsustada 
asjakohase võrdlusisiku üle, hinnata 
proportsionaalsust ning vajaduse korral 
määrata hüvitise või karistuste suurus. 
Valdkonnaülene lähenemisviis on väga 
oluline, et mõista, käsitleda ja lahendada 
diskrimineerimise erinevaid vorme, mis 
suurendavad soolist palgalõhet naiste 
jaoks kogu nende mitmekesisuses. 

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et järgida õigust meeste ja 
naiste võrdsele tasustamisele, peavad 
tööandjatel olema 
palgakujundusmehhanismid või -
struktuurid, millega tagatakse, et võrdset 
või võrdväärset tööd tegevate mees- ja 
naistöötajate vahel ei ole palgaerinevusi, 
mis ei ole põhjendatud objektiivsete ja 
sooneutraalsete teguritega. Selliste 
palgastruktuuride abil peaks olema 
võimalik võrrelda erinevate tööde väärtust 
samas organisatsioonistruktuuris. 
Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga 
tuleks töö väärtust hinnata ja võrrelda 
objektiivsete kriteeriumide alusel, nagu 
hariduse, töökogemuse ja koolitusega 
seotud nõuded, oskused, panus ja vastutus, 

(15) Selleks et järgida õigust võrdsele 
tasustamisele, peavad tööandjatel olema 
palgakujundusmehhanismid või -
struktuurid, millega tagatakse, et võrdset 
või võrdväärset tööd tegevate töötajate 
vahel ei ole soolisi palgaerinevusi, mis ei 
ole põhjendatud objektiivsete ja 
sooneutraalsete teguritega. Selliste 
palgastruktuuride abil peaks olema 
võimalik võrrelda erinevate tööde väärtust 
samas organisatsioonistruktuuris. 
Kooskõlas Euroopa Parlamendi 21. 
jaanuari 2021. aasta resolutsiooniga ELi 
soolise võrdõiguslikkuse strateegia kohta 
tuleks tööd pidada võrdväärseks, kui kahe 
töötajate rühma võrdluse põhjal, mis ei 
ole moodustatud meelevaldselt, on tehtud 
töö võrreldav, võttes arvesse objektiivseid 
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tehtud töö ja tööülesannete iseloom. ja sooneutraalseid kriteeriume. Kooskõlas 
Euroopa Kohtu praktikaga tuleks töö 
väärtust hinnata ja võrrelda objektiivsete 
kriteeriumide alusel, sealhulgas hariduse, 
töökogemuse ja koolitusega seotud nõuded, 
oskused, panus, vastutus ja 
töötingimused.49

__________________ __________________
49 Nt kohtuasi C-400/93: Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; 
kohtuasi C-309/97: Angestelltenbetriebsrat 
der Wiener Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241; kohtuasi C-381/99: 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358; 
kohtuasi C-427/11: Margaret Kenny jt vs. 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform jt [2013], ECLI:EU:C:2013:122, 
punkt 28.

49 Nt kohtuasi C-400/93: Royal 
Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; 
kohtuasi C-309/97: Angestelltenbetriebsrat 
der Wiener Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241; kohtuasi C-381/99: 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358; 
kohtuasi C-427/11: Margaret Kenny jt vs. 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform jt [2013], ECLI:EU:C:2013:122, 
punkt 28.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Otsustamisel, kas tööd saab pidada 
võrdväärseks, on oluline parameeter sobiva 
võrdlusisiku kindlakstegemine. See 
võimaldab töötajal tõendada, et teda 
koheldi ebasoodsamalt kui võrdlusisikuks 
olevat teisest soost töötajat, kes teeb 
võrdset või võrdväärset tööd. Olukordades, 
kus reaalset võrdlusisikut ei ole olemas, 
tuleks lubada kasutada hüpoteetilist 
võrdlusisikut, mis võimaldab töötajal 
tõendada, et teda ei ole koheldud samal 
viisil kui teist sugu esindavat hüpoteetilist 
võrdlusisikut. See kõrvaldaks võimalike 
soolise palgadiskrimineerimise ohvrite teelt 
olulise takistuse, eelkõige sooliselt väga 
segregeeritud tööturgudel, kus vastassoost 
võrdlusisiku leidmise nõue muudab võrdse 
töötasuga seotud nõude esitamise pea 

(16) Otsustamisel, kas tööd saab pidada 
võrdväärseks, on oluline parameeter sobiva 
võrdlusisiku kindlakstegemine. See 
võimaldab töötajal tõendada, et teda 
koheldi ebasoodsamalt kui võrdlusisikuks 
olevat teisest soost töötajat, kes teeb 
võrdset või võrdväärset tööd. Olukordades, 
kus reaalset võrdlusisikut ei ole olemas, 
tuleks lubada kasutada hüpoteetilist 
võrdlusisikut, mis võimaldab töötajal 
tõendada, et teda ei ole koheldud samal 
viisil kui teist sugu esindavat hüpoteetilist 
võrdlusisikut. See kõrvaldab võimalike 
soolise palgadiskrimineerimise ohvrite teelt 
olulise takistuse, eelkõige sooliselt väga 
segregeeritud tööturgudel, kus teisest soost 
võrdlusisiku leidmise nõue muudab võrdse 
töötasuga seotud nõude esitamise pea 
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võimatuks. Lisaks ei tohiks töötajaid 
takistada tuginemast muudele asjaoludele, 
mille põhjal võib eeldada väidetavat 
diskrimineerimist, näiteks statistikale või 
muule kättesaadavale teabele. See 
võimaldaks tulemuslikumalt tegeleda 
meeste ja naiste palgaerinevusega sooliselt 
segregeeritud sektorites ja kutsealadel.

võimatuks. Nii on see näiteks naiste 
ülekaaluga hooldussektoris, kus naistel 
on väga raske tõestada soolise 
diskrimineerimist, kui võrdlusalune isik 
peab tulema samast sektorist. 
Hüpoteetiline võrdlusalus hõlbustaks 
teatavate töökohtade objektiivset ja 
sooneutraalset hindamist ning julgustaks 
tööandjaid ja sotsiaalpartnereid 
tuvastama alahinnatud sektoreid ja 
töökohti. Lisaks ei tohiks töötajaid 
takistada tuginemast muudele asjaoludele, 
mille põhjal võib eeldada väidetavat 
diskrimineerimist, näiteks statistikale või 
muule kättesaadavale teabele. See 
võimaldaks tulemuslikumalt tegeleda 
meeste ja naiste palgaerinevusega sooliselt 
segregeeritud sektorites ja kutsealadel.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euroopa Kohus on selgitanud,50 et 
selleks, et võrrelda, kas töötajad on 
võrreldavas olukorras, ei pea võrdlus 
tingimata piirduma olukordadega, kus 
mehed ja naised töötavad sama tööandja 
juures. Töötajad võivad olla võrreldavas 
olukorras isegi siis, kui nad ei tööta sama 
tööandja juures, kui tasustamistingimused 
on omistatavad ühele allikale. See võib olla 
nii juhul, kui tasustamistingimused 
põhinevad õigusnormidel või 
kollektiivlepingutel, mis reguleerivad 
tasustamistingimusi mitmes äriühingus, 
või kui sellised tingimused on kehtestatud 
keskselt rohkem kui ühe organisatsiooni 
või ettevõtte jaoks valdusettevõttes või 
konglomeraadis. Lisaks selgitas kohus, et 
võrdlus ei piirdu nõude esitajaga samal ajal 

(17) Euroopa Kohus on selgitanud,50 et 
selleks, et võrrelda, kas töötajad on 
võrreldavas olukorras, ei pea võrdlus 
tingimata piirduma olukordadega, kus kaks 
töötajat töötavad sama tööandja juures. 
Töötajad võivad olla võrreldavas olukorras 
isegi siis, kui nad ei tööta sama tööandja 
juures, kui tasustamistingimused on 
omistatavad ühele allikale. See võib olla nii 
juhul, kui tasustamistingimused põhinevad 
õigusnormidel või kollektiivlepingutel, mis 
reguleerivad tasustamistingimusi mitme 
tööandja juures, või kui sellised 
tingimused on kehtestatud keskselt rohkem 
kui ühe organisatsiooni või ettevõtte jaoks 
valdusettevõttes või konglomeraadis. 
Lisaks selgitas kohus, et võrdlus ei piirdu 
nõude esitajaga samal ajal töötavate 
töötajatega ega samas asutuses 
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töötavate töötajatega51. tööülesandeid täitvate töötajatega51.

__________________ __________________
50 Kohtuasi C-320/00: Lawrence, 
ECLI:EU:C:2002:498.

50 Kohtuasi C-320/00: Lawrence, 
ECLI:EU:C:2002:498.

51 Kohtuasi 129/79: Macarthys, 
ECLI:EU:C:1980:103.

51 Kohtuasi 129/79: Macarthys, 
ECLI:EU:C:1980:103.
51a Kohtuasi C-320/00: Lawrence, 
ECLI:EU:C:2002:498.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Liikmesriigid peaksid välja töötama 
konkreetsed vahendid ja meetodid, et 
toetada ja suunata võrdväärse töö 
hindamist. See peaks lihtsustama selle 
mõiste kohaldamist, eelkõige väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate jaoks.

(18) Liikmesriigid peaksid välja töötama 
konkreetsed vahendid ja meetodid, näiteks 
sooneutraalse ametite hindamise või 
klassifitseerimise süsteemid, et toetada ja 
suunata võrdväärse töö hindamist. See 
peaks lihtsustama selle mõiste kohaldamist, 
eelkõige mikroettevõtjate ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kui töökohtade klassifitseerimis- ja 
hindamissüsteeme ei kasutata 
sooneutraalsel viisil, võivad need viia 
soolise palgadiskrimineerimiseni, eriti kui 
neis eeldatakse traditsioonilisi soolisi 
stereotüüpe. Sellisel juhul suurendavad ja 
kinnistavad need palgalõhet, sest töökohti, 

(19) Praegu on töökohtade hindamise 
ja klassifitseerimise süsteemide meetodid 
sageli välja töötatud meeste ülekaaluga 
töökohtade nõuete alusel, alahinnates 
ülekaaluga töökohtadel nõutavaid oskusi 
ning taasluues soolist kallutatust, soolist 
diskrimineerimist ja soolisi stereotüüpe. 
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mida seostatakse valdavalt meeste või 
naistega, hinnatakse erinevalt, ehkki tehtud 
töö on võrdväärne. Samas on 
sooneutraalsete töökohtade hindamis- ja 
klassifitseerimissüsteemide abil võimalik 
kehtestada läbipaistev tasustamissüsteem 
ning välistada otsene või kaudne sooline 
diskrimineerimine. Nende abil avastatakse 
tavaliselt naiste tehtud tööde 
alahindamisest tulenev kaudne 
palgadiskrimineerimine, sest mõõdetakse 
ja võrreldakse töid, mille sisu on küll 
erinev, kuid mis on võrdväärsed, ning 
seeläbi toetatakse võrdväärse töö 
põhimõtet.

Kui töökohtade hindamis- ja 
klassifitseerimissüsteeme ei kasutata 
sooneutraalsel viisil, võivad need viia 
soolise palgadiskrimineerimiseni, eriti kui 
neis eeldatakse traditsioonilisi soolisi 
stereotüüpe. Sellisel juhul suurendavad ja 
kinnistavad need palgalõhet, sest töökohti, 
mida seostatakse valdavalt meeste või 
naistega, hinnatakse erinevalt, ehkki tehtud 
töö on võrdväärne. Samas on 
sooneutraalsete töökohtade hindamis- ja 
klassifitseerimissüsteemide abil võimalik 
kehtestada läbipaistev tasustamissüsteem 
ning välistada otsene või kaudne sooline 
diskrimineerimine. Nende abil avastatakse 
tavaliselt naiste tehtud tööde 
alahindamisest tulenev kaudne 
palgadiskrimineerimine ning võidakse 
märgata diskrimineerivaid eeldamisi ja 
stereotüüpe, sest mõõdetakse ja 
võrreldakse töid, mille sisu on küll erinev, 
kuid mis on võrdväärsed, ning seeläbi 
toetatakse võrdväärse töö põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19a) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
töötatakse välja meetmed, millega antakse 
tehnilist abi suuniste, praktiliste 
vahendite, koolituse ja rahalise toetuse 
vormis käesolevas direktiivis sätestatud 
meetmete rakendamiseks, sealhulgas 
objektiivsete, sooneutraalsete töökohtade 
hindamise süsteemide väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks, ning tagama 
sotsiaalpartnerite kaasamise sellistesse 
meetmetesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Teabe puudumine töökoha jaoks 
kavandatud palgavahemiku kohta tekitab 
teabe asümmeetria, mis nõrgendab 
kandidaatide läbirääkimispositsiooni. 
Läbipaistvuse tagamine peaks võimaldama 
tulevastel töötajatel teha teadliku otsuse 
eeldatava palga kohta, piiramata seejuures 
mingil viisil tööandja või töötaja 
läbirääkimispositsiooni 
palgaläbirääkimistel ka väljaspool osutatud 
vahemikku. Samuti tagaks see 
palgakujunduse selge ja sooliselt 
kallutamata aluse ning takistaks oskuste ja 
kogemustega võrreldes madalama töötasu 
maksmist. See läbipaistvusmeede käsitleks 
ka läbipõimunud diskrimineerimist, mille 
puhul läbipaistmatu palgakujundus 
võimaldab diskrimineerimist mitmel alusel. 
Kui palgateavet ei esitata avaldatud 
töökuulutuses, võib tööandja selle teabe 
kandidaadile edastada enne töövestlust või 
mõnel muul viisil, näiteks sotsiaalpartnerite 
kaudu.

(20) Teabe puudumine töökoha jaoks 
kavandatud palgavahemiku kohta tekitab 
teabe asümmeetria, mis nõrgendab 
kandidaatide läbirääkimispositsiooni. 
Läbipaistvuse tagamine võimaldab 
tulevastel töötajatel teha teadliku otsuse 
eeldatava palga kohta, piiramata seejuures 
mingil viisil tööandja või töötaja 
läbirääkimispositsiooni 
palgaläbirääkimistel ka väljaspool osutatud 
vahemikku. Samuti võimaldab see 
palgakujunduse selge ja sooliselt 
kallutamata aluse ning takistab oskuste ja 
kogemustega võrreldes madalama töötasu 
maksmist. See läbipaistvusmeede käsitleb 
ka läbipõimunud diskrimineerimist, mille 
puhul läbipaistmatu palgakujundus 
võimaldab diskrimineerimist mitmel alusel. 
Kui palgateavet ei esitata avaldatud 
töökuulutuses, peaks tööandja selle teabe 
kandidaadile edastada enne töövestlust või 
mõnel muul viisil, näiteks sotsiaalpartnerite 
kaudu. Teave tuleks esitada puuetega 
inimestele kättesaadaval viisil kooskõlas 
liidu õigusega, eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiividega 
(EL) 2016/21021a ja (EL) 2019/8821b.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori 
asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste 
juurdepääsetavust (ELT L 327, 2.12.2016, 
lk 1).
1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
aprilli 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/882 
toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuete 
kohta (ELT L 151, 7.6.2019, lk 70).
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Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et kaotada järk-järgult 
naiste ja meeste palgalõhe, mis mõjutab 
individuaalseid töötajaid, ei tohiks 
tööandjatel olla lubatud küsida 
kandidaadilt tema varasema töötasu kohta.

(21) Selleks et kaotada järk-järgult eri 
soost töötajate palgalõhe, mis mõjutab 
individuaalseid töötajaid, peaksid 
tööandjad tagama, et vabade töökohtade 
kuulutused ja värbamisprotsessid on 
sooneutraalsed, ning neil ei tohiks olla 
lubatud küsida kandidaadilt tema varasema 
töötasu kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tasustamise läbipaistvuse meetmed 
peaksid kaitsma töötajate õigust võrdsele 
töötasule, piirates samal ajal nii palju kui 
võimalik tööandjate kulusid ja koormust, 
pöörates erilist tähelepanu mikro- ja 
väikeettevõtetele. Vajaduse korral tuleks 
meetmeid kohandada vastavalt tööandja 
suurusele, võttes arvesse tema töötajate 
arvu.

