
 

AD\1150778ET.docx  PE616.864v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
 

2017/2273(INI) 

12.4.2018 

ARVAMUS 

Esitaja: naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 

Saaja: õiguskomisjon 

ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2016 kohta 

(2017/2273(INI)) 

Arvamuse koostaja: Marijana Petir 

 

 

  



 

PE616.864v02-00 2/10 AD\1150778ET.docx 

ET 

PA_NonLeg 



 

AD\1150778ET.docx 3/10 PE616.864v02-00 

 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse 19. detsembri 1978. aasta direktiivi 79/7/EMÜ, millega kohustatakse 

liikmesriike rakendama järk-järgult meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtet 

sotsiaalkindlustuse valdkonnas, 

– võttes arvesse 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti 

sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise 

meetmete kehtestamise kohta, 

– võttes arvesse 13. detsembri 2004. aasta direktiivi 2004/113/EÜ meeste ja naiste võrdse 

kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja 

pakkumisega, 

– võttes arvesse nõukogu 8. märtsi 2010. aasta direktiivi 2010/18/EL, millega 

rakendatakse Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude Ühenduse, Euroopa 

Käsitööga Tegelevate Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtete Keskliidu, Euroopa 

Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt 

vanemapuhkuse kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepet ja tunnistatakse kehtetuks 

direktiiv 96/34/EÜ, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta direktiivi 

2010/41/EL füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse 

kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

direktiiv 86/613/EMÜ, 

– võttes arvesse 5. aprilli 2011. aasta direktiivi 2011/36/EL, milles käsitletakse 

inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset, 

– võttes arvesse 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/99/EL, millega kehtestatakse 

Euroopa lähenemiskeeld, mille eesmärk on kaitsta isikut „teise isiku kuriteo eest, mis 

võib ohustada [isiku] elu, kehalist või vaimset puutumatust, väärikust, isikuvabadust või 

seksuaalset puutumatust“ ning võimaldada teise liikmesriigi pädeval asutusel jätkata 

asjaomase isiku kaitsmist selle teise liikmesriigi territooriumil; direktiivi tugevdati 12. 

juuni 2013. aasta määrusega (EL) nr 606/2013 tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete 

vastastikuse tunnustamise kohta, mis tagab nimetatud meetmete tunnustamise kogu 

ELis, 

– võttes arvesse 25. oktoobri 2012. aasta direktiivi 2012/29/EL, millega kehtestatakse 

kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning 

asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK, 

A. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 2 kohaselt rajaneb liit sellistel 

väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja 

inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine; 

arvestades, et need on liikmesriikide ühised väärtused ühiskonnas, kus valitsevad 

pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste 
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võrdõiguslikkus; arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) 

artikliga 8 tehakse liidule ülesandeks kaotada meeste ja naiste ebavõrdsus ning 

edendada võrdõiguslikkust kõigi oma meetmete puhul; 

B. arvestades, et ELi lepingu artikli 2 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 21 

kohaselt on naiste ja meeste võrdõiguslikkus üks põhiväärtusi, millel EL rajaneb, ning 

arvestades, et kogu oma tegevuses püüab liit võidelda diskrimineerimise kõigi vormide 

vastu, kaotada ebavõrdsuse ning edendada võrdseid võimalusi ja võrdset kohtlemist; 

C. arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklid 157 ja 19 võimaldavad võidelda 

õigusaktide abil kõigi diskrimineerimise vormide, kaasa arvatud soo alusel 

diskrimineerimise vastu; 

D. arvestades, et EL ja selle liikmesriigid on võtnud Lissaboni lepingu vastu võtnud 

valitsustevahelise konverentsi lõppaktile lisatud deklaratsiooniga nr 19 kohustuse 

„tõkestada igasugust perevägivalda ..., et hoida ära selliseid kuritegusid, karistada nende 

toimepanemise eest ning toetada ja kaitsta nende ohvreid“; 

