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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et komisjoni teatis „Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks“ 
(COM(2020)0014) avaldati enne COVID-19 pandeemia puhkemist;

B. arvestades, et COVID-19 pandeemia mõjutab ebaproportsionaalselt naisi, eelkõige neid, 
kes töötavad ebakindlatel töökohtadel ning sellistes feminiseerunud sektorites nagu 
tervishoiu-, jaemüügi- ja hooldusteenused; arvestades, et töö- ja eraelu 
tasakaalustamiseks piisavate poliitikameetmete rakendamine ja hoolduskohustuste 
võrdne jaotus on hädavajalikud töö-, era- ja pereelu ühitamiseks ning naiste tööturul 
võrdse osalemise hõlbustamiseks, kuna naised on jätkuvalt peamised hooldajad;

C. arvestades, et naised, sealhulgas puuetega, terviseprobleemidega, rändajate ja 
rahvusvähemuste hulka kuuluvad, eakad, vähemate akadeemiliste kvalifikatsioonidega 
naised, üksikvanemad, maapiirkondades elavad naised, samuti LGBTQI+ inimesed, 
kannatavad sagedamini mitmekordsete ja valdkonnaüleste diskrimineerimise vormide 
all;

D. arvestades, et naised on alaesindatud majanduse ja poliitika valdkonna juhtivatel 
ametikohtadel, mis on seotud COVID-19 kriisi poliitikameetmete üle otsustamisega; 
arvestades, et naisi tuleks kaasata otsuste tegemisse, et saada rohkem seisukohti, 
teadmisi ja kogemusi, mis aitaksid kaasa paremate poliitiliste väljundite saavutamisele;

E. arvestades, et COVID-19 ja selle vastu võitlemise meetmete, nimelt eraldatuse ja 
kaugtöö tagajärjel on vägivaldsetes suhetes olevad naised olnud pidevalt selle keskel, 
mis on suurendanud naistevastase vägivalla juhtumite arvu; arvestades, et 
liikumispiirangute perioodi üks tagajärgedest on soolise ja peresisese vägivalla 
plahvatuslik, umbes 30 % kasv mitmes Euroopa riigis; arvestades, et kogu maailmas 
kokku on üle 243 miljoni naise vanuses 15–49 viimase 12 kuu jooksul kogenud 
seksuaalset ja/või füüsilist vägivalda;

F. arvestades, et vaatamata sellele, et sooline võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu 
aluspõhimõte, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 ja artikli 3 lõikes 3, 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 8 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklites 21 ja 23, on sooline erinevus tööhõives 11,7 %, palgalõhe 15,7 % ja 
pensionilõhe 30,1 %;

G. arvestades, et COVID-19 on ELis esile toonud pikaajalise probleemi hooldusteenuste 
tagamisega, eriti seoses töö- ja eraelu tasakaaluga; arvestades, et hooldust tuleb 
vaadelda terviklikult lapsehoiuteenusest kuni koolijärgse hooldamiseni ning puuetega 
inimeste hooldamisest kuni vanemate inimeste hooldamiseni; arvestades, et rohkem kui 
50 % alla 65-aastastest hooldajatest kombineerib hooldust töölkäimisega, püüdes selles 
keerulises olukorras tasakaalu saavutada; arvestades, et hooldajad võivad eelistada 
madalat kvalifikatsiooni eeldavaid ja madalapalgalisi töökohti, mida saab kohandada 
nende hooldustöö ajakavaga, samuti võivad nad olla sunnitud oma tööaega vähendama 
või tasustatud tööst täielikult loobuma; arvestades, et 7–21 % mitteametlikest 
hooldajatest lühendab oma tööaega ja 3–18 % neist lahkub tööturult;
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H. arvestades, et sooline diskrimineerimine kodus ja tööturul võib põhjustada ressursside 
ebavõrdse jaotumise, mis muudab naised meestest vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse suhtes 
haavatavamaks; arvestades, et vaesusesse langedes on naistel vähem võimalusi sellest 
pääseda;