(22) Tasustamise läbipaistvuse meetmed 
peaksid kaitsma töötajate õigust võrdsele 
töötasule, piirates samal ajal nii palju kui 
võimalik tööandjate kulusid ja koormust, 
pöörates erilist tähelepanu 
mikroettevõtetele ja väikeettevõtetele. 
Naised on mikroettevõtetes ning väikestes 
ja keskmise suurusega ettevõtetes 
üleesindatud. Käesoleva direktiivi 
rakendamine sellistes ettevõtetes on 
vajalik soolise palgalõhe vähendamiseks. 
Sellised ettevõtted saaksid seega kasu 
töötajate võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmise tagamisest. 
Vajaduse korral tuleks meetmeid 
kohandada vastavalt tööandja suurusele, 
võttes arvesse tema töötajate arvu.
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Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Tööandjad peaksid tegema 
töötajatele kättesaadavaks palgatasemete ja 
karjäärivõimaluste aluseks olevate 
kriteeriumide kirjelduse. Tööandjal peaks 
olema võimalus seda kohustust täita 
paindlikult, võttes arvesse organisatsiooni 
suurust.

(23) Tööandjad peaksid tegema 
töötajatele kättesaadavaks palgatasemete ja 
karjäärivõimaluste aluseks olevate 
kriteeriumide kirjelduse, sealhulgas 
töötasu kõigi komponentide kirjelduse, 
nagu palk ja kõik muud hüvitised, mida 
tööandja töötajale otseselt või kaudselt 
rahaliselt või mitterahaliselt maksab.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kõigil töötajatel peaks olema õigus 
saada taotluse korral teavet enda töötasu 
ning võrdset või võrdväärset tööd tegevate 
töötajate kategooria palgataseme kohta 
naiste ja meeste lõikes. Tööandjad peavad 
töötajaid sellest õigusest igal aastal 
teavitama. Tööandjad võivad ka omal 
algatusel otsustada sellist teavet anda, ilma 
et töötajatel oleks vaja seda nõuda.

(24) Kõigil töötajatel peaks olema õigus 
saada taotluse korral teavet enda töötasu ja 
isikliku palgataseme kohta, võrdset või 
võrdväärset tööd tegevate töötajate 
kategooria keskmise palgataseme kohta 
sugude lõikes, samuti soolise palgalõhe ja 
sooline mediaanpalga lõhe kohta. Töötaja 
taotlusel peaksid tööandjad andma teavet 
selle kohta, kuidas palgatasemed kindlaks 
määratakse. Töötajate esindajatel, 
sealhulgas ametiühingutel (töötajate 
esindajatel), peaks olema õigus saada 
töötajate nimel teavet. Tööandjad peavad 
töötajaid sellest õigusest igal aastal 
teavitama. Tööandjad võivad ka omal 
algatusel otsustada sellist teavet anda, ilma 
et töötajatel oleks vaja seda nõuda. 
Liikmesriigid peaksid kehtestavama 
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meetmed, et keelata lepingutingimused, 
mille eesmärk on takistada töötajal 
avaldada teavet oma töötasu kohta või 
küsida teavet töötasu kohta samas või 
muus töötajate kategoorias käesoleva 
direktiivi tähenduses. 

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Tööandjad, kellel on vähemalt 
250 töötajat, peaksid palga kohta 
korrapäraselt aru andma sobival ja 
läbipaistval viisil, näiteks lisama vastava 
teabe oma tegevusaruandesse. Ka 
ettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2013/34/EL52 nõudeid, võivad otsustada 
anda töötasude kohta aru 
tegevusaruandes koos muude töötajatega 
seotud küsimustega.

(25) Tööandjad, kellel on vähemalt 
10 töötajat, peaksid palga kohta 
korrapäraselt aru andma sobival ja 
läbipaistval viisil, näiteks lisama vastava 
teabe koos muude töötajatega seotud 
küsimustega oma tegevusaruandesse, kui 
tööandja on kohustatud koostama sellise 
aruande vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivile 2013/34/EL52.

__________________ __________________
52 Direktiiv 2013/34/EL, nagu seda on 
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. oktoobri 2014. aasta direktiiviga 
2014/95/EL seoses mitmekesisust käsitleva 
teabe ja muu kui finantsteabe 
avalikustamisega teatavate suurettevõtjate 
ja kontsernide poolt (ELT L 330, 
15.11.2014, lk 1).

52 Direktiiv 2013/34/EL, nagu seda on 
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. oktoobri 2014. aasta direktiiviga 
2014/95/EL seoses mitmekesisust käsitleva 
teabe ja muu kui finantsteabe 
avalikustamisega teatavate suurettevõtjate 
ja kontsernide poolt (ELT L 330, 
15.11.2014, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Palgaaruandlus peaks võimaldama 
tööandjatel hinnata ja jälgida oma 
palgastruktuure ja -poliitikat, et ennetavalt 
järgida võrdse tasustamise põhimõtet. 
Samal ajal peaksid sooliselt eristatud 
andmed aitama pädevatel avaliku sektori 
asutustel, töötajate esindajatel ja muudel 
sidusrühmadel jälgida soolist palgalõhet 
sektorite (horisontaalne segregatsioon) ja 
funktsioonide (vertikaalne segregatsioon) 
lõikes. Tööandjad võivad soovida lisada 
avaldatud andmetele sooliste 
palgaerinevuste või -lõhede kohta 
selgituse. Juhul kui võrdse või võrdväärse 
töö eest makstava keskmise töötasu 
erinevust nais- ja meestöötajate vahel ei 
saa põhjendada objektiivsete ja 
sooneutraalsete teguritega, peaks tööandja 
võtma meetmeid ebavõrdsuse kaotamiseks.

(26) Palgaaruandlus peaks võimaldama 
tööandjatel hinnata ja jälgida oma 
palgastruktuure ja -poliitikat, et ennetavalt 
järgida võrdse tasustamise põhimõtet. 
Aruandlus ja ühised palgahindamised 
aitavad suurendada teadlikkust soolisest 
kallutatusest palgastruktuurides ja 
palgadiskrimineerimisest ning tegeleda 
sellega tõhusal ja süsteemsel viisil, tuues 
seeläbi kasu kõigile sama tööandja juures 
töötavatele töötajatele. Samal ajal peaksid 
sooliselt eristatud andmed aitama pädevatel 
avaliku sektori asutustel, töötajate 
esindajatel ja muudel sidusrühmadel 
jälgida soolist palgalõhet sektorite 
(horisontaalne segregatsioon) ja 
funktsioonide (vertikaalne segregatsioon) 
lõikes. Tööandjad võivad soovida lisada 
avaldatud andmetele sooliste 
palgaerinevuste või -lõhede kohta 
selgituse. Juhul kui võrdse või võrdväärse 
töö eest makstava keskmise töötasu 
erinevust eri soost töötajate vahel ei saa 
põhjendada objektiivsete ja sooneutraalsete 
teguritega, peaks tööandja võtma meetmeid 
ebavõrdsuse kaotamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tööandjate koormuse 
vähendamiseks võivad liikmesriigid 
otsustada koguda vajalikke andmeid oma 
riigi ametiasutuste kaudu ja need andmed 
omavahel siduda viisil, mis võimaldab 
arvutada naiste ja meeste palgalõhet 
tööandja kohta. Selline andmete kogumine 
võib nõuda mitme avaliku sektori asutuse 

(27) Tööandjate koormuse 
vähendamiseks võivad liikmesriigid 
koguda vajalikke andmeid oma riigi 
ametiasutuste kaudu ja need andmed 
omavahel siduda viisil, mis võimaldab 
arvutada soolist palgalõhet tööandja kohta. 
Selline andmete kogumine võib nõuda 
mitme avaliku sektori asutuse (nt 
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(nt maksuameti ja sotsiaalkindlustusameti) 
andmete omavahelist sidumist ning see 
oleks võimalik, kui on kättesaadavad 
haldusandmed, mis võimaldavad viia 
kokku tööandjate (ettevõtte/organisatsiooni 
tasandi) ja töötajate (individuaalse tasandi) 
andmed, sealhulgas rahalised ja 
mitterahalised hüvitised. Liikmesriigid 
võivad otsustada koguda seda teavet mitte 
ainult tööandjate kohta, kelle suhtes kehtib 
käesoleva direktiivi kohane 
palgaaruandluskohustus, vaid ka väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate kohta. 
Nõutava teabe avaldamine liikmesriikide 
poolt peaks asendama haldusandmetega 
hõlmatud tööandjate 
palgaaruandluskohustust, tingimusel et on 
saavutatud aruandluskohustusega ette 
nähtud tulemus.

maksuameti ja sotsiaalkindlustusameti) 
andmete omavahelist sidumist ning see 
oleks võimalik, kui on kättesaadavad 
haldusandmed, mis võimaldavad viia 
kokku tööandjate (ettevõtte/organisatsiooni 
tasandi) ja töötajate (individuaalse tasandi) 
andmed, sealhulgas rahalised ja 
mitterahalised hüvitised. Liikmesriigid 
võivad koguda seda teavet mitte ainult 
tööandjate kohta, kelle suhtes kehtib 
käesoleva direktiivi kohane 
palgaaruandluskohustus, vaid ka 
mikroettevõtjate kohta. Nõutava teabe 
avaldamine liikmesriikide poolt peaks 
asendama haldusandmetega hõlmatud 
tööandjate palgaaruandluskohustust, 
tingimusel et on saavutatud 
aruandluskohustusega ette nähtud tulemus. 
Liikmesriigid peaksid tööandjaid ja 
sotsiaalpartnereid toetama, pakkudes muu 
hulgas suuniseid, vorme ja koolitust, et 
hõlbustada aruandluskohustuse täitmist 
ja vähendada tööandjate, eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
koormust. Mikroettevõtjatele tuleks sellist 
toetust anda taotluse korral.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et teha organisatsiooni 
tasandil saadud teave naiste ja meeste 
palgalõhe kohta laialdaselt kättesaadavaks, 
peaksid liikmesriigid tegema käesoleva 
direktiivi kohaselt määratud 
järelevalveasutusele ülesandeks koondada 
tööandjatelt saadud andmed palgalõhe 
kohta, ilma seejuures tööandjate jaoks 
lisakoormust loomata. Järelevalveasutus 
peaks need andmed avalikustama, luues 
võimaluse võrrelda asjaomase liikmesriigi 

(28) Selleks et teha organisatsiooni 
tasandil saadud teave soolise palgalõhe 
kohta laialdaselt kättesaadavaks, peaksid 
liikmesriigid tegema käesoleva direktiivi 
kohaselt määratud järelevalveasutusele 
ülesandeks koondada tööandjatelt saadud 
andmed palgalõhe kohta, ilma seejuures 
tööandjate jaoks lisakoormust loomata. 
Järelevalveasutus peaks need andmed 
avalikustama, sealhulgas avaldades need 
kergesti ligipääsetaval veebisaidil, luues 
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individuaalsete tööandjate, sektorite ja 
piirkondade andmeid.

võimaluse võrrelda asjaomase liikmesriigi 
individuaalsete tööandjate, sektorite ja 
piirkondade andmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Organisatsioonides, kus on 
vähemalt 250 töötajat ja ilmneb 
palgaerinevus, peaks töötasu ühine 
hindamine tooma kaasa palgastruktuuride 
läbivaatamise ja analüüsi. Tööandjad 
peaksid töötasusid ühiselt hindama 
koostöös töötajate esindajatega; kui 
töötajate esindajad puuduvad, tuleks nad 
sel otstarbel määrata. Töötasu ühine 
hindamine peaks viima töö tasustamisel 
soolise diskrimineerimise kaotamiseni.

(29) Tööandjate juures, kus on 
vähemalt 10 töötajat ja ilmneb 
palgaerinevus, peaks töötasu ühine 
hindamine tooma kaasa palgastruktuuride 
läbivaatamise ja analüüsi. Tööandjad 
peaksid töötasusid ühiselt hindama 
koostöös töötajate esindajatega. Töötajate 
esindajate puudumisel peaks olema 
võimalik, et töötajate esindajaid määravad 
või valivad ametiühingud või nende 
liikmed või sama ettevõtte töötajad 
kooskõlas siseriikliku õiguse või 
kollektiivlepingutega. Kui ühes ja samas 
ettevõttes on nii ametiühingute esindajad 
kui ka töötajate esindajad, ei tohiks 
töötajate esindajate olemasolu kasutada 
ametiühingute positsiooni 
kahjustamiseks. Töötasu ühine hindamine 
peaks viima töö tasustamisel soolise 
diskrimineerimise kaotamiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29a) Kui objektiivsete ja 
sooneutraalsete kriteeriumide alusel on 
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leitud põhjendamatuid palgaerinevusi, 
peaksid tööandjad, kellel on vähemalt 10 
töötajat ja töötajate esindajat, koostama 
soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava, 
milles nähakse ette konkreetsed meetmed 
ja mille eesmärk on kaotada tööandja 
juures sooline palgalõhe. Soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskava tuleks 
korrapäraselt läbi vaadata.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesoleva direktiivi kohane teabe 
töötlemine või avaldamine peaks toimuma 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2016/67953. Tuleks lisada 
konkreetsed kaitsemeetmed, et vältida 
teabe otsest või kaudset avalikustamist 
tuvastatava kaastöötaja kohta. Teisalt ei 
tohiks töötajaid takistada oma töötasu 
vabatahtlikult avalikuks tegemast, et tagada 
meestele ja naistele võrdse või võrdväärse 
töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte 
järgimine.

(30) Käesoleva direktiivi kohane teabe 
töötlemine või avaldamine peaks toimuma 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2016/67953. Tuleks lisada 
konkreetsed kaitsemeetmed, et vältida 
teabe otsest või kaudset avalikustamist 
tuvastatava kaastöötaja kohta. Teisalt ei 
tohiks töötajaid takistada oma töötasu 
vabatahtlikult avalikuks tegemast, et tagada 
võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõtte järgimine.

__________________ __________________
53 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 
L 119, 4.5.2016, lk 1).

53 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 
L 119, 4.5.2016, lk 1).

Or. en
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Töötajatele peaks olema ette 
nähtud vajalikud menetlused, et neil oleks 
lihtsam saada õiguskaitset. Siseriiklikud 
õigusaktid, millega muudetakse 
lepitusmenetluse kasutamine või 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegeleva 
asutuse poole pöördumine kohustuslikuks 
või seotakse need meetmed stiimulite või 
karistustega, ei tohiks takistada pooltel 
kasutamast oma õigust pöörduda kohtusse.