E. arvestades, et ELi õigusaktid inimkaubandusevastaseks ning eriti naiste ja lastega 

kauplemise vastaseks võitluseks on võetud vastu ELi toimimise lepingu artiklite 79 ja 

83 alusel; arvestades, et õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi raames 

rahastatakse muu hulgas naistevastase vägivalla kaotamist toetavaid meetmeid; 

F. arvestades, et just soolist võrdõiguslikkust käsitlevaid ELi direktiive ei kohaldata 

mitmes liikmesriigis nõuetekohaselt, mis jätab eri soost inimesed diskrimineerimise eest 

kaitseta töö saamise ning kaupadele ja teenustele juurdepääsu valdkondades; 

G. arvestades, et sooline diskrimineerimine ristub teiste diskrimineerimise vormidega, 

sealhulgas diskrimineerimine rassi ja etnilise päritolu, usutunnistuse, puude, tervise, 

sooidentiteedi, seksuaalse sättumuse, vanuse ja/või sotsiaal-majanduslike olude alusel; 

H. arvestades, et 33 % ELi naistest on kogenud füüsilist ja/või seksuaalset vägivalda ning 

55 % naistest on seksuaalselt ahistatud, sealhulgas 32 % töökohal; arvestades, et naised 

on eriti kaitsetud seksuaalse, füüsilise ja internetivägivalla, küberkiusamise ja jälitamise 

ees; arvestades, et enam kui poolte naissoost mõrvaohvrite tapjaks on partner või 

sugulane; arvestades, et naistevastane vägivald on üks kõige enam levinud inimõiguste 

rikkumisi maailmas, mis ei sõltu vanusest, rahvusest, usutunnistusest, haridusest, 

varalisest ega ühiskondlikust seisundist, ning see on oluline takistus naiste ja meeste 

võrdõiguslikkuse saavutamisel; arvestades, et naiste tapmise (feminitsiid) nähtus ei 

näita liikmesriikides kahanemise märke; 

I. arvestades, et LGBT-inimesi käsitlevast ELi uuringust selgus, et lesbilisi, biseksuaalseid 

ja transsoolisi naisi ähvardab väga suur oht sattuda oma seksuaalse sättumuse või 

sooidentiteedi tõttu diskrimineerimise ohvriks; arvestades, et 23 % lesbidest ja 35 % 

transsoolistest inimestest on viimase viie aasta jooksul vähemalt üks kord kodus või 

mujal (tänaval, ühistranspordis, töökohal jne) füüsiliselt/seksuaalselt rünnatud või 

vägivallaga ähvardatud; 

J. arvestades, et on ilmnenud, et ELi soolise võrdõiguslikkuse õigusaktide kohaldamine ja 

jõustamine liikmesriikides toob kaasa eriprobleeme, mis on seotud asjakohaste 
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direktiivide ülevõtmise ja kohaldamisega, näiteks märkimisväärsed puudujäägid 

õigusaktides ja nende ebajärjepidev kohaldamine liikmesriikide kohtutes; 

K. arvestades, et soolise võrdõiguslikkuse asutused ja mehhanismid on liikmesriikide 

valitsemisstruktuurides tihti alatähtsustatud, kuna need on jagatud eri 

poliitikavaldkondade vahel, takistuseks on keerukad mandaadid, samuti on puudu 

asjakohastest töötajatest, väljaõppest, andmetest ja piisavatest vahenditest ning toetus 

poliitilistelt juhtidelt on ebapiisav; 

L. arvestades, et Euroopa diskrimineerimisvastaste õigusaktide võrdleva analüüsi kohaselt, 

mille 2017. aastal avaldas soolise võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 

õigusekspertide Euroopa võrgustik, on enamikus riikides jätkuvalt probleeme 

märkamise ja teadlikkusega, kuna sageli ei teavitata inimesi nende õigusest kaitsele 

diskrimineerimise vastu ega kaitsemehhanismide olemasolust; arvestades, et seoses ELi 

diskrimineerimisvastaste direktiivide jõustamisega on kõnealuse analüüsi kohaselt 

ilmnenud lisaprobleeme, nagu organisatsioonide ja ühingute puuduv (või liialt piiratud) 