I. arvestades, et ELi tasandil on 15 % lastega leibkondadest ühe vanemaga leibkonnad; 
arvestades, et keskmiselt 85 % neist leibkondadest on üksikemadega pered, samas kui 
2017. aastal ohustas vaesus või sotsiaalne tõrjutus 47 % üksikvanemaga leibkondadest; 
arvestades, et COVID-19 pandeemia on mõjutanud neid üksikvanemaga leibkondi 
ebaproportsionaalselt;

J. arvestades, et kodutus on naiste hulgas kasvav probleem; kodututel naistel on COVID-
19 kriisi kontekstis jätkuvalt probleeme, kuna ajutised ja hädamajutuskohad on eriti 
tundlikud haiguste edasikandumise, soolise vägivalla ning hügieeni- ja 
tervishoiuteenuste kättesaadavuse puudumise suhtes;

K. arvestades, et ELis on endiselt märkimisväärne horisontaalne ja vertikaalne tööturu 
segregatsioon ning naised on üleesindatud vähem tasuvates sektorites; arvestades, et 
COVID-19 pandeemia on mõjutanud eriti ebakindlate töölepingutega naisi, kuna nad 
kaotasid esimesena oma töökoha, mis tõi kaasa finantstagajärjed nende peredele ja 
majanduslikule sõltumatusele ning samuti nende ebapiisava sotsiaalkaitse kriisi ajal;

L. arvestades, et COVID-19 kriis on märkimisväärselt mõjutanud alustavaid ettevõtjaid, 
kellest 70 % on mehed ja 30 % naised ning füüsilisest isikust ettevõtjaid, kellest 
omakorda 34,4 % on naised; arvestades, et ajakohastatud uuringust, mis näitaks 
COVID-19 lühikest, keskmist ja pikaajalist mõju naiste ettevõtlusele ELi 
27 liikmesriigis, võiks saada Euroopa otsustajatele väärtuslik teabeallikas;

M. arvestades, et digiharidus ja -oskused on Euroopa majanduse ja ühiskonna 
digiüleminekuga kohanemisel keskse tähtsusega; arvestades, et naised on IKT-
valdkonna ametites, teadus-, tehnoloogia-, inseneriteaduste ja matemaatika (STEM) 
ning tehisintellekti (TI) sektorites alaesindatud; arvestades, et vaid 17 % IKT-valdkonna 
spetsialistidest ja 34 % teadus-, tehnoloogia-, inseneriteaduste ja matemaatika (STEM) 
alade lõpetajatest on naised; arvestades, et samal ajal teenivad naised IKT-sektoris 19 % 
vähem kui mehed; arvestades, et digitaalsete oskuste osas on sooline lõhe 11 % ja 
erinevus on suurem põhioskustest arenenumate oskuste ja eriti üle 55-aastaste inimeste 
puhul; arvestades, et naiste ettevõtlus suurendab naiste võimestamist ja sotsiaalset 
kaasatust ning tõstab tööhõivet, toetab ettevõtluse mitmekesistamist ning stimuleerib 
innovatsiooni ja majanduskasvu; arvestades, et õiglase ülemineku potentsiaal sõltub ka 
uutest keskkonnahoidlikest töökohtadest sektorites, kus sageli on vaja kõrget digi- ja 
IKT-valdkonna oskuste taset;

N. arvestades, et surve naistele on veelgi suurenenud; arvestades, et uued töö- ja eraelu 
lahususe arvelt kehtestatud, pikendatavad töövormid on liikumispiirangute perioodil 
kaasa toonud uute psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise vormide plahvatusliku 
kasvu nii võrgus kui ka väljaspool seda; arvestades, et enamik ettevõtteid ja valitsusi ei 
ole võtnud meetmeid nende nähtuste vastu võitlemiseks;