(32) Kõigile töötajatele peaks olema ette 
nähtud vajalikud menetlused, et neil oleks 
lihtsam saada õiguskaitset. Siseriiklikud 
õigusaktid, millega muudetakse 
lepitusmenetluse kasutamine või 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegeleva 
asutuse poole pöördumine kohustuslikuks 
või seotakse need meetmed stiimulite või 
karistustega, ei tohiks takistada pooltel 
kasutamast oma õigust pöörduda kohtusse.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Võrdse tasustamise põhimõtte 
tulemuslik kohaldamine eeldab muude 
sidusrühmade kõrval võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegelevate asutuste kaasamist. 
Seepärast peaksid võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegelevatel riiklikel asutustel 
olema piisavad volitused, et tegeleda 
soolise palgadiskrimineerimise kõigi 
aspektidega, sealhulgas tasustamise 
läbipaistvuse või muude käesolevas 
direktiivis sätestatud õiguste ja 
kohustustega. Selleks et ületada 
menetluslikud ja kuludega seotud 
takistused, millega puutuvad kokku 
töötajad, kes leiavad, et neid 
diskrimineeritakse, kui nad püüavad panna 
maksma oma õigust võrdsele tasustamisele, 
peaks võrdõiguslikkuse küsimustega 
tegelevatel asutustel, samuti meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse tagamisest 

(33) Võrdse tasustamise põhimõtte 
tulemuslik kohaldamine eeldab muude 
sidusrühmade kõrval võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegelevate asutuste kaasamist. 
Seepärast peaksid võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegelevatel riiklikel asutustel 
olema piisavad volitused, et tegeleda 
soolise palgadiskrimineerimise kõigi 
aspektidega, sealhulgas tasustamise 
läbipaistvuse või muude käesolevas 
direktiivis sätestatud õiguste ja 
kohustustega. Selleks et ületada 
menetluslikud ja kuludega seotud 
takistused, millega puutuvad kokku 
töötajad, kes leiavad, et neid 
diskrimineeritakse, kui nad püüavad panna 
maksma oma õigust võrdsele tasustamisele, 
peaks võrdõiguslikkuse küsimustega 
tegelevatel asutustel, samuti eri soost 
töötajate võrdõiguslikkuse tagamisest 
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huvitatud ühendustel, organisatsioonidel, 
asutustel ja töötajate esindajatel või muudel 
juriidilistel isikutel olema võimalik 
üksikisikuid esindada. Nad peaksid soovi 
korral saama töötajaid abistada nende 
nimel või nende toetuseks, et 
diskrimineerimise all kannatanud töötajatel 
oleks võimalik tõhusalt kaitsta oma õigusi 
ja nõuda võrdse tasustamise põhimõtte 
järgimist.

huvitatud ühendustel, organisatsioonidel, 
asutustel ja töötajate esindajatel või muudel 
juriidilistel isikutel olema võimalik 
üksikisikuid esindada. Nad peaksid soovi 
korral saama töötajaid abistada nende 
nimel või nende toetuseks, et 
diskrimineerimise all kannatanud töötajatel 
oleks võimalik tõhusalt kaitsta oma õigusi 
ja nõuda võrdse tasustamise põhimõtte 
järgimist.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Võrdõiguslikkuse küsimustega 
tegelevad asutused ja töötajate esindajad 
peaksid samuti saama esindada üht või 
mitut töötajat, kes usuvad, et neid 
diskrimineeritakse soo alusel, kuna 
rikutakse võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmise põhimõtet. Mitme 
töötaja nimel tegutsemine või nende 
toetamine on üks viis, kuidas lihtsustada 
menetlusi, mida menetluslike ja rahaliste 
takistuste või ohvristamise hirmu tõttu 
muidu ei oleks algatatud; nii on see ka 
juhul, kui töötajad puutuvad kokku 
mitmekordse diskrimineerimisega, mille 
käsitlemine võib olla eriti keeruline. 
Kollektiivhagid võivad paljastada 
süsteemse diskrimineerimise ning muuta 
võrdse tasustamise ja soolise 
võrdõiguslikkuse ühiskonnas tervikuna 
nähtavaks. Kollektiivse õiguskaitse 
võimalus suurendaks motivatsiooni 
tasustamise läbipaistvuse meetmete 
ennetavaks järgimiseks, tekitaks 
vastastikust survet ning suurendaks 
tööandjate teadlikkust ja valmidust 
ennetavalt tegutseda.

(34) Võrdõiguslikkuse küsimustega 
tegelevad asutused ja töötajate esindajad 
peaksid samuti saama esindada üht või 
mitut töötajat, kes usuvad, et neid 
diskrimineeritakse soo alusel, kuna 
rikutakse võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmise põhimõtet. Mitme 
töötaja nimel tegutsemine või nende 
toetamine on üks viis, kuidas lihtsustada 
menetlusi, mida menetluslike ja rahaliste 
takistuste või ohvristamise hirmu tõttu 
muidu ei oleks algatatud; nii on see ka 
juhul, kui töötajad puutuvad kokku 
mitmekordse diskrimineerimisega, mille 
käsitlemine võib olla eriti keeruline. 
Kollektiivhagid võivad paljastada 
süsteemse diskrimineerimise ning muuta 
võrdse tasustamise ja soolise 
võrdõiguslikkuse ühiskonnas tervikuna 
nähtavaks. Kollektiivse õiguskaitse 
võimalus suurendaks motivatsiooni 
tasustamise läbipaistvuse meetmete 
ennetavaks järgimiseks, tekitaks 
vastastikust survet ning suurendaks 
tööandjate teadlikkust ja valmidust 
ennetavalt tegutseda.
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Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevatele 
asutustele eraldatakse piisavalt vahendeid, 
et neil oleks võimalik soolise 
palgadiskrimineerimisega seotud 
ülesandeid tulemuslikult ja nõuetekohaselt 
täita. Kui ülesanded määratakse rohkem 
kui ühele asutusele, peaks liikmesriik 
tagama nende tegevuse nõuetekohase 
koordineerimise.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Hüvitis peaks täielikult katma 
soolise palgadiskrimineerimise tagajärjel 
tekkinud kahju54. See peaks hõlmama 
saamata jäänud palga ja seotud boonuste 
või loonustasude täies ulatuses 
sissenõudmist ning hüvitist kaotatud 
võimaluste ja moraalse kahju eest. Sellisele 
hüvitisele ei tohiks lubada kehtestada 
eelnevalt kindlaks määratud ülempiiri.

(36) Hüvitis peaks täielikult katma 
soolise palgadiskrimineerimise tagajärjel 
tekkinud kahju54. See peaks hõlmama 
saamata jäänud palga ja seotud boonuste 
või loonustasude täies ulatuses 
sissenõudmist ning hüvitist kaotatud 
võimaluste ja moraalse kahju eest. Sellisele 
hüvitisele ei tohiks lubada kehtestada 
eelnevalt kindlaks määratud ülempiiri. 
Määratud hüvitis peaks arvesse võtma 
soolist palgadiskrimineerimist, mis 
põimub läbi muude diskrimineerimise 
vormidega. 

__________________ __________________
54 Kohtuasi C-407/14: María Auxiliadora 
Arjona Camacho vs. Securitas Seguridad 

54 Kohtuasi C-407/14: María Auxiliadora 
Arjona Camacho vs. Securitas Seguridad 
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España SA, ECLI:EU:C:2015:831, 
punkt 45.

España SA, ECLI:EU:C:2015:831, 
punkt 45.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Kuigi selleks, et tõendamiskohustus 
läheks üle tööandjale, on vaja tuvastada 
üksnes diskrimineerimise eeldus, ei ole 
ohvritel ja kohtutel alati täpselt teada, 
kuidas seda eeldust tuvastada. Tasustamise 
läbipaistvuse meetmetega oleks võimalik 
toetada tõendamiskohustuse 
ümberpööramist, aidates töötajatel määrata 
kindlaks võrdset või võrdväärset tööd 
tegevate naiste ja meeste keskmised 
palgatasemed. Kui töötajatel oleks 
võimalik esitada prima facie tõendeid, 
mille põhjal võib diskrimineerimist 
eeldada, tooks see kiiresti kaasa 
tõendamiskohustuse ümberpööramise 
töötaja kasuks.

(39) Kuigi selleks, et tõendamiskohustus 
läheks üle tööandjale, on vaja tuvastada 
üksnes diskrimineerimise eeldus, ei ole 
ohvritel ja kohtutel alati täpselt teada, 
kuidas seda eeldust tuvastada. Tasustamise 
läbipaistvuse meetmetega oleks võimalik 
toetada tõendamiskohustuse 
ümberpööramist, aidates töötajatel määrata 
kindlaks võrdset või võrdväärset tööd 
tegevate eri soost töötajate keskmised 
palgatasemed. Kui töötajatel oleks 
võimalik esitada prima facie tõendeid, 
mille põhjal võib diskrimineerimist 
eeldada, tooks see kiiresti kaasa 
tõendamiskohustuse ümberpööramise 
töötaja kasuks.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Kooskõlas Euroopa Kohtu 
praktikaga peaksid käesoleva direktiivi 
kohaste õiguste kaitse tagamist 
puudutavate nõuete aegumistähtaegu 
käsitlevad siseriiklikud õigusnormid olema 
sellised, et need ei muuda kõnealuste 
õiguste kasutamist võimatuks või ülemäära 

(40) Kooskõlas Euroopa Kohtu 
praktikaga peaksid käesoleva direktiivi 
kohaste õiguste kaitse tagamist 
puudutavate nõuete aegumistähtaegu 
käsitlevad siseriiklikud õigusnormid olema 
sellised, et need ei muuda kõnealuste 
õiguste kasutamist võimatuks või ülemäära 
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keeruliseks. Aegumistähtajad kujutavad 
endast soolise palgadiskrimineerimise 
ohvrite jaoks konkreetseid takistusi. 
Seepärast tuleks kehtestada ühised 
miinimumnõuded. Nendes tuleks kindlaks 
määrata, millal hakkab aegumistähtaeg 
kulgema, selle pikkus ja asjaolud, mis 
toovad kaasa selle katkestamise või 
peatamise, ning sätestada, et nõude 
aegumistähtaeg on vähemalt kolm aastat.

keeruliseks. Aegumistähtajad kujutavad 
endast soolise palgadiskrimineerimise 
ohvrite jaoks konkreetseid takistusi. 
Seepärast ei tohiks aegumistähtaega 
hakata arvestama enne, kui 
diskrimineerimine on lõpetatud, ja tuleks 
kehtestada täiendavad ühised 
miinimumnõuded. Nendes tuleks kindlaks 
määrata, millal hakkab aegumistähtaeg 
kulgema, selle pikkus ja asjaolud, mis 
toovad kaasa selle katkestamise või 
peatamise, ning sätestada, et nõude 
aegumistähtaeg on vähemalt viis aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Kohtukulud takistavad oluliselt 
soolise palgadiskrimineerimise ohvritel 
nõudmast oma õigust võrdsele 
tasustamisele, tuues kaasa selle õiguse 
ebapiisava kaitse ja rakendamise. Selleks et 
kõrvaldada kõnealune oluline menetluslik 
takistus, peaks edukatel nõuete esitajatel 
olema lubatud oma menetluskulud 
vastaspoolelt sisse nõuda. Teisalt ei peaks 
nõude esitajad vastutama vastaspoole 
võidu korral viimase menetluskulude eest, 
välja arvatud juhul, kui nõue on esitatud 
pahauskselt, on selgelt põhjendamatu või 
kui kohtud ja muud pädevad asutused 
peaksid vastaspoolepoolset sissenõudmata 
jätmist juhtumi konkreetsete asjaolude 
tõttu ebamõistlikuks, arvestades näiteks 
mikroettevõtjate finantsseisundit.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en



PR\1233568ET.docx 35/86 PE693.798v01-00

ET

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Liikmesriigid peaksid ette nägema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad 
karistused juhuks, kui rikutakse käesoleva 
direktiivi alusel vastu võetud siseriiklikke 
sätteid või käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeval juba kehtivaid siseriiklikke 
sätteid, mis on seotud meeste ja naiste 
õigusega saada võrdse või võrdväärse töö 
eest võrdset tasu. Sellised karistused 
peaksid hõlmama trahve, millele tuleks 
kehtestada miinimummäär, võttes 
nõuetekohaselt arvesse rikkumise raskust 
ja kestust, tahtlust diskrimineerida või 
rasket hooletust ning muid raskendavaid 
või kergendavaid asjaolusid, mida võidakse 
juhtumi asjaoludel kohaldada, näiteks 
juhul, kui palgadiskrimineerimine soo 
alusel on põimunud mõne muu 
diskrimineerimise alusega. Liikmesriigid 
peaksid kaaluma trahvina sissenõutud 
summade eraldamist võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegelevatele asutustele, et 
need saaksid tõhusalt täita oma ülesandeid 
seoses võrdse tasustamise õiguse 
rakendamisega, sealhulgas esitada 
palgadiskrimineerimisega seotud nõudeid 
või abistada ja toetada ohvreid selliste 
nõuete esitamisel.

(42) Liikmesriigid peaksid ette nägema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad 
karistused juhuks, kui rikutakse käesoleva 
direktiivi alusel vastu võetud siseriiklikke 
sätteid või käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeval juba kehtivaid siseriiklikke 
sätteid, mis on seotud meeste ja naiste 
õigusega saada võrdse või võrdväärse töö 
eest võrdset tasu. Sellised karistused 
peaksid hõlmama trahve, millele tuleks 
kehtestada miinimummäär, võttes 
nõuetekohaselt arvesse rikkumise raskust 
ja kestust, tahtlust diskrimineerida või 
rasket hooletust ning muid raskendavaid 
või kergendavaid asjaolusid, mida võidakse 
juhtumi asjaoludel kohaldada, näiteks 
juhul, kui palgadiskrimineerimine soo 
alusel on põimunud mõne muu 
diskrimineerimise alusega. Liikmesriigid 
peaksid kaaluma trahvina sissenõutud 
summade eraldamist võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegelevatele asutustele, et 
need saaksid tõhusalt täita oma ülesandeid 
seoses võrdse tasustamise õiguse 
rakendamisega, sealhulgas esitada 
palgadiskrimineerimisega seotud nõudeid 
või abistada ja toetada ohvreid selliste 
nõuete esitamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Käesolevast direktiivist tulenevad 
tööandjate kohustused on osa keskkonna-, 

(44) Käesolevast direktiivist tulenevad 
tööandjate kohustused on osa keskkonna-, 
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sotsiaal- ja tööõiguse valdkonnas 
kohaldatavatest kohustustest, mille täitmise 
peavad liikmesriigid seoses 
riigihankemenetlustes osalemisega tagama 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2014/23/EL56, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivile 
2014/24/EL57 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivile 2014/25/EL58. Selleks 
et täita neid kohustusi seoses õigusega 
võrdsele tasustamisele, peaksid 
liikmesriigid eelkõige tagama, et 
ettevõtjatel on riigihankelepingu või 
kontsessiooni täitmisel kehtestatud 
palgakujundusmehhanismid, mis ei 
põhjusta naiste ja meeste palgalõhet, mida 
ei saa põhjendada sooneutraalsete 
teguritega ükskõik millises võrdset või 
võrdväärset tööd tegevas töötajate 
kategoorias. Peale selle peaksid 
liikmesriigid kaaluma võimalust, et avaliku 
sektori hankijad lisavad lepingusse 
vajalikud karistused ja 
lõpetamistingimused, et tagada 
riigihankelepingutes ja kontsessioonides 
võrdse tasustamise põhimõtte järgimine. 
Samuti võivad nad võtta võrdse 
tasustamise põhimõtte eiramist pakkuja või 
mõne tema alltöövõtja poolt arvesse, kui 
nad kaaluvad hankemenetlusest 
kõrvaldamise aluste kohaldamist või otsust 
jätta leping sõlmimata pakkujaga, kes 
esitas majanduslikult soodsaima 
pakkumuse.

sotsiaal- ja tööõiguse valdkonnas 
kohaldatavatest kohustustest, mille täitmise 
peavad liikmesriigid seoses 
riigihankemenetlustes osalemisega tagama 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2014/23/EL56, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivile 
2014/24/EL57 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivile 2014/25/EL58. Selleks 
et täita neid kohustusi seoses õigusega 
võrdsele tasustamisele, peaksid 
liikmesriigid eelkõige tagama, et 
ettevõtjatel on riigihankelepingu või 
kontsessiooni täitmisel kehtestatud 
palgakujundusmehhanismid, mis ei 
põhjusta soolist palgalõhet, mida ei saa 
põhjendada sooneutraalsete teguritega 
ükskõik millises võrdset või võrdväärset 
tööd tegevas töötajate kategoorias. Peale 
selle peaksid liikmesriigid kaaluma 
võimalust, et avaliku sektori hankijad 
lisavad lepingusse vajalikud karistused ja 
lõpetamistingimused, et tagada 
riigihankelepingutes ja kontsessioonides 
võrdse tasustamise põhimõtte järgimine. 
Samuti võivad nad võtta võrdse 
tasustamise põhimõtte eiramist pakkuja või 
mõne tema alltöövõtja poolt arvesse, kui 
nad kaaluvad hankemenetlusest 
kõrvaldamise aluste kohaldamist või otsust 
jätta leping sõlmimata pakkujaga, kes 
esitas majanduslikult soodsaima 
pakkumuse.

__________________ __________________
56 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/23/EL kontsessioonilepingute 
sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, 
lk 1).

56 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/23/EL kontsessioonilepingute 
sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, 
lk 1).

57 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 
2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).

57 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 
2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).

58 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. veebruari 2014. aasta 

58 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. veebruari 2014. aasta 
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direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse 
vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste 
riigihankeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 
28.3.2014, lk 243).

direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse 
vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste 
riigihankeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 
28.3.2014, lk 243).

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded, säilitades seeläbi 
liikmesriikide õiguse kehtestada või 
säilitada soodsamad sätted. Kehtiva 
õigusraamistiku kohased õigused peaksid 
jääma kehtima, kui käesoleva direktiiviga 
ei kehtestata soodsamaid õigusnorme. 
Direktiivi rakendamisega ei või vähendada 
olemasolevaid õiguseid, mis on selles 
valdkonnas kehtivates liidu või 
siseriiklikes õigusaktides kehtestatud, ega 
ei saa sellele tugineda, et vähendada 
töötajate õigusi seoses meeste ja naiste 
võrdse tasustamisega võrdse või 
võrdväärse töö eest.