õiguslik staatus diskrimineerimisohvrite nimel menetluse algatamiseks või nende 

toetamiseks, tõendamiskohustuse ülekandumise piiratud kohaldamine ning mitmed 

takistused õiguskaitsele juurdepääsul, mis ei lase kodanikel oma 

diskrimineerimisvastaste õigusaktide sätetest tulenevaid õigusi täiel määral teostada ja 

kaitsta; 

M. arvestades, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) 2017. aasta soolise 

võrdõiguslikkuse indeks näitab vaid vähest paranemist ja sellest selgub, et ELil on 

soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseni käia veel pikk tee, sest praegu on kogutud 

punktisumma 66,2 punkti 100-st, s.o ainult neli punkti rohkem kui kümme aastat tagasi; 

N. arvestades, et otsustamisvaldkonnas näitasid eelnimetatud soolise võrdõiguslikkuse 

andmed viimase kümnendi jooksul pea 10-punktilist paranemist, jõudes 48,5 punktini, 

kuid selle valdkonna punktisumma on ikka veel kõige väiksem; arvestades, et see 

ebasoodne arv peegeldab eelkõige naiste ja meeste ebavõrdset esindatust poliitikas ning 

osutab demokraatia defitsiidile ELi valitsemises; 

O. arvestades, et Eurofoundi soolist tööhõivelõhet käsitleva aruande hinnangul läheb see 

lõhe ELile maksma ligikaudu 370 miljardit eurot aastas, s.o 2,8 % ELi SKPst; 

P. arvestades, et Eurofoundi töötingimuste uuringu kohaselt näitab tasustatud ja 

tasustamata tööaja koondnäitaja, et kui tasustatud ja tasustamata töötunnid kokku liita, 

töötavad naised kauem; 

Q. arvestades, et hoolimata ELi võetud kohustusest edendada soolist võrdõiguslikkust 

otsuste tegemises, puudub ELi ametite juhtkondades selgelt sooline tasakaal ning neis 

püsib jätkuvalt sooline segregatsioon; 

R. arvestades, et vaesuse feminiseerumine on ELis fakt, ning arvestades, et ELi võrdsuse ja 

soolise võrdõiguslikkuse õigusaktide nõuetekohane ja täielik kohaldamine ja jõustamine 

peaks käima käsikäes poliitikameetmetega, mille eesmärk on võidelda naiste väga 

kõrgete töötuse, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse määradega, s.o nähtustega, mis on 

tihedalt seotud elarvekärbetega sellistes avalike teenuste valdkondades nagu tervishoid, 

haridus, sotsiaalteenused ja sotsiaaltoetused; arvestades, et võrdõiguslikkuse 
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poliitikameetmete puudumine ning soo ja võrdõiguslikkusega seotud õigusaktide 

puudulik rakendamine seab naised veelgi enam ohtu ning suurendab neid tööturult 

kõrvale jättes vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riski; 

S. arvestades, et kehtivate õigusaktide nõuetekohane rakendamine on väga oluline, et 

edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust; arvestades, et kuigi uuesti sõnastatud 

direktiiviga 2006/54/EÜ keelatakse selgelt nii otsene kui ka kaudne diskrimineerimine, 

ja hoolimata sellest, et keskmiselt on naistel kõrge haridustase, oli sooline palgalõhe 

2015. aastal ikka veel 16,3 %; 

T. arvestades, et soolise võrdõiguslikkuse põhimõttel peab olema kehtivate ELi 

õigusaktide kohaldamise järelevalves keskne koht; 

U. arvestades, et andmete kogumine, võimaluse korral sugupoolte lõikes, on väga oluline 

selleks, et hinnata ELi õiguse kohaldamisel seni tehtud edusamme; 

1. rõhutab, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus on ELi keskne põhimõte, mis tuleb 

integreerida kõikidesse poliitikameetmetesse; 

