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 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 

sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse esimesel lugemisel 20. oktoobril 2010. aastal vastu võetud Euroopa 

Parlamendi seisukohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2011/…/EL, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti 

sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise ning 

töötajate töö- ja pereelu ühitamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta1, milles 

taotleti muu hulgas kahenädalase isapuhkuse kehtestamist, 

A. arvestades, et strateegias „Euroopa 2020“ püstitatud 75 %-lise tööhõivemäära eesmärk on 

meeste osas juba saavutatud, kuid naiste osas on selle saavutamine (praegune määr on 

63,5 %) 2020. aastaks ebatõenäoline, kui naiste tööturul osalemise tugimeetmete 

pakkumist ulatuslikult ei parandata, peamiselt meetmepakettide abil, et võrdsustada 

meeste ja naiste vahel kodutööde ning laste ja teiste ülalpeetavate eest hoolitsemisega 

seotud töökoormus; 

B. arvestades, et poliitikameetmed, millega püütakse parandada töö- ja eraelu tasakaalu, 

peaksid aitama saavutada soolist võrdõiguslikkust ning neid peaks arvestama 

demograafiliste muutuste, rahvastiku vananemise tagajärgede, põlvkondadevahelise lõhe 

kaotamise, naiste tööjõus osalemise edendamise ning naiste ja meeste vahelise 

perekohustuste jagamise kontekstis; arvestades, et eesmärk on vähendada püsivat soolist 

palga- ja pensionilõhet ning seeläbi ebavõrdsust naiste juurdepääsul rahalistele 

vahenditele kogu elu jooksul, vähendades nii praegu naisi vanaduses ähvardavat suurt 

vaesusriski; 

C. arvestades, et erinevused meeste ja naiste puhul sünnitus- ja raseduspuhkuse, isapuhkuse 

ja vanemapuhkuse võtmisel väljendavad märkimisväärset soolist diskrimineerimist seoses 

lapsehoiu ja naiste tööturul osalemisega; arvestades, et paljudes liikmesriikides ei ole 

mehi perekondlike kohustuste osas võrdselt panustama julgustavad meetmed andnud 

rahuldavaid tulemusi; 

D. arvestades, et olemasolev tõendusmaterjal kinnitab, et tasustamata või madalalt tasustatud 

perega seotud puhkust kasutatakse vähe ning isad kasutavad vanemapuhkust väga vähe, 

kui tegemist on perepõhiste ülekantavate õigustega; arvestades, et teisalt kasutavad 

mõlemad vanemad ulatuslikult mitteülekantavat vanemapuhkust, kui seda tasustatakse 

sissetuleku asendusmäära alusel või sellele lähedases summas; 

E. arvestades, et Eurostati 2010. aasta andmetel (EL28) kasutas sellel aastal vanemapuhkust 

ligikaudu 3 500 000 lapsevanemat, kellest 3 423 700 olid naised ja ainult 94 800, st tühine 

2,7 %, olid mehed; 

F. arvestades, et piisav, individuaalne ja tasustatud vanemapuhkus on samast soost vanemate 

paarile töö- ja eraelu tasakaalu saavutamiseks ülioluline; 

                                                 
1 ELT C 70 E, 8.3.2012, lk 163. 
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G. arvestades, et äärmiselt oluline on tagada naistele õigus ühendada õigustega tagatud töö ja 

õigus olla ema ilma naiste jaoks karistavate tagajärgedeta, kuna naised on endiselt kõige 

halvemas olukorras ja neid diskrimineeritakse kõige rohkem; arvestades, et sellise 

diskrimineerimise näideteks on tööandjate surve töövestlusel osalevatele naistele, kui neilt 

küsitakse laste olemasolu ja nende vanuse kohta, et mõjutada naiste otsuseid ja valida ilma 

lasteta töötajaid, kes on kättesaadavamad, ning üha suurenev majanduslik ja tööga seotud 

surve naistöötajatele, et nad ei kasutaks rasedus- ja sünnituspuhkust; 

H. arvestades, et naised, kes kasutavad vanemapuhkust võttes oma õigust töö- ja eraelu 

tasakaalule, puutuvad tööturule naastes kokku stigmaga, mis toob kaasa ebasoodsad 

töötingimused ja ebakindlad lepingud; 

1. nõuab, et tööturu osapooled tunnistaksid kohaldamisaruande eelnõu põhjal, et 

vanemapuhkust käsitlev ELi direktiiv ei ole täitnud oma eesmärke töö- ja eraelu tasakaalu, 

naiste tööturul osalemise, demograafiliste probleemide ning meeste osalemise suhtes 

perega seotud ülesannete täitmisel, sh laste ja teiste ülalpeetavate eest hoolitsemisel – see 

on ebaõnnestumine, mis läheb vastuollu ELi soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete ja 

väärtustega; on seisukohal, et sellest tulenevalt peab võtma mõjusamaid meetmeid, et 

julgustada meeste ja naiste vahel võrdsemat perekondlike kohustuste jaotust;  