(47) Direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded, säilitades seeläbi 
liikmesriikide õiguse kehtestada või 
säilitada soodsamad sätted. Kehtiva 
õigusraamistiku kohased õigused peaksid 
jääma kehtima, kui käesoleva direktiiviga 
ei kehtestata soodsamaid õigusnorme. 
Direktiivi rakendamisega ei või vähendada 
olemasolevaid õiguseid, mis on selles 
valdkonnas kehtivates liidu või 
siseriiklikes õigusaktides kehtestatud, ega 
ei saa sellele tugineda, et vähendada 
töötajate õigusi seoses meeste ja naiste 
võrdse tasustamisega võrdse või 
võrdväärse töö eest.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Et tagada meeste ja naiste võrdse 
või võrdväärse töö eest võrdse tasu saamise 
õiguse rakendamise üle asjakohane 
järelevalve, peaksid liikmesriigid looma 

(48) Et tagada võrdse või võrdväärse töö 
eest võrdse tasu saamise õiguse 
rakendamise üle asjakohane järelevalve, 
peaksid liikmesriigid looma või määrama 
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või määrama spetsiaalse 
järelevalveasutuse. Sellel asutusel, mis 
võib olla osa mõnest olemasolevast 
sarnaste eesmärkidega asutusest, peaksid 
olema konkreetsed ülesanded seoses 
käesolevas direktiivis ette nähtud 
tasustamise läbipaistvuse meetmete 
rakendamisega ning ta peaks koguma 
teatavaid andmeid, et jälgida tasustamisega 
seotud ebavõrdsust ja tasustamise 
läbipaistvuse meetmete mõju.

spetsiaalse järelevalveasutuse. Sellel 
asutusel, mis võib olla osa mõnest 
olemasolevast sarnaste eesmärkidega 
asutusest, peaksid olema konkreetsed 
ülesanded seoses käesolevas direktiivis ette 
nähtud tasustamise läbipaistvuse meetmete 
rakendamisega ning ta peaks koguma 
teatavaid andmeid, et jälgida tasustamisega 
seotud ebavõrdsust ja tasustamise 
läbipaistvuse meetmete mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Palgastatistika koostamine sugude 
lõikes ning komisjonile (Eurostatile) 
täpsete ja täielike statistiliste andmete 
esitamine on oluline, et analüüsida ja 
jälgida soolise palgalõhe dünaamikat 
Euroopa tasandil. Nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 530/199959 nõutakse 
liikmesriikidelt iga nelja aasta järel 
mikrotasandil töötasude struktuurilise 
statistika koostamist, et saada ühtlustatud 
andmeid soolise palgalõhe arvutamiseks. 
Iga-aastane kvaliteetne statistika võiks 
suurendada läbipaistvust ja veelgi 
parandada soolise palgalõhe alast 
järelevalvet ja teadlikkust sellest 
probleemist. Selliste andmete 
kättesaadavus ja võrreldavus on oluline, et 
hinnata nii siseriiklikke kui ka kogu liidus 
toimuvaid muutusi.

(49) Palgastatistika koostamine sugude, 
puude ja vanuse lõikes ning komisjonile 
(Eurostatile) täpsete ja täielike statistiliste 
andmete esitamine on oluline, et 
analüüsida ja jälgida soolise palgalõhe 
dünaamikat Euroopa tasandil. Nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 530/199959 nõutakse 
liikmesriikidelt iga nelja aasta järel 
mikrotasandil töötasude struktuurilise 
statistika koostamist, et saada ühtlustatud 
andmeid soolise palgalõhe arvutamiseks. 
Iga-aastane kvaliteetne statistika võiks 
suurendada läbipaistvust ja veelgi 
parandada soolise palgalõhe alast 
järelevalvet ja teadlikkust sellest 
probleemist. Selliste andmete 
kättesaadavus ja võrreldavus on oluline, et 
hinnata nii siseriiklikke kui ka kogu liidus 
toimuvaid muutusi.

__________________ __________________
59 Nõukogu 9. märtsi 1999. aasta määrus 
(EÜ) nr 530/1999 töötasude ja 
tööjõukulude struktuurilise statistika kohta 

59 Nõukogu 9. märtsi 1999. aasta määrus 
(EÜ) nr 530/1999 töötasude ja 
tööjõukulude struktuurilise statistika kohta 
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(EÜT L 63, 12.3.1999, lk 6). (EÜT L 63, 12.3.1999, lk 6).

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
meestele ja naistele võrdse või võrdväärse 
töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte 
parem ja tõhusam rakendamine seeläbi, et 
kehtestatakse ühised miinimumnõuded, 
mida tuleks kohaldada kõigi ettevõtjate ja 
organisatsioonide suhtes kogu Euroopa 
Liidus. Kuna seda eesmärki ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada ja seetõttu 
tuleks seda teha liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale, 
piirdudes miinimumnõuete kehtestamisega.

(50) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
igast soost töötajatele võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõtte parem ja tõhusam rakendamine 
seeläbi, et kehtestatakse ühised 
miinimumnõuded, mida tuleks kohaldada 
kõigi ettevõtjate ja organisatsioonide 
suhtes kogu Euroopa Liidus. Kuna seda 
eesmärki ei suuda liikmesriigid piisavalt 
saavutada ja seetõttu tuleks seda teha liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale, 
piirdudes miinimumnõuete kehtestamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Käesoleva direktiivi rakendamisel 
peaksid liikmesriigid hoiduma haldus-, 
finants- ja õiguspiirangute kehtestamisest 
viisil, mis pidurdab mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate asutamist ja 
arengut. Seepärast palutakse 

(52) Käesoleva direktiivi rakendamisel 
peaksid liikmesriigid hoiduma haldus-, 
finants- ja õiguspiirangute kehtestamisest 
viisil, mis pidurdab mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate asutamist ja 
arengut. Liikmesriikidel palutakse hinnata 
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liikmesriikidel hinnata oma ülevõtmisakti 
mõju väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele, veendumaks et selle mõju 
neile ei ole ebaproportsionaalne, pöörates 
seejuures erilist tähelepanu 
mikroettevõtjatele, vähendada 
halduskoormust ning avaldada sellise 
hindamise tulemused.

oma ülevõtmisakti mõju mikro-, väikestele 
ja keskmise suurusega ettevõtjatele, 
veendumaks et seda rakendatakse 
nõuetekohaselt ning samal ajal tagatakse 
vajalik tugi, et vähendada halduskoormust, 
ning avaldada sellise hindamise tulemused. 
Liikmesriigid peaksid hindama ka 
käesoleva direktiivi mõju sektoritele, kus 
töötavad ülekaalukalt naised.

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
miinimumnõuded, millega tugevdatakse 
ELi toimimise lepingu artiklis 157 
sätestatud meestele ja naistele võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõtte ning direktiivi 2006/54/EÜ 
artiklis 4 sätestatud diskrimineerimiskeelu 
kohaldamist, eelkõige tasustamise 
läbipaistvuse ja tõhustatud 
õiguskaitsemehhanismide kaudu.

Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
miinimumnõuded, millega tugevdatakse 
ELi toimimise lepingu artiklis 157 
sätestatud võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmise põhimõtte ning 
direktiivi 2006/54/EÜ artiklis 4 sätestatud 
diskrimineerimiskeelu kohaldamist, 
eelkõige tasustamise läbipaistvuse ja 
tõhustatud õiguskaitsemehhanismide 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiivi kohaldatakse kõigi 
töötajate suhtes, kellel on liikmesriigis 
kehtiva õiguse, kollektiivlepingu ja/või 
tava kohaselt määratletud tööleping või -
suhe, võttes arvesse Euroopa Kohtu 
kohtupraktikat.

2. Direktiivi kohaldatakse kõigi 
töötajate suhtes, kellel on liikmesriigis 
kehtiva õiguse, kollektiivlepingu ja/või 
tava kohaselt määratletud tööleping või -
suhe, sealhulgas osalise tööajaga töötajad, 
tähtajalise lepinguga töötajad ja isikud, 
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kellel on tööleping või -suhe renditööjõu 
büroodega, võttes arvesse Euroopa Kohtu 
kohtupraktikat.

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „palgalõhe“ – tööandja nais- ja 
meestöötajate keskmise palgataseme 
erinevus, väljendatuna protsendina 
meestöötaja keskmisest palgatasemest;

(c) „sooline palgalõhe“ – eri soost 
töötajate keskmise palgataseme erinevus, 
väljendatuna protsendina meestöötaja või 
muust soost töötaja keskmisest 
palgatasemest;

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „mediaanpalga lõhe“ – nais- ja 
meestöötajate mediaanpalgataseme 
erinevus, väljendatuna protsendina 
meestöötaja keskmisest 
mediaanpalgatasemest;

(e) „sooline mediaanpalga lõhe“ – eri 
soost töötajate mediaanpalgataseme 
erinevus, väljendatuna protsendina 
meestöötaja või muust soost töötaja 
keskmisest mediaanpalgatasemest;

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „töötajate kategooria“ – võrdset või 
võrdväärset tööd tegevad töötajad, kelle on 
rühmadeks jaganud tööandja käesoleva 
direktiivi artiklis 4 sätestatud ja asjaomase 
tööandja poolt täpsustatud kriteeriumide 
alusel;

(g) „töötajate kategooria“ – artiklis 4 
sätestatud kriteeriumide alusel võrdset või 
võrdväärset tööd tegevad töötajad;

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) „otsene diskrimineerimine“ – 
olukord, kus ühte isikut koheldakse soo 
tõttu halvemini, kui koheldakse, on 
koheldud või koheldaks teist isikut 
samalaadses olukorras;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) „kaudne diskrimineerimine“ – 
olukord, kus väliselt neutraalne säte, 
kriteerium või tava seab ühest soost isikud 
võrreldes teisest soost isikutega 
ebasoodsamasse olukorda, välja arvatud 
juhul, kui kõnealusel sättel, kriteeriumil või 
taval on objektiivselt põhjendatav 
õigustatud eesmärk ning selle eesmärgi 
saavutamise vahendid on asjakohased ja 
vajalikud;

(i) „kaudne diskrimineerimine“ – 
olukord, kus väliselt neutraalne säte, 
kriteerium või tava seab ühest soost isikud 
võrreldes teisest soost isikutega 
ebasoodsamasse olukorda, välja arvatud 
juhul, kui kõnealusel sättel, kriteeriumil või 
taval on objektiivselt põhjendatav 
õigustatud eesmärk, mis on kooskõlas 
artiklis 4 sätestatud kriteeriumidega, ning 
selle eesmärgi saavutamise vahendid on 
asjakohased ja vajalikud;
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Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ia) „läbipõimunud 
diskrimineerimine“ – diskrimineerimine 
kahe või enama asjaolu, omaduse või 
identiteedi alusel, mille mõju on 
samaaegne ja mis on vastastikku sellisel 
viisil sõltuvad, et neid on võimatu 
üksteisest eraldada, ning mis tekitavad 
seeläbi konkreetseid ja spetsiifilisi 
diskrimineerimise vorme;

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) „võrdõiguslikkuse küsimustega 
tegelev asutus“ – asutus või asutused, mis 
on määratud direktiivi 2006/54/EÜ 
artikli 20 alusel ja mille ülesanne on 
edendada, analüüsida, jälgida ja toetada 
kõikide isikute võrdset, soolise 
diskrimineerimiseta kohtlemist;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) korraldus diskrimineerida isikuid 
soo tõttu;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva direktiivi mõistes 
hõlmab palgadiskrimineerimine ka 
diskrimineerimist, mis põhineb soolise 
diskrimineerimise kombinatsioonil ükskõik 
millise muu diskrimineerimise alusega, 
mille eest kaitseb direktiiv 2000/43/EÜ või 
2000/78/EÜ.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Liikmesriigid täpsustavad riiklikus 
õiguses mõistet „võrdväärne töö“ 
kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga ja 
soovituse 2014/124/EL punktiga 10, 
tuginedes töö väärtuse määramisel 
objektiivsetele ja sooneutraalsetele 
kriteeriumidele kooskõlas käesoleva 
artikli lõikega 3.

Or. en
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Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et tööandjad on 
kehtestanud palgastruktuurid, millega 
tagatakse, et naistele ja meestele 
makstakse võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdset tasu.

1. Liikmesriigid võtavad pärast 
sotsiaalpartnerite ja võrdõiguslikkust 
edendavate asutustega konsulteerimist 
vajalikud meetmed tagamaks, et tööandjad 
on kehtestanud palgastruktuurid, millega 
tagatakse, et võrdse või võrdväärse töö eest 
makstakse võrdset tasu.

Or. en

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed selliste vahendite või meetodite 
kehtestamiseks, millega hinnata ja võrrelda 
töö väärtust kooskõlas käesolevas artiklis 
sätestatud kriteeriumidega. Nende 
vahendite või meetodite hulka võivad 
kuuluda sooneutraalsed töökohtade 
hindamis- ja klassifitseerimissüsteemid.

2. Liikmesriigid võtavad pärast 
sotsiaalpartnerite ja võrdõiguslikkust 
edendavate asutustega konsulteerimist 
vajalikud meetmed, et luua sellised 
vahendid ja meetodid, millega hinnata ja 
võrrelda töö väärtust kooskõlas käesolevas 
artiklis sätestatud kriteeriumidega ja mis 
on nii töötajatele kui tööandjatele kergesti 
kättesaadavad, ning ergutada nende 
vahendite ja meetodite kasutamist 
palgatasemete kindlaksmääramiseks. Neid 
vahendeid ja meetodeid rakendatakse 
sotsiaalpartnerite osalusel tööandja või 
sektori tasandil ning nende vahendite või 
meetodite hulka kuuluvad sooneutraalsed 
töökohtade hindamis- ja 
klassifitseerimissüsteemid. 

Or. en
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Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Need vahendid või meetodid 
peavad võimaldama hinnata töötajate 
olukorra võrreldavust töö väärtuse 
seisukohast, lähtudes objektiivsetest 
kriteeriumidest, mis hõlmavad haridus-, 
kutse- ja koolitusnõudeid, oskusi, 
töökoormust ja vastutust, tehtud tööd ja 
asjaomaste ülesannete laadi. Need ei tohi 
sisaldada kriteeriume ega põhineda 
kriteeriumidel, mis tulenevad otseselt või 
kaudselt töötaja soost.

3. Lõikes 2 osutatud vahendid või 
meetodid peavad võimaldama hinnata 
töötajate olukorra võrreldavust töö väärtuse 
seisukohast, lähtudes objektiivsetest ja 
sooneutraalsetest kriteeriumidest. Nendes 
sooneutraalsetes kriteeriumides lepitakse 
kokku sotsiaalpartneritega. Kriteeriumid 
peavad hõlmama vähemalt järgmist:

(a) haridus-, kutse- ja koolitusnõudeid;
(b) oskusi, sealhulgas töökoha nõuete 
täitmiseks vajalikke teadmisi, suhtlemis- 
ja probleemilahendusoskust;
(c) töökoormust, sealhulgas vaimset, 
psühhosotsiaalset ja füüsilist koormust;
(d) vastutust, sealhulgas inimeste, 
kaupade ja seadmete ning teabe ja 
rahaliste vahendite eest;
(e) töötingimusi, sealhulgas töökeskkonna 
(füüsilise, psühholoogilise ja 
emotsionaalse) ning organisatsioonilise 
keskkonnaga seotud tingimusi.
Lõikes 2 osutatud vahendid või meetodid 
ei tohi sisaldada kriteeriume ega põhineda 
kriteeriumidel, mis tulenevad otseselt või 
kaudselt töötaja soost. Liikmesriigid 
pakuvad tööandjatele ja 
sotsiaalpartneritele tuge, sealhulgas 
koolitust ja üksikasjalikke suuniseid, selle 
kohta, kuidas käesoleva lõike esimeses 
lõigus osutatud objektiivsed, 
sooneutraalsed kriteeriumid ning lõikes 2 
osutatud vahendid ja meetodid kehtestada.