O. arvestades, et energiavaesus mõjutab naisi ebaproportsionaalselt ja neil on raskusi oma 
energiatarbimise eest maksmisega; arvestades, et energeetikasektori tööjõud koosneb 
peamiselt meestest (77,9 %) ja naisi on seal ainult 22,1 %; arvestades, et sama 
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suundumus näib kehtivat ka taastuvenergiasektoris, kus naised moodustavad alla 30 % 
tööjõust;

P. arvestades, et Euroopa sotsiaalõiguste samba teine põhimõte kätkeb endas naiste ja 
meeste võrdset kohtlemist ning võrdseid võimalusi tööturul osalemise, töötingimuste ja 
karjääri edendamise osas;

Q. arvestades, et naised pidid sel perioodil jätkuvalt üle võtma suurema osa 
majapidamistöödest ja laste õpetamisest; arvestades, et naiste vaimne koormus on 
suurenenud kahekordsest kuni kolmekordse päevatööni; arvestades, et tasustamata 
hoolduskohustuste täitmine aeglustab või takistab naiste karjääri arengut, aga ei mõjuta 
peaaegu üldse meeste tööelu, tekitades sellele järgneva palgaerinevuse ja naiste 
alaesindatuse teatavates sektorites;

R. arvestades, et digi- ja rohepööre ning demograafilised muutused ühiskonnas kujutavad 
endast nii probleeme kui ka võimalusi ning meie strateegia nendega tegelemiseks peab 
olema sotsiaalselt aus ja õiglane; arvestades, et see strateegia peab toetama, 
koordineerima ja täiendama liikmesriikide võrdõiguslikkuse meetmeid;

S. arvestades, et naised olid Euroopas juba esimesed vaesuse ohvrid; arvestades, et nende 
ohvrite hulka kuuluvad üksikvanemaga perekonnad, millest enam kui 80 % 
moodustavad üksikemad, kellel on oht elada ebakindlalt ja sattuda sügavamale 
vaesusesse; arvestades, et valitsusvälise organisatsiooni OXFAM hinnangul võib 
vaesusse sattuda 500 miljonit inimest maailmas, mis vastab 10 % maailma rahvastikust, 
ja peamiselt mõjutaks see naisi;

T. arvestades, et kriis on näidanud ka suurt solidaarsuse puudumist Euroopa tasandil; 
arvestades, et mitmed valitsused kasutavad praegu pandeemiat mitte ainult 
keskkonnaalaste kohustuste, vaid ka töötajate ja naiste põhiõiguste tagasipööramiseks;

1. kutsub komisjoni üles tegema liikmesriikidega koostööd, et seada Euroopa 
sotsiaalõiguste sammas majanduse taastamise programmide keskmesse; nõuab, et 
komisjon ja nõukogu lõimiksid soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ja 
sooküsimust arvestava eelarvestamise kõigisse Euroopa sotsiaalõiguste samba 
aspektidesse, et edendada soolist võrdsust, võrdseid võimalusi ja naiste osalemist 
tööturul, tegeledes sooliste erinevustega tööhõives ja edendades õiglasi töötingimusi, 
taskukohast ja kestlikku sotsiaalkaitset ning naiste osalemist kõigil otsustustasanditel; 
rõhutab vajadust muuta soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kava lahutamatuks 
osaks; kutsub komisjoni üles austama selle kava esitamisel aluslepingutes sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõtet;

2. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rakendama sotsiaalse dialoogi poliitikat ja 
raamistikke, mis on vajalikud selleks, et saavutada edu ökoloogilisel üleminekul 
kliimaneutraalsusele kedagi kõrvale jätmata, mis tähendab, et see protsess on avatud 
kõige haavatavamatele ja marginaliseerunud eurooplastele, eriti naistele, ja suurendab 
nende vastupidavusvõimet, luues kogu ühiskonna jaoks heaolu, võttes kasutusele 
kaasava lähenemisviisi, kaitstes nõuetekohaselt töötajaid ja luues kvaliteetseid töökohti;