2. rõhutab õigusriigi põhimõtte tähtsat rolli mis tahes demokraatliku valitsemise vormi 

legitiimsuse seisukohast; toonitab, et see on liidu õiguskorra nurgakivi ning on sellisena 

kooskõlas õigusriigi põhimõttel rajaneva liidu kontseptsiooniga; 

3. tuletab meelde, et võrdõiguslikkuse põhimõte, mis käsitleb võrdse töö eest võrdse tasu 

maksmist, on Euroopa Liidu aluslepingutes sätestatud alates 1957. aastast (vt ELi 

toimimise lepingu artikkel 157), ning rõhutab, et ELi toimimise lepingu artikliga 153 

võimaldatakse ELil võtta meetmeid tööhõive ja kutsealaga seotud võrdsete võimaluste 

ja võrdse kohtlemise laiemas valdkonnas; 

4. juhib tähelepanu asjaolule, et ELi õiguse nõuetekohane rakendamine ja kohaldamine on 

oluline selleks, et ELi poliitikaga panustataks aluslepingutes sätestatud naiste ja meeste 

võrdõiguslikkuse põhimõttesse ning nii ELi kui ka liikmesriikide tasandi avaliku sektori 

asutuste vahelise usalduse ning institutsioonide ja kodanike vahelise usalduse 

edendamiseks ja suurendamiseks, tuletades ka meelde, et usaldus ja õiguskindlus on 

mõlemad hea koostöö ja ELi õiguse tõhusa rakendamise alus; 

5. toonitab komisjoni rolli aluslepingute täitmise järelevalvajana ja tema kohustust 

kontrollida ELi õiguse kohaldamist ning rõhutab, et selle rakendamise ja kohaldamise 

tagamise eest vastutavad esmajoones liikmesriigid; märgib, et naiste ja meeste 

võrdõiguslikkuse valdkonnas kehtivate ELi õigusaktide rakendamata jätmine, vale 

kohaldamine ja puudulik jõustamine kahjustavad liidu tõhusust ja usaldusväärsust; 

6. tuletab liikmesriikidele ja ELi institutsioonidele meelde, et õigusaktide õigeaegse ja 

nõuetekohase kohaldamise tagamine liikmesriikides on jätkuvalt ELi prioriteet; rõhutab, 

kui tähtis on kaitsta pädevuse andmise, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtteid, mis on sätestatud ELi lepingu artiklis 5, ning võrdsust seaduse ees, et ELi 

õiguse kohaldamist paremini kontrollida; tuletab meelde, et oluline on suurendada 

teadlikkust naiste ja meeste võrdõiguslikkuse põhimõtte erinevaid aspekte käsitlevate 

kehtivate direktiivide sätetest ning neid ellu viia; 
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7. kutsub liikmesriike üles suurendama jõupingutusi õigusaktide õigeaegseks ülevõtmiseks 

ja rakendamiseks, millega kehtestataks naiste ja meeste võrdõiguslikkus tegelikkuses; 

8. rõhutab, et suutmatus tagada õigeaegne ja veatu ülevõtmine selliste kehtivate ELi 

õigusaktide puhul, mis käsitlevad meeste ja naiste võrdseid võimalusi ja võrdset 

kohtlemist hariduse ja töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, võrdse töö eest võrdse tasu 

maksmist ning naiste ja meeste võrdset kohtlemist seoses kaupade ja teenuste 

kättesaadavuse ja pakkumisega, samuti selliste kehtivate sätete puhul, mille eesmärk on 

parandada töö- ja eraelu tasakaalu ning kaotada kõik naiste- ja tütarlastevastase 

vägivalla vormid, jätab lõppkokkuvõttes kodanikud ja ettevõtjad ilma hüvedest, millele 

neil on ELi õigusaktide kohaselt õigus; 

9. rõhutab, et ELi õiguse tulemuslik kohaldamine tugevdab Euroopa institutsioonide 

usaldusväärsust; on seetõttu arvamusel, et komisjoni avaldatav iga-aastane aruanne, 

petitsiooniõigus ning Euroopa kodanikualgatus on ELi seadusandjatele olulised 

vahendid, mille abil tuvastada võimalikke seaduselünki; 