Or. en



PR\1233568ET.docx 47/86 PE693.798v01-00

ET

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui palgaerinevused on 
omistatavad ühele allikale, kes määrab 
kindlaks tasustamistingimused, ei piirdu 
hindamine, kas töötajad teevad võrdset või 
võrdväärset tööd, olukordadega, kus naised 
ja mehed töötavad sama tööandja juures, 
vaid seda võib laiendada kõnealusele ühele 
allikale. Hindamine ei piirdu ka 
töötajatega, kes töötavad asjaomase 
töötajaga samal ajal. Kui reaalset 
võrdlusisikut ei ole võimalik leida, on 
lubatud võrdlus hüpoteetilise 
võrdlusisikuga või muude tõendite 
kasutamine, mille põhjal on võimalik 
eeldada väidetavat diskrimineerimist.

4. Kui palgaerinevused on 
omistatavad ühele allikale, kes määrab 
kindlaks tasustamistingimused, ei piirdu 
hindamine, kas töötajad teevad võrdset või 
võrdväärset tööd, olukordadega, kus eri 
soost töötajad töötavad sama tööandja 
juures, vaid seda võib laiendada 
kõnealusele ühele allikale ja 
sektoritevahelisele võrdlemisele. 
Hindamine ei piirdu töötajatega, kes 
töötavad asjaomase töötajaga samal ajal, 
samas sektoris või sama tööandja juures. 
Kui reaalset võrdlusisikut ei ole võimalik 
leida, on lubatud võrdlus hüpoteetilise 
võrdlusisikuga lõikes 3 viidatud 
kriteeriumide alusel või muude tõendite 
kasutamine, mille põhjal on võimalik 
eeldada väidetavat diskrimineerimist. 
Hüpoteetiline võrdlusisik hõlbustab 
sektoritevahelist võrdlemist.

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui töötasu määramiseks 
kasutatakse töökohtade hindamis- ja 
klassifitseerimissüsteemi, peab see 
põhinema nii meeste kui ka naiste puhul 
samadel kriteeriumidel ning see tuleb 
koostada nii, et igasugune sooline 
diskrimineerimine on välistatud.

5. Liikmesriigid tagavad, et 
tööandjatele ja sotsiaalpartneritele 
antakse vajalikud vahendid ja juhised, et 
võtta kasutusele sooneutraalsed 
töökohtade hindamis- ja 
klassifitseerimissüsteemid töötasu 
kindlaksmääramiseks. Sellised töökohtade 
hindamis- ja klassifitseerimissüsteemid 
peavad põhinema sooneutraalsetel 
kriteeriumidel ning need tuleb koostada 



PE693.798v01-00 48/86 PR\1233568ET.docx

ET

nii, et kõik diskrimineerimise vormid on 
välistatud ja tagatud on, et ei alahinnata 
sellistel töökohtadel vajalikke oskusi, kus 
töötavad ülekaalukalt naised. 

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Töökohale kandideerijatel on õigus 
saada tulevaselt tööandjalt teavet 
asjaomasel ametikohal makstava töötasu 
algse taseme või vahemiku kohta, mis 
lähtub objektiivsetest ja sooneutraalsetest 
kriteeriumidest. Selline teave esitatakse 
avaldatud töökuulutuses või muul viisil 
kandideerijale enne töövestlust, ilma et 
kandideerija peaks seda küsima.

1. Töökohale kandideerijatel on õigus 
saada tulevaselt tööandjalt teavet täidetaval 
ametikohal makstava töötasu algse taseme 
või vahemiku kohta, mis lähtub 
objektiivsetest ja sooneutraalsetest 
kriteeriumidest. Selline teave esitatakse 
avaldatud töökuulutuses või muul viisil 
kandideerijale enne töövestlust, ilma et 
kandideerija peaks seda küsima. 
Töökohale kandideerija saab taotluse 
korral enne töövestlust teavet nende 
töötajate kategooriate keskmise 
palgataseme kohta, kes teevad sama või 
samaväärset tööd kui täidetaval töökohal, 
ning objektiivsete sooneutraalsete 
kriteeriumide kohta, millel keskmine 
palgatase põhineb. 

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Tööandjad tagavad, et teated 
vabade ametikoha kohta, ametinimetused 
ja värbamismenetlused on 
sooneutraalsed.
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Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööandja teeb töötajatele lihtsasti 
kättesaadavaks nende palgatasemete ja 
karjäärivõimaluste aluseks olevate 
kriteeriumide kirjelduse. Need kriteeriumid 
peavad olema sooneutraalsed.

Tööandja teeb töötajatele ja töötajate 
esindajatele, sealhulgas ametiühingutele 
(töötajate esindajad), lihtsasti 
kättesaadavaks nende palgatasemete ja 
karjäärivõimaluste aluseks olevate 
kriteeriumide kirjelduse, sealhulgas 
selliste töötasu komponentide kirjelduse, 
nagu palk ja kõik muud hüvitised, mida 
tööandja töötajale otseselt või kaudselt 
rahaliselt või mitterahaliselt maksab. 
Need kriteeriumid peavad olema 
sooneutraalsed ja kooskõlas artiklis 4 
sätestatud kriteeriumidega. 

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Töötajatel on lõigete 3 ja 4 alusel 
õigus saada teavet oma individuaalse 
palgataseme ning meeste ja naiste 
keskmise palgataseme kohta töötajate 
kategooriates, kes teevad nendega võrdset 
või võrdväärset tööd.

1. Töötajatel on lõigete 3 ja 4 alusel 
õigus saada selget ja täielikku teavet oma 
individuaalse palgataseme ning keskmise 
palgataseme kohta soo kaupa töötajate 
kategooriates, kes teevad nendega võrdset 
või võrdväärset tööd, samuti soolise 
palgalõhe ja soolise mediaanpalga lõhe 
kohta sama tööandja töötajate vahel. 
Tööandjad annavad töötajatele taotluse 
korral teavet meetodi kohta, mida 
kasutatakse iga töötajate kategooria 
palgataseme ja palga 
kindlaksmääramiseks, sealhulgas 
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töökohtade hindamis- või 
klassifitseerimissüsteemi kohta, ning 
üldise soolise palgalõhe kohta tööandja 
juures. 

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tööandjad teavitavad igal aastal 
kõiki töötajaid nende õigusest saada 
lõikes 1 osutatud teavet.

2. Tööandjad teavitavad igal aastal 
kõiki töötajaid nende õigusest saada 
lõikes 1 osutatud teavet ja sellest, mida 
töötaja peab tegema, et seda õigust 
kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Töötaja taotluse korral esitavad 
tööandjad lõikes 1 osutatud teabe mõistliku 
aja jooksul. Taotluse korral tuleks see 
teave puudega inimestele esitada neile 
juurdepääsetaval kujul.

3. Töötaja taotluse korral esitavad 
tööandjad lõikes 1 osutatud teabe kahe kuu 
jooksul. Teave esitatakse kirjalikult ja 
tööandja säilitab elektroonilisel kujul 
tõendi teabe edastamise või kättesaamise 
kohta. Taotluse korral tuleb see teave 
puudega inimestele esitada neile 
juurdepääsetaval kujul.

Or. en
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Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Töötajatel on võimalus taotleda 
lõikes 1 osutatud teavet oma esindajate või 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegeleva 
asutuse kaudu.

4. Töötajatel on õigus 
konfidentsiaalsuse ja anonüümsuse 
tagamiseks taotleda lõikes 1 osutatud 
teavet oma esindajate või võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegeleva asutuse kaudu. 
Töötajatel on õigus kas isiklikult või 
töötajate esindajate kaudu nõuda esitatud 
andmete kohta täiendavaid selgitusi ja 
üksikasju ning saada põhjendatud vastus. 

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Töötajate esindajatel on võimalus 
nõuda töötaja nimel teavet palgataseme 
kohta soo ja töötajate kategooriate kaupa. 

Or. en

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Töötajaid ei tohi takistada 
avaldamast oma töötasu, et tagada meestele 
ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmise põhimõtte järgimine.

5. Töötajaid ei tohi takistada 
avaldamast oma töötasu, et tagada võrdse 
või võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõtte järgimine.

Or. en



PE693.798v01-00 52/86 PR\1233568ET.docx

ET

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tööandjatel on õigus nõuda, et 
töötaja, kes on saanud käesoleva artikli 
kohaselt teavet, ei kasutaks seda teavet 
muul eesmärgil kui selleks, et kaitsta oma 
õigust võrdsele tasustamisele võrdse või 
võrdväärse töö eest, ning et ta ei levitaks 
seda teavet muul viisil.

6. Töötajad, kes on saanud käesoleva 
artikli kohaselt teavet, tohivad kasutada 
seda teavet mis tahes eesmärgil, 
sealhulgas selleks, et kaitsta oma õigust 
võrdsele tasustamisele võrdse või 
võrdväärse töö eest. Töötajad võivad 
saadud teavet töötajate esindajatega 
jagada.

Or. en

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. Liikmesriigid kehtestavad 
meetmed, et keelata lepingutingimused, 
mille eesmärk on takistada töötajal 
avaldada teavet oma töötasu kohta või 
küsida teavet töötasu kohta samas või 
muus töötajate kategoorias käesoleva 
direktiivi tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruandlus nais- ja meestöötajate Aruandlus soolise palgalõhe kohta
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palgalõhe kohta

Or. en

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vähemalt 250 töötajaga tööandjad 
esitavad oma organisatsiooni kohta 
lõigete 2, 3 ja 5 kohaselt järgmise teabe:

1. Vähemalt 10 töötajaga tööandjad 
esitavad oma organisatsiooni kohta 
lõigete 2, 3 ja 5 kohaselt järgmise teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõigi nais- ja meestöötajate 
palgalõhe;

(a) kõigi töötajate sooline palgalõhe;

Or. en

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõigi nais- ja meestöötajate 
palgalõhe täiendavate või muutuvtasude 
osas;

(b) kõigi töötajate sooline palgalõhe 
täiendavate või muutuvtasude osas;

Or. en
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Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kõigi nais- ja meestöötajate 
mediaanpalga lõhe;

(c) kõigi töötajate sooline 
mediaanpalga lõhe;

Or. en

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kõigi nais- ja meestöötajate 
mediaanpalga lõhe täiendavate või 
muutuvtasude osas;

(d) kõigi töötajate sooline 
mediaanpalga lõhe täiendavate või 
muutuvtasude osas;

Or. en

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) nais- ja meestöötajate palgalõhe 
töötajate kategooriate lõikes hariliku 
põhipalga ja täiendavate või muutuvtasude 
kaupa.

(g) sooline palgalõhe töötajate 
kategooriate lõikes hariliku põhipalga ja 
täiendavate või muutuvtasude kaupa.

Or. en

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt g a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ga) keskmine töötasu töötajate 
kategooriate kaupa, jaotatuna soo alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(gb) teave töötasu määramisel 
kasutatud kriteeriumide kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Tööandjad esitavad lõikes 1 
osutatud teabe hiljemalt... [kaks aastat 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist] ja 
edaspidi järgmiselt:
(i) 10–50 töötajaga tööandjad iga kolme 
aasta järel;
(ii) 50–250 töötajaga tööandjad iga kahe 
aasta järel;
iii) rohkem kui 250 töötajaga tööandjad 
igal aastal;

Or. en
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Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teabe õigsust kinnitab tööandja 
juhtkond.

2. Teabe õigsust kinnitab tööandja 
juhtkond ja see on töötajate esindajatele ja 
osanikele kättesaadav. Töötajate 
esindajatel on õigus kontrollida tööandja 
kasutatud meetodit ja arvutuste õigsust. 

Or. en

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tööandja avaldab lõike 1 
punktides a–f osutatud teabe igal aastal 
oma veebisaidil kasutajasõbralikul viisil 
või teeb selle muul viisil üldsusele 
kättesaadavaks. Taotluse korral esitatakse 
ka eelmise nelja aasta andmed, kui need on 
kättesaadavad. Lisaks jagab tööandja seda 
teavet ka lõikes 6 osutatud 
järelevalveasutusega.

3. Tööandja avaldab lõikes 1 osutatud 
teabe hiljemalt... [kaks aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist] ja edaspidi 
kooskõlas lõikega 1a. Tööandja avaldab 
selle teabe oma veebisaidil 
kasutajasõbralikul viisil või teeb selle muul 
viisil üldsusele kättesaadavaks ja ka 
puuetega inimestele ligipääsetavaks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga (EL) 2019/8821a. 
Tööandjad lisavad selle teabe oma 
tegevusaruandesse, juhul kui neilt 
vastavalt direktiivile 2013/34/EL sellise 
aruande koostamist nõutakse. Taotluse 
korral esitatakse ka eelmise nelja aasta 
andmed, kui need on kättesaadavad. Lisaks 
jagab tööandja seda teavet ka lõikes 6 
osutatud järelevalveasutusega. 

__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. aprilli 2019. aasta direktiiv 
(EL) 2019/882 toodete ja teenuste 
ligipääsetavusnõuete kohta (ELT L 151, 
7.6.2019, lk 70).
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Or. en

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad otsustada 
koguda lõike 1 punktides a–f sätestatud 
teavet ise, tuginedes haldusandmetele, 
nagu andmed, mille tööandjad esitavad 
maksu- või sotsiaalkindlustusasutustele. 
See teave avalikustatakse vastavalt 
lõikele 6.

4. Liikmesriigid pakuvad toetust, 
tehnilist abi ja koolitust eelkõige 
mikroettevõtjatele ning väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele, et nad 
suudaksid käesolevast artiklist tulenevaid 
kohustusi täita. Liikmesriigid võivad 
koguda lõikes 1 sätestatud teavet, 
tuginedes haldusandmetele, nagu andmed, 
mille tööandjad esitavad maksu- või 
sotsiaalkindlustusasutustele. See teave 
avalikustatakse vastavalt lõikele 6. 

Or. en

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tööandja esitab lõike 1 punktis g 
osutatud teabe kõikidele töötajatele ja 
nende esindajatele ning samuti lõikes 6 
osutatud järelevalveasutusele. Taotluse 
korral esitab ta selle teabe ka 
tööinspektsioonile ja võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegelevale asutusele. 
Taotluse korral esitatakse ka eelmise nelja 
aasta andmed, kui need on kättesaadavad.

5. Tööandja esitab käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud teabe kõikidele 
töötajatele ja töötajate esindajatele ning 
samuti võrdõiguslikkuse küsimustega 
tegelevale asutusele ja artikli 26 alusel 
määratud järelevalveasutusele. Taotluse 
korral esitab ta selle teabe ka 
tööinspektsioonile. Taotluse korral 
esitatakse ka eelmise nelja aasta andmed, 
kui need on kättesaadavad. 

Or. en
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Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid teevad artikli 26 
alusel määratud järelevalveasutusele 
ülesandeks koguda lõike 1 punktide a–f 
kohaselt tööandjatelt saadud andmeid ning 
tagada, et need andmed on avalikud ja 
võimaldavad asjaomase liikmesriigi 
tööandjaid, sektoreid ja piirkondi 
kasutajasõbralikul viisil võrrelda.

6. Liikmesriigid teevad artikli 26 
alusel määratud järelevalveasutusele 
ülesandeks koguda käesoleva artikli 
lõike 1 kohaselt tööandjatelt saadud 
andmeid ning tagada, et need andmed on 
avalikud ja võimaldavad asjaomase 
liikmesriigi tööandjaid, sektoreid ja 
piirkondi kasutajasõbralikul viisil võrrelda. 

Or. en

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Töötajatel ja nende esindajatel, 
tööinspektsioonidel ja võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegelevatel asutustel on õigus 
küsida tööandjalt täiendavaid selgitusi ja 
üksikasju esitatud teabe kohta, sealhulgas 
selgitusi võimalike sooliste palgaerinevuste 
kohta. Tööandja peab sellistele taotlustele 
vastama mõistliku aja jooksul, esitades 
põhjendatud vastuse. Kui soolised 
palgaerinevused ei ole põhjendatud 
objektiivsete ja sooneutraalsete teguritega, 
peab tööandja olukorra parandama, tehes 
tihedat koostööd töötajate esindajate, 
tööinspektsiooni ja/või võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegeleva asutusega.

7. Töötajatel ja töötajate esindajatel, 
tööinspektsioonidel ja võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegelevatel asutustel on õigus 
küsida tööandjalt täiendavaid selgitusi ja 
üksikasju esitatud teabe kohta, sealhulgas 
selgitusi võimalike sooliste palgaerinevuste 
kohta. Tööandja peab sellistele taotlustele 
vastama mõistliku aja jooksul, esitades 
põhjendatud vastuse. Kui soolised 
palgaerinevused ei ole põhjendatud 
objektiivsete ja sooneutraalsete teguritega, 
peab tööandja olukorra parandama, tehes 
tihedat koostööd töötajate esindajate, 
tööinspektsiooni ja/või võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegeleva asutusega. 
Tööandjad, töötajate esindajad ja 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelev 
asutus võtavad arvesse ka mis tahes muid 
diskrimineerimise vorme ja teadvustamata 
eelarvamusi ning tegelevad nendega.