2. on seisukohal, et tööturu osapooled peaksid käivitama läbivaatamisklausli; nõuab 

direktiivi muutmist ja muu hulgas selliste meetmete võtmist, millega kehtestatakse 

piisavad ja stiimulitele tuginevad rahalised hüvitised kaotatud sissetuleku eest 

vanemapuhkusel viibivatele vanematele, et tagada perekondade sotsiaalne ja majanduslik 

heaolu ning soodustada vanemapuhkuse kasutamist isade poolt; rõhutab, kui oluline on 

direktiivi muutmisel vastu võtta terviklik käsitlus, mis hõlmab rasedus- ja 

sünnituspuhkust, isapuhkust ja vanemapuhkust; 

3. rõhutab, et töö- ja eraelu tasakaalu poliitikavahendid, nt vanemapuhkus, peaksid olema 

kavandatud individuaalsete mitteülekantavate õigustena ja mõistlikus suuruses sissetuleku 

asendusega, et mõlemad oleksid vastavuses sotsiaalkindlustusega seotud õiguste tähtsaima 

põhimõttega – nimelt sellega, et need kehtivad individuaalselt, nagu kõik teisedki tööga 

seotud hüvitised, nt õigus puhkusele, haiguspuhkusele või muudel alustel puhkusele, ja 

töötushüvitised – ning et parandada tuleks nende tõhusust ja kasutusmäärasid, eriti meeste 

hulgas, mis lõpptulemusena aitab kaotada palgalõhet, viib meeste ja naiste suurema 

võrdsuseni tööturul ning vähendab diskrimineerivat mõju, mida pikaajalised tööturult 

eemalolemise perioodid rasedus- ja sünnituspuhkust ning vanemapuhkust kasutavatele 

naistele avaldavad; toonitab, et vanemapuhkuse mitteülekantavad osad tuleb jagada 

mõlema vanema vahel tasakaalustatult; kutsub sellega seoses üles pikendama minimaalset 

neljakuulist õigust kuuele kuule; 

4. juhib tähelepanu asjaolule, et liikmesriikide puhkusi reguleerivate süsteemide (mis 

hõlmavad rasedus- ja sünnituspuhkust, isapuhkust ja vanemapuhkust) suurem sidusus ja 

kättesaadavus suurendavad nende kasutuse määra ja peresid toetavate meetmepakettide 

üldist tõhusust; rõhutab, et selleks, et töötajad kasutaksid oma õigust vanemapuhkusele, 

peavad liikmesriigid ja tööturu osapooled võtma vajalikke meetmeid, et kaitsta töötajaid 

ebasoodsa kohtlemise või vanemapuhkusega seotud koondamise eest; palub 

liikmesriikidel ja komisjonil parandada selles tundlikus valdkonnas juurdepääsu 

õigusemõistmisele seoses diskrimineerimis- ja õigusvastase koondamise juhtumitega; 
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5. taunib asjaolu, et nõukogu ei ole suutnud jõuda kokkuleppele, mis lõpetaks ummikseisu 

seoses rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi kavandatava muutmisega, ning seda, et viis 

aastat pärast seda, kui parlament muutmise heaks kiitis, otsustas komisjon ettepaneku 

tagasi võtta; võtab teadmiseks, et komisjon on esitanud tegevuskava „Uus algus töötavate 

perekondade töö ja eraelu tasakaalu saavutamiseks“ – dokumendi, mis komisjoni 

kavatsuste kohaselt peaks asendama eelmainitud ettepaneku rasedus- ja sünnituspuhkuse 

direktiivi läbivaatamiseks ning kujutab endast töö- ja eraelu tasakaalustamisega seotud 

seadusandlike ja muude kui seadusandlike meetmete paketti; on seisukohal, et see on 

valdkond, milles komisjon peab esitama seadusandlikke ettepanekuid; 

6. rõhutab avaliku sektori teednäitavat rolli tööandjana, sest avalikus sektoris võtavad mehed 

sagedamini vanemapuhkust ja kõikjal ELis on avalikus sektoris töötajate kaitse parem kui 

erasektoris; 

7. rõhutab, et õigus vanemapuhkusele tuleks tagada ilma vahet tegemata kõigile, sõltumata 

sellest, millise lepingu alusel isa ja ema töötavad. 
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