10. tunnistab, kui oluline on koguda andmeid, võimaluse korral sugupoolte lõikes, et 

hinnata naiste õiguste edendamisel tehtud edusamme; 

11. rõhutab, et rikkumismenetlused on kasulik vahend ELi õiguse nõuetekohase 

rakendamise tagamiseks; 

12. kordab, et Lissaboni lepingu jõustumisega sai Euroopa Liidu põhiõiguste hartast siduv 

ELi põhiõiguste kogum ning et hartas keelatakse igasugune diskrimineerimine, 

piirdumata ühegi kindla valdkonnaga, ning see on mõeldud ELi institutsioonidele, 

organitele, asutustele ja ametitele ning liikmesriikidele liidu õiguse kohaldamisel; 

13. kutsub liikmesriike üles tõkestama tööalase ärakasutamise ja seksuaalse ärakasutamise 

eesmärgil toimuva inimkaubanduse suurenemist, kuna tegemist on jätkuvalt kõige 

laiemalt levinud inimkaubanduse vormiga; 

14. märgib tunnustavalt seoses Euroopa Liidu Kohtuga, et võrdse töö eest võrdse tasu 

maksmise lai tõlgendus, mida kohus on väljendanud, ning tema ulatuslik kohtupraktika 

asjaomase artikli tõlgendamisel on selgelt laiendanud võimalusi võidelda nii otsese kui 

ka kaudse soolise diskrimineerimise vastu tasustamisel ning vähendada soolist 

palgalõhet, kuid rõhutab, et ELis jätkuvalt püsiva soolise palgalõhe kaotamiseks tuleb 

veel palju teha;  

15. peab kahetsusväärseks, et pole suudetud vastu võtta ja rakendada ELi õigusakte, milles 

käsitletaks asjakohaselt töötingimusi ja tööaega, sealhulgas riigipühadel ja pühapäeval 

ning ilma pauside ja puhkeajata töötamist; juhib tähelepanu sellele, et ühetaolise õiguse 

puudumine takistab töö- ja eraelu sobiva tasakaalu saavutamist ning see avaldab eriti 

mõju naistele ja nende staatusele tööturul; 

16. väljendab suurt kurbust selle pärast, et meeste ja naiste ebavõrdset tasustamist 

ebaseaduslikuks kuulutavate õiguslike põhimõtete kehtestamine ei ole iseenesest 

osutunud piisavaks, et kaotada püsiv sooline palgalõhe; rõhutab, et ümber sõnastatud 

direktiiviga nõutakse liikmesriikidelt selle tagamist, et kõik kollektiivlepingute, 

palgaskaalade, palgakokkulepete ja individuaalsete töölepingute sätted, mis on võrdse 



 

PE616.864v02-00 8/10 AD\1150778ET.docx 

ET 

tasustamise põhimõttega vastuolus, tunnistatakse või võib tunnistada kehtetuks või võib 

neid muuta; 

17. toonitab, et lisaks ELi õiguse kohaldamiseks ette nähtud olemasolevatele vahenditele 

peaksid nii liikmesriigid kui ka komisjon pöörama tähelepanu alternatiivsetele 

vahenditele, mis võimaldaksid ELi õigust, eeskätt võrdset tasustamist käsitlevaid sätteid 

laiemalt rakendada; rõhutab seetõttu, kui oluline on sõlmida kollektiivläbirääkimiste 

teel kollektiivlepingud võrdse tasustamise, vanemapuhkuse ja muude tööga seotud 

õiguste kindlustamiseks; 

18. tuletab meelde oma 15. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni, milles nõutakse ELi 

toimimise lepingu artikli 298 alusel Euroopa haldusmenetlusõigust käsitleva ELi 

määruse vastuvõtmist1; märgib pettunult, et komisjon ei ole järginud Euroopa 

Parlamendi nõudmist esitada haldusmenetlusõiguse kohta seadusandliku akti ettepanek. 

  

                                                 
1 ELT C 440, 30.12.2015, lk 17. 
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