Or. en
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Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed tagamaks, et vähemalt 
250 töötajaga tööandjad hindavad koostöös 
oma töötajate esindajatega töötasusid 
ühiselt, kui on täidetud mõlemad järgmised 
tingimused:

1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed tagamaks, et vähemalt 
10 töötajaga tööandjad hindavad koostöös 
töötajate esindajatega töötasusid ühiselt, 
kui on täidetud mõlemad järgmised 
tingimused: 

Or. en

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikli 8 kohaselt tehtud 
palgaaruannetest ilmneb nais- ja 
meestöötajate keskmises palgatasemes 
vähemalt 5 % vahe ükskõik millises 
töötajate kategoorias;

(a) artikli 8 kohaselt tehtud 
palgaaruannetest ilmneb eri soost töötajate 
keskmises palgatasemes vähemalt 5 % 
suurune vahe ükskõik millises töötajate 
kategoorias.

Or. en

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nais- ja meestöötajate osakaalu 
analüüs igas töötajate kategoorias;

(a) eri soost töötajate osakaalu analüüs 
igas töötajate kategoorias;

Or. en
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Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üksikasjalik teave nais- ja 
meestöötajate keskmise palgataseme ning 
täiendavate või muutuvtasude kohta igas 
töötajate kategoorias;

(b) üksikasjalik teave töötajate 
keskmise palgataseme ning täiendavate või 
muutuvtasude kohta igas töötajate 
kategoorias, sugude lõikes;

Or. en

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) nais- ja meestöötajate palgataseme 
erinevuse kindlakstegemine igas töötajate 
kategoorias;

(c) palgataseme erinevuse 
kindlakstegemine igas töötajate 
kategoorias, sugude lõikes;

Or. en

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) meetmed erinevuste 
kõrvaldamiseks, kui need ei ole 
põhjendatud objektiivsete ja 
sooneutraalsete kriteeriumide alusel;

(e) soolise võrdõiguslikkuse 
tegevuskava erinevuste kõrvaldamiseks, 
kui need ei ole põhjendatud objektiivsete ja 
sooneutraalsete kriteeriumide alusel;

Or. en
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Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) aruanne varasemates ühistes 
töötasu hindamistes mainitud meetmete 
tõhususe kohta.

(f) seirearuanne soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskava ja 
läbivaatamismehhanismide tõhususe 
kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööandjad ja töötajate esindajad 
koostavad ühiselt esimese lõigu punktis e 
osutatud soolise võrdõiguslikkuse 
tegevuskava ja lepivad selles kokku koos 
konkreetsete meetmete ja eesmärkidega 
soolise palgalõhe kaotamiseks. Võimaluse 
korral koostatakse soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskava koostöös 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegeleva 
asutusega. Vajaduse korral lisatakse 
soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava 
direktiivi 2013/34/EL kohaselt 
koostatavasse tegevusaruandesse.

Or. en

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tööandjad teevad töötasu ühiste 3. Tööandjad teevad töötasu ühiste 
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hindamiste tulemused kättesaadavaks 
töötajatele, töötajate esindajatele, artikli 26 
alusel määratud järelevalveasutusele, 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevale 
asutusele ja tööinspektsioonile.

hindamiste tulemused kergesti 
ligipääsetavates formaatides vastavalt 
vajadusele kättesaadavaks töötajatele, 
töötajate esindajatele, artikli 26 alusel 
määratud järelevalveasutusele, 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevale 
asutusele ja tööinspektsioonile.

Or. en

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui töötasu ühisel hindamisel 
ilmnevad võrdse või võrdväärse töö eest 
saadavas keskmises palgas nais- ja 
meestöötajate vahel erinevused, mida ei 
saa põhjendada objektiivsete ja 
sooneutraalsete teguritega, lahendab 
tööandja olukorra tihedas koostöös 
töötajate esindajate, tööinspektsiooni ja/või 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegeleva 
asutusega. Vastavad meetmed hõlmavad 
töökohtade sooneutraalse hindamis- ja 
klassifitseerimissüsteemi kehtestamist, et 
välistada igasugune otsene või kaudne 
sooline palgadiskrimineerimine.

4. Kui töötasu ühisel hindamisel 
ilmnevad võrdse või võrdväärse töö eest 
saadavas keskmises palgas eri soost 
töötajate vahel erinevused, mida ei saa 
põhjendada objektiivsete ja sooneutraalsete 
teguritega, lahendab tööandja olukorra 
tihedas koostöös töötajate esindajate, 
tööinspektsiooni ja/või võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegeleva asutusega. Vastavad 
meetmed hõlmavad analüüsi, mis käsitleb 
töökohtade hindamis- või 
klassifitseerimissüsteemides sätestatud 
töötasu kindlaksmääramise ja karjääri 
edenemise kriteeriume, ning 
sooneutraalsete hindamis- ja 
klassifitseerimissüsteemide kehtestamist, 
et välistada igasugune otsene või kaudne 
sooline palgadiskrimineerimine. 

Or. en

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui artiklite 7, 8 ja 9 kohaste 
meetmete raames esitatud teave hõlmab 
isikuandmete töötlemist, esitatakse see 
kooskõlas määrusega (EL) 2016/679.

1. Kui artiklite 7, 8 ja 9 kohaste 
meetmete raames esitatud teave hõlmab 
isikuandmete töötlemist, esitatakse see 
kooskõlas määrusega (EL) 2016/679. 
Kooskõlas käesoleva direktiiviga ei tohi 
tööandjad tugineda määrusele 
(EL) 2016/679, et keelduda andmast 
teavet töötajatele, kes kasutavad oma 
õigusi ja kohustusi seoses võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmisega. Töötajate õigusele arutada 
oma töötasu töötajate esindajatega ei 
kehti mingeid piiranguid.

Or. en

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
kui teabe avalikustamine artiklite 7, 8 ja 9 
kohaselt tooks otseselt või kaudselt kaasa 
tuvastatava kaastöötaja töötasu 
avalikustamise, saavad selle teabega 
tutvuda üksnes töötajate esindajad või 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelev 
asutus. Töötajate esindajad või 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelev 
asutus nõustavad töötajat seoses käesoleva 
direktiivi kohase võimaliku nõudega, ilma 
et avalikustataks võrdset või võrdväärset 
tööd tegevate individuaalsete töötajate 
tegelikku palgataset. Artiklis 26 osutatud 
järelevalveasutusel on teabele piiranguteta 
juurdepääs.

3. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
kui teabe avalikustamine artiklite 7, 8 ja 9 
kohaselt tooks otseselt või kaudselt kaasa 
tuvastatava kaastöötaja töötasu 
avalikustamise, saavad selle teabega 
tutvuda üksnes töötajate esindajad või 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelev 
asutus. Töötajate esindajad või 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelev 
asutus nõustavad töötajat seoses käesoleva 
direktiivi kohase võimaliku nõudega, ilma 
et avalikustataks võrdset või võrdväärset 
tööd tegevate individuaalsete töötajate 
tegelikku palgataset. Artikli 26 alusel 
määratud järelevalveasutusel on teabele 
piiranguteta juurdepääs.

Or. en
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Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks sotsiaalpartnerite 
autonoomiat, toetavad liikmesriigid 
sotsiaalpartnerite suutlikkuse 
suurendamist, et edendada soolist 
võrdõiguslikkust ning võidelda 
palgadiskrimineerimise ja peamiselt 
naiste tehtava töö alahindamise vastu, 
eesmärgiga saavutada võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmine.

Or. en

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks sotsiaalpartnerite 
autonoomiat, tagavad liikmesriigid, et 
tööandjad võimaldavad võrdse töö eest 
võrdset tasu läbimõeldud ja 
süstemaatilisel viisil vastavalt käesolevas 
direktiivis sätestatud mehhanismidele, 
sealhulgas kutseõppes ja karjääri 
edenedes. Tööandjad annavad artiklite 7, 
8 ja 9 kohaselt töötajatele ja töötajate 
esindajatele asjakohast teavet. 

Or. en

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et pärast võimalikku 
lepitusmenetlust on kohtumenetlused 
meestele ja naistele võrdse või võrdväärse 
töö eest võrdse tasu maksmise põhimõttega 
seotud õiguste ja kohustuste täitmise 
tagamiseks kättesaadavad kõigile 
töötajatele, kes leiavad, et neid on võrdse 
või võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõtte kohaldamata jätmise 
tõttu õigusvastaselt koheldud. Sellised 
menetlused peavad olema töötajatele ja 
nende nimel tegutsevatele isikutele kergesti 
kättesaadavad isegi pärast seda, kui 
töösuhe, milles väidetav diskrimineerimine 
aset leidis, on lõppenud.

Liikmesriigid tagavad, et pärast võimalikku 
lepitusmenetlust on kohtumenetlused 
võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõttega seotud õiguste ja 
kohustuste täitmise tagamiseks 
kättesaadavad kõigile töötajatele, kes 
leiavad, et neid on võrdse või võrdväärse 
töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte 
kohaldamata jätmise tõttu õigusvastaselt 
koheldud. Lepitusmenetluse kasutamine 
töötaja poolt on vabatahtlik. Sellised 
menetlused peavad olema töötajatele ja 
nende nimel tegutsevatele isikutele kergesti 
kättesaadavad isegi pärast seda, kui 
töösuhe, milles väidetav diskrimineerimine 
aset leidis, on lõppenud. Lepitusmenetluse 
kasutamine toob kaasa artiklis 18 
osutatud aegumistähtaja katkemise või 
peatumise. 

Or. en

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et ühingud, 
organisatsioonid, võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegelevad asutused ja töötajate 
esindajad või muud juriidilised isikud, 
kellel on kooskõlas siseriiklikus õiguses 
sätestatud kriteeriumidega õigustatud huvi 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
tagamiseks, võivad osaleda kohtu- või 
haldusmenetluses, mis on ette nähtud 
meestele ja naistele võrdse või võrdväärse 
töö eest võrdse tasu maksmise põhimõttega 
seotud õiguste või kohustuste järgimise 
tagamiseks. Asjaomase töötaja nõusolekul 
võivad nad tegutseda sellise töötaja nimel 
või toetuseks, kelle puhul on rikutud õigust 

1. Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas 
riikliku õiguse ja tavadega võivad 
ühingud, organisatsioonid, 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevad 
asutused ja töötajate esindajad või muud 
juriidilised isikud, kellel on kooskõlas 
siseriiklikus õiguses sätestatud 
kriteeriumidega õigustatud huvi 
võrdõiguslikkuse tagamiseks, osaleda 
kohtu- või haldusmenetluses, mis on ette 
nähtud võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmise põhimõttega seotud 
õiguste või kohustuste järgimise 
tagamiseks. Asjaomase töötaja nõusolekul 
võivad nad tegutseda sellise töötaja nimel 
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või kohustust, mis on seotud meestele ja 
naistele võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmise põhimõttega.

või toetuseks, kelle puhul on rikutud õigust 
või kohustust, mis on seotud võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõttega. 

Or. en

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrdõiguslikkuse küsimustega 
tegelevatel asutustel ja töötajate esindajatel 
on asjaomaste töötajate nõusolekul õigus 
tegutseda ka mitme töötaja nimel või nende 
toetuseks.

2. Võrdõiguslikkuse küsimustega 
tegelevatel asutustel ja töötajate esindajatel 
on õigus tegutseda ka üksiku töötaja või 
töötajate gruppide nimel või nende 
toetuseks kollektiivhagi korral, kui 
tegemist on väidetava soolise 
palgadiskrimineerimisega, asjaomaste 
töötajate nõusolekul või vastavalt 
riiklikule õigusele ja tavale saadud 
sellekohase teate alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Liikmesriigid vähendavad 
menetluslikke takistusi võrdse tasustamise 
juhtumite kohtusse andmisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et töötajal, 
kes on kannatanud kahju meestele ja 
naistele võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmise põhimõttega seotud 
õiguse või kohustuse rikkumise tõttu, on 
õigus nõuda ja saada selle kahju eest 
liikmesriigi määratud täielikku hüvitist või 
kahjutasu.

1. Liikmesriigid tagavad, et töötajal, 
kes on kannatanud kahju võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõttega seotud õiguse või kohustuse 
rikkumise tõttu, on õigus nõuda ja saada 
selle kahju eest liikmesriigi määratud 
täielikku hüvitist või kahjutasu.

Or. en

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud hüvitis või 
kahjutasu peab tagama tekitatud kahju 
tegeliku ja tõhusa hüvitamise viisil, mis on 
hoiatav ja kantud kahjuga 
proportsionaalne.

2. Lõikes 1 osutatud hüvitis või 
kahjutasu peab tagama tekitatud kahju 
tegeliku ja tõhusa hüvitamise viisil, mis on 
hoiatav ja kantud kahjuga 
proportsionaalne. Kui sooline 
palgadiskrimineerimine on seotud ka 
muude diskrimineerimise alustega, 
kohandatakse vastavalt kompensatsiooni 
või hüvitist. 

Or. en

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hüvitis asetab kahju kannatanud 3. Hüvitis asetab kahju kannatanud 
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töötaja olukorda, milles ta oleks olnud, kui 
teda ei oleks diskrimineeritud soo alusel 
või kui ei oleks rikutud õigusi või 
kohustusi, mis on seotud meestele ja 
naistele võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmisega. See hõlmab 
saamata jäänud palga ja seotud boonuste 
või loonustasude täies ulatuses 
sissenõudmist ning hüvitist kaotatud 
võimaluste ja moraalse kahju eest. Samuti 
hõlmab see õigust viivisele.

töötaja olukorda, milles ta oleks olnud, kui 
teda ei oleks diskrimineeritud soo alusel 
või kui ei oleks rikutud õigusi või 
kohustusi, mis on seotud võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmisega. See hõlmab saamata jäänud 
palga ja seotud boonuste või loonustasude 
täies ulatuses sissenõudmist ning hüvitist 
kaotatud võimaluste ja moraalse kahju eest. 
Samuti hõlmab see õigust viivisele.

Or. en

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kohtumenetluses, 
mille eesmärk on tagada meestele ja 
naistele võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmise põhimõttega seotud 
õiguse või kohustuse täitmine, võib kohus 
või muu pädev asutus nõude esitaja 
taotlusel ja vastaspoole kulul teha:

Liikmesriigid tagavad, et kohtumenetluses, 
mille eesmärk on tagada võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõttega seotud õiguse või kohustuse 
täitmine, võib kohus või muu pädev asutus 
nõude esitaja taotlusel ja vastaspoole kulul 
teha:

Or. en

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettekirjutust sisaldava määruse, 
millega tuvastatakse meestele ja naistele 
võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõttega seotud õiguse või 
kohustuse rikkumine ja lõpetatakse selline 
rikkumine;

(a) ettekirjutust sisaldava määruse, 
millega tuvastatakse võrdse või võrdväärse 
töö eest võrdse tasu maksmise põhimõttega 
seotud õiguse või kohustuse rikkumine ja 
lõpetatakse selline rikkumine;
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Or. en

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ettekirjutust sisaldava määruse, 
millega kohustatakse kostjat võtma 
struktuurilisi või organisatsioonilisi 
meetmeid meestele ja naistele võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõttega seotud õiguse või kohustuse 
täitmiseks või sellega seotud rikkumise 
lõpetamiseks.

(b) ettekirjutust sisaldava määruse, 
millega kohustatakse kostjat võtma 
struktuurilisi või organisatsioonilisi 
meetmeid võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmise põhimõttega seotud 
õiguse või kohustuse täitmiseks või sellega 
seotud rikkumise lõpetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktis b osutatud 
struktuurilised või organisatsioonilised 
meetmed võivad hõlmata kohustust 
palgakujundusmehhanism sooneutraalse 
töökohtade hindamis- või 
klassifitseerimissüsteemide alusel läbi 
vaadata, tegevuskava koostamist 
avastatud erinevuste kõrvaldamiseks ning 
meetmeid põhjendamatute sooliste 
palgavahede vähendamiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kui 
tööandja ei täida mõnd käesoleva direktiivi 
artiklites 5–9 sätestatud tasustamise 
läbipaistvusega seotud õigust või 
kohustust, peab tööandja otsese või kaudse 
diskrimineerimisega seotud kohtu- või 
haldusmenetluses tõendama, et sellist 
diskrimineerimist ei ole toimunud.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolev direktiiv ei takista 
liikmesriike kehtestamast menetlustes, mis 
on algatatud meestele ja naistele võrdse 
või võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmisega seotud õiguste või kohustuste 
täitmise tagamiseks, nõude esitajale 
soodsamaid tõendamisnorme.

4. Käesolev direktiiv ei takista 
liikmesriike kehtestamast menetlustes, mis 
on algatatud võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmisega seotud õiguste või 
kohustuste täitmise tagamiseks, nõude 
esitajale soodsamaid tõendamisnorme.

Or. en

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et võrdse või 
võrdväärse töö eest meeste ja naiste võrdse 
tasustamisega seotud nõude menetlemisel 
saavad liikmesriikide kohtud või pädevad 
asutused kohustada isikut, kelle vastu nõue 
esitati, avaldama kõik tema käsutuses 
olevad asjakohased tõendid.

1. Liikmesriigid tagavad, et võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasustamisega 
seotud nõude menetlemisel saavad 
liikmesriikide kohtud või pädevad asutused 
kohustada isikut, kelle vastu nõue esitati, 
avaldama kõik tema käsutuses olevad 
asjakohased tõendid.
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Or. en

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Ilma et see piiraks tõendite 
esitamist ja hindamist käsitlevate riiklike 
õigusaktide kohaldamist, tagavad 
liikmesriigid, et kui see on asjakohane, 
võib võrdse tasustamise õiguse rikkumist 
kinnitavat lõplikku kohtuotsust kasutada 
tõendina mis tahes muus liikmesriigi 
kohtusse esitatavas hagis sama tööandja 
vastu, et taotleda heastamismeetmeid 
seoses soolise või läbipõimunud 
diskrimineerimisega.

Or. en

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad 
õigusnormid, mida kohaldatakse meestele 
ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmisega seotud nõuete 
aegumistähtaegade suhtes. Kõnealuste 
normidega määratakse kindlaks, millal 
hakkab aegumistähtaeg kulgema, selle 
pikkus ja asjaolud, mille alusel 
aegumistähtaja kulgemine katkestatakse 
või peatatakse.

1. Liikmesriigid kehtestavad 
õigusnormid, mida kohaldatakse võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmisega seotud nõuete 
aegumistähtaegade suhtes. Kõnealuste 
normidega määratakse kindlaks, millal 
hakkab aegumistähtaeg kulgema, selle 
pikkus ja asjaolud, mille alusel 
aegumistähtaja kulgemine katkestatakse 
või peatatakse.

Or. en
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Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aegumistähtaeg ei hakka kulgema 
enne, kui meestele ja naistele võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõtte rikkumine või käesolevast 
direktiivist tulenevate õiguste või 
kohustuste rikkumine on lõppenud ja 
nõude esitaja on rikkumisest teadlik või 
võib põhjendatult eeldada, et ta on sellest 
teadlik.

2. Aegumistähtaeg ei hakka kulgema 
enne, kui võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmise põhimõtte rikkumine 
või käesolevast direktiivist tulenevate 
õiguste või kohustuste rikkumine on 
lõppenud ja nõude esitaja on rikkumisest 
teadlik.

Or. en

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et nõude 
aegumistähtaeg on vähemalt kolm aastat.

3. Liikmesriigid tagavad, et nõude 
aegumistähtaeg on vähemalt viis aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et võrdse või 
võrdväärse töö võrdse tasustamisega 
seotud õiguste ja kohustuste rikkumise 
korral kohaldatakse rahatrahve. Nad 
kehtestavad selliste rahatrahvide 
alammäära, mis tagab tegeliku hoiatava 
mõju. Rahatrahvi suuruse määramisel 

2. Liikmesriigid tagavad, et võrdse või 
võrdväärse töö võrdse tasustamisega 
seotud õiguste ja kohustuste rikkumise 
korral kohaldatakse rahatrahve. Nad 
kehtestavad selliste rahatrahvide 
alammäärana protsendimäära, mis 
põhineb tööandja aasta brutokäibel, ning 
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võetakse arvesse: tagavad, et miinimumtase on 
proportsionaalne ja sellel on tegelik 
hoiatav mõju. Rahatrahvi suuruse 
määramisel võetakse arvesse:

Or. en

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rikkumise raskust ja kestust; (a) rikkumise raskust ja kestust ning 
kas rikkumine oli korduv;

Or. en

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) juhtumi asjaolude suhtes 
kohaldatavaid muid raskendavaid või 
kergendavaid tegureid.

(c) juhtumi asjaolude suhtes 
kohaldatavaid muid raskendavaid tegureid, 
näiteks kui sooline 
palgadiskrimineerimine kattub muude 
diskrimineerimise vormidega või 
asjakohaste leevendavate teguritega.

Or. en

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kehtestavad meeste ja 3. Liikmesriigid kehtestavad meeste ja 
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naiste võrdse tasustamisega seotud õiguste 
ja kohustuste korduva rikkumise korral 
kohaldatavad erikaristused, nagu avalike 
hüvede tühistamine või teatavaks 
ajavahemikuks rahaliste stiimulite 
andmisest kõrvalejätmine.

naiste võrdse tasustamisega seotud õiguste 
ja kohustuste korduva või tõsise rikkumise 
korral kohaldatavad erikaristused, nagu 
avalike hüvede tühistamine või teatavaks 
ajavahemikuks rahaliste stiimulite 
andmisest kõrvalejätmine.

Or. en

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Asjakohased meetmed, mida 
liikmesriigid võtavad kooskõlas direktiivi 
2014/23/EL artikli 30 lõikega 3, direktiivi 
2014/24/EL artikli 18 lõikega 2 ja 
direktiivi 2014/25/EL artikli 36 lõikega 2, 
hõlmavad meetmeid, millega tagatakse, et 
riigihankelepingute ja kontsessioonide 
täitmisel järgivad ettevõtjad meestele ja 
naistele võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmisega seotud kohustusi.

1. Asjakohased meetmed, mida 
liikmesriigid võtavad kooskõlas direktiivi 
2014/23/EL artikli 30 lõikega 3, direktiivi 
2014/24/EL artikli 18 lõikega 2 ja 
direktiivi 2014/25/EL artikli 36 lõikega 2, 
hõlmavad meetmeid, millega tagatakse, et 
riigihankelepingute ja kontsessioonide 
täitmisel järgivad ettevõtjad käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Töötajaid ja nende esindajaid ei 
tohi kohelda ebasoodsamalt seetõttu, et nad 
on teostanud meeste ja naiste võrdse 
tasustamisega seotud õigusi.

1. Töötajaid ja töötajate esindajaid ei 
tohi kohelda ebasoodsamalt seetõttu, et nad 
on teostanud oma õigust saada võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdset tasu, nagu on 
sätestatud käesolevas direktiivis, või 
seetõttu, et nad on teatanud võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
õiguse rikkumisest.
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Or. en

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad oma 
siseriiklikes õigussüsteemides meetmed, 
mis on vajalikud, et kaitsta töötajaid, 
sealhulgas töötajate esindajad siseriiklike 
õigusnormide ja/või tavade tähenduses, 
töölt vabastamise või muu pahatahtliku 
kohtlemise eest tööandja poolt vastusena 
ettevõttesisesele kaebusele või 
kohtumenetlusele, mille eesmärk on tagada 
meeste ja naiste võrdse tasustamisega 
seotud õiguste ja kohustuste täitmine.

2. Liikmesriigid võtavad oma 
siseriiklikes õigussüsteemides meetmed, 
mis on vajalikud, et kaitsta töötajaid, 
sealhulgas töötajate esindajad siseriiklike 
õigusnormide ja/või tavade tähenduses, 
töölt vabastamise või muu pahatahtliku 
kohtlemise eest tööandja poolt vastusena 
ettevõttesisesele kaebusele või 
kohtumenetlusele, mille eesmärk on tagada 
võrdse tasustamisega seotud õiguste ja 
kohustuste täitmine.

Or. en

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22a
Intersektsionaalsus

1. Liikmesriigid tagavad, et 
kohtumenetluses, mille eesmärk on 
tagada võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmisega seotud õiguste ja 
kohustuste täitmine, hindavad kohtud, 
võrdõiguslikkusega tegelevad asutused ja 
muud pädevad asutused nõuetekohaselt 
muude diskrimineerimise vormide 
olemasolu, mille eest kaitsevad direktiivid 
2000/43/EÜ ja 2000/78/EÜ, ning võtavad 
sellist diskrimineerimist nõuetekohaselt 
arvesse nii sisulisest kui ka menetluslikust 
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vaatepunktist.
2. Liikmesriigid, töötajad, töötajate 
esindajad, võrdõiguslikkusega tegelevad 
asutused ja artikli 26 kohaselt määratud 
järelevalvet teostavad asutused võtavad 
töötasu läbipaistvuse meetmete 
rakendamisel ja nendest teatamisel ning 
konkreetsete meetmete rakendamisel 
võimaluse korral arvesse läbipõimunud 
diskrimineerimise vorme ning võtavad 
konkreetseid meetmeid, et teha kindlaks ja 
käsitleda olukordi, kus sooline 
palgadiskrimineerimine põimub läbi 
muude diskrimineerimise vormidega. 
Samuti võivad nad analüüsida ja läbi 
vaadata mis tahes võimalikke 
diskrimineerivaid tavasid või kriteeriume 
ning käsitleda ja lahendada nende naiste 
muresid, kes puutuvad kokku 
läbipõimunud diskrimineerimise 
vormidega konkreetses töökohas või 
konkreetses sektoris.
3. Tööandjatelt saadud andmeid 
kogudes analüüsivad võrdõiguslikkust 
edendavad asutused võimaluse korral 
neid andmeid viisil, mis võtab arvesse 
mitmekordset ja läbipõimunud 
diskrimineerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Menetluste suhtes, mis käsitlevad õigusi 
või kohustusi seoses direktiivi 2006/54/EÜ 
artiklis 4 sätestatud põhimõttega maksta 
meestele ja naistele võrdse või võrdväärse 
töö eest võrdset tasu, kohaldatakse 
käesoleva direktiivi III peatükki.

Menetluste suhtes, mis käsitlevad õigusi 
või kohustusi seoses direktiivi 2006/54/EÜ 
artiklis 4 sätestatud põhimõttega maksta 
võrdse või võrdväärse töö eest võrdset tasu, 
kohaldatakse käesoleva direktiivi 
III peatükki.

Or. en
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Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks 
tööinspektsioonide või muude töötajate 
õigusi kaitsvate organite, sealhulgas 
sotsiaalpartnerite pädevust, on kooskõlas 
direktiiviga 2006/54/EÜ loodud 
võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevad 
riiklikud asutused pädevad käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse kuuluvates 
küsimustes.

1. Ilma et see piiraks 
tööinspektsioonide või muude töötajate 
õigusi kaitsvate organite, sealhulgas 
sotsiaalpartnerite pädevust, on kooskõlas 
direktiiviga 2006/54/EÜ loodud 
olemasolevad võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegelevad riiklikud asutused 
pädevad käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad aktiivseid 
meetmeid, et tagada tihe koostöö ja 
koordineerimine võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegelevate riiklike asutuste ja 
muude tööturu järelevalvet teostavate 
riiklike asutuste vahel.

2. Liikmesriigid võtavad aktiivseid 
meetmeid, et tagada tihe koostöö ja 
koordineerimine võrdõiguslikkuse 
küsimustega tegelevate asutuste ja muude 
tööturu järelevalvet teostavate riiklike 
asutuste vahel ning nende asutuste ja 
sotsiaalpartnerite vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad 3. Liikmesriigid tagavad 
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võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevatele 
asutustele piisavalt vahendeid, et 
võimaldada neil tulemuslikult täita oma 
ülesandeid, mis on seotud meestele ja 
naistele võrdse või võrdväärse töö eest 
võrdse tasu saamise õiguse järgimisega. 
Liikmesriigid kaaluvad sel eesmärgil artikli 
20 alusel rahatrahvidena sissenõutud 
summade eraldamist võrdõiguslikkusega 
tegelevatele asutustele.

võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevatele 
asutustele piisavalt vahendeid, et 
võimaldada neil tulemuslikult täita oma 
ülesandeid, mis on seotud võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu saamise 
õiguse järgimisega. Liikmesriigid kaaluvad 
sel eesmärgil artikli 20 alusel 
rahatrahvidena sissenõutud summade 
eraldamist võrdõiguslikkusega tegelevatele 
asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik määrab asutuse 
(edaspidi „järelevalveasutus“), kes jälgib ja 
toetab käesoleva direktiivi rakendamiseks 
vastu võetud siseriiklike õigusnormide 
rakendamist, ning võtab vajalikud 
meetmed sellise asutuse nõuetekohaseks 
toimimiseks. Järelevalveasutus võib olla 
olemasoleva riigiasutuse või -struktuuri 
osa.

2. Iga liikmesriik määrab asutuse 
(edaspidi „järelevalveasutus“), kes jälgib 
käesoleva direktiivi rakendamiseks vastu 
võetud siseriiklike õigusnormide 
rakendamist, ning võtab vajalikud 
meetmed ja kindlustab asjaomased 
vahendid sellise asutuse nõuetekohaseks 
toimimiseks. Järelevalveasutus võib olla 
olemasolev riigiasutus või -struktuur. Ta 
teeb tihedat koostööd sotsiaalpartneritega, 
kes on seotud võrdse tasustamise 
põhimõtte kohaldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avalik-õiguslike ja eraõiguslike 
ettevõtjate ja organisatsioonide, 
sotsiaalpartnerite ja üldsuse teadlikkuse 

(a) avalik-õiguslike ja eraõiguslike 
ettevõtjate ja organisatsioonide, 
sotsiaalpartnerite ja üldsuse teadlikkuse 
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suurendamine, et edendada võrdse 
tasustamise põhimõtet ja õigust tasustamise 
läbipaistvusele;

suurendamine, et edendada võrdse 
tasustamise põhimõtet ja õigust tasustamise 
läbipaistvusele, sealhulgas tööandjate 
heade tavade ja algatuste tutvustamine ja 
jagamine;

Or. en

Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) soolise palgalõhe põhjustega 
tegelemine ning selliste vahendite 
väljatöötamine, mis aitaksid analüüsida ja 
hinnata palkade ebavõrdsust;

(b) selliste vahendite ja suuniste 
väljatöötamine, mis aitaksid analüüsida ja 
hinnata palkade ebavõrdsust, et tegelda 
soolise palgalõhe põhjustega;

Or. en

Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tööandjatelt saadud andmete 
koondamine artikli 8 lõike 6 kohaselt ja 
nende andmete avaldamine 
kasutajasõbralikul viisil;

(c) tööandjatelt saadud andmete 
koondamine artikli 8 lõike 6 kohaselt ja 
nende andmete avaldamine ligipääsetaval 
ja kasutajasõbralikul viisil, sealhulgas 
seoses puuetega inimestega vastavalt 
direktiivile (EL) 2019/882, ja võimaluse 
korral nende andmete analüüsimine, et 
teha kindlaks mitmekordse ja 
läbipõimunud diskrimineerimise vormid; 

Or. en
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Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ca) tööandjatelt artikli 8 lõike 6 
kohaselt saadud andmete võrdlemine, et 
teha kindlaks ja hinnata võimalikku 
diskrimineerimist eri sektorites, pöörates 
erilist tähelepanu sektoritele, kus on 
ülekaalus naised;

Or. en

Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ea) Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudile asjakohaste andmete ja teabe 
esitamine, et võimaldada selliste andmete 
võrreldavust ja hindamist liidu tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 143

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(eb) teadlikkuse suurendamine 
soolisest palgapõhisest 
diskrimineerimisest, mis on seotud 
diskrimineerimise eri vormidega, nagu 
diskrimineerimine rassi või etnilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel, mille eest ollakse kaitstud 
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direktiividega 2000/43/EÜ ja 2000/78/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 144

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Järelevalvet teostav asutus aitab 
liikmesriikidel võidelda soolise palgalõhe 
vastu, andes suuniseid ja jagades 
parimaid tavasid poliitikate ja meetodite 
kohta, mille abil määrata kindlaks ja 
võrrelda võrdväärset tööd, sealhulgas 
sektoriüleselt, pöörates erilist tähelepanu 
võitlusele töö süstemaatilise alahindamise 
vastu nendes sektorites, kus on ülekaalus 
naised, ning kasutades vajaduse korral 
täielikult ära Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudi andmeid, 
teadmisi ja suutlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 145

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad komisjonile 
(Eurostatile) igal aastal ja õigel ajal 
ajakohastatud andmed soolise palgalõhe 
kohta. See statistika tuleb koostada sugude, 
majandussektorite, tööaja (täistööaeg / 
osaline tööaeg), majandusliku kontrolli 
(riigi omand / eraomand) ja vanuse kaupa 
ning andmed tuleb arvutada igal aastal.

Liikmesriigid esitavad komisjonile 
(Eurostatile) igal aastal ja õigel ajal 
ajakohastatud andmed soolise palgalõhe 
kohta. See statistika tuleb koostada sugude, 
majandussektorite, tööaja (täistööaeg / 
osaline tööaeg), majandusliku kontrolli 
(riigi omand /eraomand), puude ja vanuse 
alusel ning andmed tuleb arvutada igal 
aastal ja võimaluse korral kombineerida 
need anonüümseks muudetud andmetega 
valdkonnaüleste diskrimineerimise 
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vormide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni teavitamisel lisavad 
liikmesriigid komisjonile ka kokkuvõtte 
oma hinnangust selle kohta, millist mõju 
avaldab nende ülevõtmisakt väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele, ning viite 
sellisele avaldatud hinnangule.

2. Komisjoni teavitamisel esitavad 
liikmesriigid komisjonile ka kokkuvõtte 
oma hinnangust selle kohta, millist mõju 
avaldab nende ülevõtmine mikro- ning 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjate töötajatele ja tööandjatele ning 
sektoritele, kus on ülekaalus naised, ning 
viite sellisele avaldatud hinnangule.

Or. en

Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt [kaheksa aastat pärast 
jõustumist] edastavad liikmesriigid 
komisjonile kogu teabe selle kohta, kuidas 
käesolevat direktiivi on kohaldatud ja 
milline on olnud selle mõju praktikas.

1. Hiljemalt [viis aastat pärast 
jõustumist] edastavad liikmesriigid 
komisjonile kogu teabe selle kohta, kuidas 
käesolevat direktiivi on kohaldatud ja 
milline on olnud selle mõju praktikas.

Or. en
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SELETUSKIRI

Kaasraportööridena tervitasime me mõlemad seda oodatud algatust tagada võrdne töötasu. 
Põhimõte, et naistel ja meestel on võrdse või võrdväärse töö eest õigus võrdsele tasule, on üks 
Euroopa Liidu alusväärtusi. Soolise palgalõhe kaotamine on siiski endiselt suur probleem 
kogu liidus. See on endiselt 14,1% ja on viimastel aastatel vähenenud vaid minimaalselt. 
Naiste sissetulek on jätkuvalt ebaproportsionaalselt madalam kui meestel.
 
Aruanne komisjoni 2014. aasta soovituse rakendamise kohta1 näitab, et naiste ja meeste 
võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte rakendamine ja kohaldamine 
on paljudes liikmesriikides endiselt nõrk, kuigi see on 2006. aasta direktiiviga2 integreeritud 
ELi õigustikku. Vaid vähesed on oma riiklikud õigussüsteemid selle põhimõttega 
kohandanud. 

Kuigi soolist palgalõhet põhjustavad mitmed struktuurilised tegurid, nagu otsene ja kaudne 
sooline palgadiskrimineerimine, karjäärikatkestused või osalise tööajaga töötamine, on 
palkade läbipaistvuse puudumist peetud üheks peamiseks takistuseks võrdse või võrdväärse 
töö eest võrdse tasu maksmisel.

Elu jooksul võib soolise palgalõhe kumulatiivne mõju viia soolise pensionilõheni, mis on 
enam kui kaks korda suurem kui palgalõhe, ja muuta naised vaesuse suhtes haavatavamaks. 
COVID-19 kriisi mõju tõttu on veelgi olulisem võidelda naisi mõjutava majandusliku 
ebavõrdsuse vastu. Majandusnäitajad viitavad sellele, et sooline palgalõhe võib pandeemia 
tõttu suureneda, seetõttu on pakilisem kui kunagi varem tegeleda selle probleemiga, võttes 
siduvate meetmete kaudu ELi tasandil täiendavaid sihipäraseid meetmeid.

Õigus saada teavet

Käesoleva direktiivi eesmärk on töötasude osas läbipaistvuse loomine tööandjate poolt, 
tagades töötajate õiguse saada teavet oma isikliku töötasu ja sama või võrdväärset tööd 
tegevate töötajate keskmise sissetuleku kohta. See annab neile võimaluse saada teada 
töötasuga seotud diskrimineerimisest ja võtta selle vastu meetmeid. Palgaaruandlust 
käsitlevate siduvate meetmete kehtestamisega ei jää sooline diskrimineerimine enam 
avastamata. Lisaks kõrvaldatakse ühise palgahindamise kaudu ka alateadlikud eelarvamused, 
kuna tööandjad on ebaõiglaste palgaerinevuste ilmnemisel kohustatud üle vaatama palga 
kindlaksmääramise ja karjääri edendamise kriteeriumid, samuti ametialase hindamise ja 
klassifitseerimise süsteemid.

Kaasraportöörid on lisanud töötajale võimaluse taotleda selgitust, kuidas määratakse kindlaks 
töötajate kategooriate palgatase ja palk, sealhulgas olemasolevate töökohtade hindamise või 
töökoha klassifitseerimise süsteemide kaudu. See võib heita valgust neid mõjutavale 
palgadiskrimineerimisele ja tõestada, et nad on võrdseid töötasunõudeid arvestades 
alamakstud. Kaasraportööride jaoks oli väga oluline parandada selle õiguse tulemuslikku 
kasutamist kõigi töötajate jaoks ja tagada, et töötajaid ei koheldaks selle õiguse kasutamise 
tõttu halvemini. 

1 2014/124/EL
2 2006/54/EÜ
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Palgaaruandlus ja kohustused 

Selleks et tagada käesoleva direktiiviga tagatud õigused võimalikult paljudele naistele, 
otsustasid kaasraportöörid alandada algset künnist kümnele töötajale, et kaasata väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad, kes moodustavad 70,9 % ELi tööandjatest. Väiksemate 
ettevõtete, eriti VKEde koormuse vähendamiseks seotakse palgaaruandluse mudel ettevõtte 
suurusega, kusjuures suuremad ettevõtted peavad tihemini aru andma. Kõik tööandjad, kellel 
on 10 või rohkem töötajat, esitavad andmed soolise palgalõhe kohta oma organisatsioonis. 
Suuremad tööandjad, kellel on rohkem haldussuutlikkust, peavad aru andma sagedamini.

Aruandes esitatud teave annab üldise ülevaate organisatsiooni palgatasemete soolistest 
erinevustest. See võimaldab teataval määral võrrelda sama organisatsiooni töötajaid, samuti 
tööandjaid ja sektoreid. Samuti motiveerivad need tööandjaid vältima võimalikke 
palgaerinevusi ja edendavad avatusel põhinevat kultuuri, kus tasustamise üle saab põhjalikult 
arutada. Kaasraportöörid rõhutasid, et liikmesriigid peavad selle kohustuse täitmiseks 
pakkuma tuge, tehnilist abi ja koolitusi eelkõige mikroettevõtjatele ja VKEdele.

Kaasraportöörid on suurendanud komponentide hulka teabes, mida tööandjad peavad 
aruandluskohustuse raames esitama, näiteks kriteeriumide osas, mida nad on kasutanud 
palgatasemete kindlaksmääramisel.

Korrapäraselt palgateabe kohta aru andmise kohustus ei ole iseenesest siiski piisav, et leida 
lahendus kultuuriliselt sügavalt juurdunud soolise ebavõrdsuse algpõhjuste probleemile. 
Seepärast teevad kaasraportöörid ettepaneku võtta vähemalt 10 töötajaga ettevõtete jaoks 
kasutusele ELi tegevuskava soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise 
kohta arengukoostöös (GAP). Sellega seoses peavad tööandjad ja töötajate esindajad kokku 
leppima ja ühiselt koostama sellise soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava, mis sisaldab 
konkreetseid meetmeid ja eesmärke, et kõrvaldada tuvastatud erinevused ja vähendada 
põhjendamatuid palgaerinevusi. 

Sooneutraalsete töökohtade hindamis- ja klassifitseerimissüsteemid

Nagu eespool mainitud, on tasustamise ebavõrdsuse üks struktuurseid põhjuseid asjaomaste 
õigusmõistete ebaselgus. Kuigi Euroopa Liidu Kohus on mõistet „tasu“ selgitanud, ei ole 
mitmed liikmesriikide seadusandjad võtnud oma siseriiklikku õigusesse üle Euroopa Liidu 
Kohtu antud selgitusi mõiste „tasu“ kohta. Võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõtte rakendamise tagamiseks on liikmesriigid nüüd kohustatud seda põhimõtet oma 
siseriiklikus õiguses täpsustama.

Lisaks tuleb töökohtade hindamisel kasutada süstemaatilist metoodikat, mis on objektiivne, 
sooneutraalne ja erapooletu, tagab traditsiooniliselt naiste elukutsete nõuetekohase hindamise 
ja võimaldab analüütilist hindamist, mis tagab erinevate töökohtade täitmiseks vajalike 
tegurite ja alltegurite nõuetekohase võrdlemise. Kaasraportöörid on kasutanud sektoriülese 
võrdluse võimalust, kutsudes liikmesriike üles pakkuma vahendeid ja meetodeid, mis on 
vajalikud sooneutraalse kutsealase hindamise ja klassifitseerimise süsteemide, sealhulgas 
sissetuleku tagamiseks. 

Töötajate esindajate ja sotsiaalpartnerite roll
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Sotsiaaldialoog ja eelkõige sotsiaalpartnerite aktiivne koostöö on keskse tähtsusega, et tagada 
võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte nõuetekohane kohaldamine. 
Seega, ilma et see piiraks sotsiaalpartnerite autonoomiat, peavad liikmesriigid tugevdama 
sotsiaalpartnerite suutlikkust edendada palkade läbipaistvust ja võidelda soolise 
palgadiskrimineerimise vastu.
 
Sotsiaalpartneritel on oluline roll läbipaistvate palgasüsteemide tagamisel ning selle 
tagamisel, et kutsealase hindamise ja klassifitseerimise süsteemid oleksid sooneutraalsed, 
võttes muu hulgas arvesse naistöötajate kogemusi kutsealadel, kus töötavad peamiselt naised. 
Nende kaasamine aitab mõista naiste tööks vajalike oskuste alahindamise põhjuseid ja 
võidelda sellise hoiaku vastu. Töötajate esindajatel on oluline roll diskrimineerimise tõttu 
kannatavate töötajate teavitamisel, toetamisel ja abistamisel. Neil on töötaja nimel õigus 
küsida tööandjalt üksikasjalikku teavet ja andmeid võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõtte kohaldamise kohta ettevõtte tasandil. Samuti teevad nad koostööd 
tööandjaga, et töötada välja õiguskaitsevahendid põhjendamatute soolise 
palgadiskrimineerimise juhtude puhuks. Lisaks võivad töötajate esindajad esindada töötajaid 
kohtu- või haldusmenetlustes, piirates seega takistusi, millega hagejad võivad kokku puutuda, 
sealhulgas hirmu sattuda tagakiusamise ohvriks.
 
Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi töötajate suhtes, nagu on määratletud igas 
liikmesriigis kehtivates õigusaktides, kollektiivlepingutes ja/või tavades ja võttes arvesse 
Euroopa Liidu Kohtu praktikat. 

Intersektsionaalsus

Selleks et direktiiv hõlmaks kõiki töötajaid, olenemata nende soost või soolisest identiteedist, 
kasutatakse raporti projektis neutraalset sõnastust, mis ei piirdu binaarsete määratlustega. 
Euroopa õiguse keelekasutus on minemas üle binaarkeelelt sooneutraalsele keelele ning 
käesolev raporti projekt on üks esimesi samme selles suunas. Kuna töötasuga seotud 
diskrimineerimist ei saa kunagi õigustada ega aktsepteerida, ei tohiks võrdse tasustamise 
põhimõtet kohaldada üksnes nende töötajate suhtes, kes tunnistavad ennast mees- või 
naistöötajateks. Sooline palgadiskrimineerimine, mille puhul on oluline roll ohvri sool, võib 
praktikas esineda mitmel erineval kujul ning palgadiskrimineerimise tase on veelgi suurem 
naiste puhul, keda diskrimineeritakse mitmetasandiliselt, muu hulgas rassilise, etnilise või 
sotsiaalse päritolu, rändestaatuse, usutunnistuse või veendumuste, seksuaalse sättumuse või 
puude alusel.

Valdkonnaülene lähenemisviis on väga oluline, et mõista, käsitleda ja lahendada 
diskrimineerimise erinevaid vorme, mis suurendavad soolist palgalõhet naiste kahjuks. Selline 
lähenemisviis kajastub ka raporti projekti seadusandlikus sisus, kus on märgitud, et käesoleva 
direktiivi alusel saadud hüvitise puhul tunnistatakse ja võetakse arvesse olukordi, kus sooline 
palgadiskrimineerimine on põimunud muude diskrimineerimise vormidega. Lisaks kutsutakse 
liikmesriike üles tagama, et pädevad asutused hindaksid trahvide suuruse üle otsustades 
nõuetekohaselt soolise diskrimineerimise ja muude diskrimineerimise vormide olemasolu.

Oleme teadlikud, et Euroopa Liidu Kohtu praktika kohaselt eelistatakse soolise 
palgadiskrimineerimise korral siiski meestöötajad. Sellest tulenevalt oleme otsustanud 
kasutada soolise palgalõhe määratlust, mille kohaselt on palgaerinevuste mõõtmise 
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lähtealuseks meeskolleegide keskmine palgatase.

Võrdõiguslikkuse küsimustega ja järelevalvet teostavad asutused 

Raporti projektis püüdsid kaasraportöörid täpsustada võrdõiguslikkust edendavate asutuste ja 
järelevalvet teostavate asutuste rolle. Pädeva asutuse või ametiühingu kaasamine käesolevast 
direktiivist tulenevate mitmesuguste kohustuste täitmise tagamiseks on liikmesriikide 
pädevuses, et tagada kooskõla kehtivate siseriiklike õigusaktide ja tavadega.

Kuigi kaasraportöörid on teadlikud, et Euroopa võrdõiguslikkust edendavate asutuste rollid on 
liikmesriigiti erinevad, tuleb uute haldus- ja täitevasutuste loomise asemel eelistada juba 
olemasolevate institutsioonide kaasamist. Selleks peaksid liikmesriigid tagama piisavate 
vahendite eraldamise võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevatele asutustele, et need saaksid 
tulemuslikult ja asjakohaselt täita ülesandeid, mis on seotud võitlusega 
palgadiskrimineerimise vastu.

Järeldus

Käesoleva aruande koostamiseks konsulteerisid kaasraportöörid eri sidusrühmadega, 
sealhulgas kodanikuühiskonna, akadeemiliste ringkondade ja valitsusväliste 
organisatsioonidega, mitmesugustel teemadel, nagu sektoriülesed võrdlused, võrdõiguslikkuse 
ja järelevalveasutused, sotsiaalpartnerid ja analüütilised vahendid. Esialgse eelnõu 
ettevalmistamisel korraldati ekspertide kuulamine koos Euroopa Parlamendi liikmetega, kes 
esindasid nii juhtivaid komisjone kui ka neid, kes esitasid esmaseid mõtteid ja arvamusi. 

Lõpuks on käesoleva raporti eesmärk edendada tasustamise läbipaistvust, et tulemuslikult 
rakendada meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtet ning kaotada sooline palgalõhe. 
Samuti tuleb märkida, et struktuurse ja olemasoleva soolise ebavõrdsuse kaotamiseks 
töötasude läbipaistvusest üksi ei piisa. Siiski on see ebavõrdsuse kõrvaldamisel tervitatav 
samm edasi ning seda peaksid täiendama lisameetmed, mille eesmärk on veelgi vähendada 
soolist palga-, pensioni- ja hoolduslõhet.