3. palub komisjonil, Eurostatil, liikmesriikidel ja Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudil (EIGE) koguda regulaarselt soo ja vanuse alusel eristatud andmeid COVID-
19 ja viiruse sotsiaal-majandusliku mõju kohta; rõhutab, et sooliselt eristatud andmeid 
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peab kasutama taastemeetmete võtmisel, pöörates erilist tähelepanu valdkondadele, kus 
andmeid napib ja kus neid ei saa võrrelda, et teha teadlikke otsuseid ELi, riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil;

4. märgib, et naiste alaesindatus tähendab energiaalastel üleminekutel mitmesugustest 
annetest ilmajäämist, mis takistab seega Pariisi kokkuleppe eesmärkide (ülemaailmsed 
kliimaeesmärgid) ja ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks vajalikke muutusi; 
nõuab naiste võrdset osalust tööturul, mis on oluline ettevõtete, majanduse, sotsiaalse 
arengu ja keskkonna jaoks; rõhutab, et mitmekesine tööjõud annab paremaid tulemusi 
mitte ainult seoses suurema loovuse ja innovatsioonialase potentsiaali, vaid ka parema 
otsustusprotsessi ja suurema kasumiga;

5. palub komisjonil jälgida Euroopa soolise võrdõiguslikkuse strateegiat (2020–2025) ja 
kutsub liikmesriike üles võtma selle alusel vastu riiklikud soolise võrdõiguslikkuse 
strateegiad, millel on oluline osa pärast COVID-19 kriisi võetud sotsiaal-majanduslikes 
meetmetes;

6. rõhutab, et sooline võrdõiguslikkus ei ole mitte ainult omaette arengueesmärk, vaid 
suurendab ka majanduse tootlikkust ja parandab tulevaste põlvkondade väljavaateid; 
rõhutab, kui oluline on kaasata kohalikul tasandil suuremat osa naisi otsuste tegemisse, 
mis on seotud energiaalase ülemineku ja mittetoksilise ringmajandusega, mis võib 
suurendada innovatsiooni ja kasumlikkust, vähendada riske ja parandada kestlikkuse 
tavasid;

7. rõhutab vajadust kaasata rohkem naisi ja noori valitsustesse, pangandussektorisse, 
ettevõtetesse, ülikoolidesse ja valitsusvälistesse organisatsioonidesse, et rakendada 
paljusid strateegiaid, muutmaks rohelist üleminekut mitmekesisemaks ja kaasavamaks;

8. märgib, et naistel on säästva energeetika sektori ja kiirema energiaalase ülemineku 
edusammudega seoses väga oluline roll; rõhutab vajadust meelitada ligi, hoida tööl ja 
edutada rohkem naisi ning tuua säästvasse energiasektorisse rohkem erinevad oskusi;

9. kutsub komisjoni ja nõukogu üles uurima põhjalikult naiste vajadust soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise järele, et hõlbustada naiste osalemist tööturul COVID-
19 kriisi ajal ja pärast seda; nõuab mahukat sotsiaalhoolduse strateegiat ning 
demograafilist kava kättesaadava ja taskukohase kvaliteetse lapsehoiu, koolipäevajärgse 
lapsehoiu ja pikaajalise hoolduse taristu parandamiseks; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid võtaksid täielikult üle töö- ja eraelu tasakaalustamist käsitleva direktiivi ja 
rakendaksid seda; kutsub liikmesriike ja komisjoni üles kasutama ära kõiki asjakohaste 
ELi rahastamisvahendite koosmõjusid, et töötada välja vajalikud hooldustaristu ja -
teenused; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema kõik endast oleneva, sealhulgas 
võtma vastu Istanbuli konventsiooni sätted, et võidelda igasuguse naiste, laste ja eakate 
vastu suunatud vägivalla vastu, mis on seoses pandeemia vastu võitlemiseks kehtestatud 
piirangutega märkimisväärselt suurenenud;

10. kutsub liikmesriike üles COVID-19 kriisi vastu võitlemise meetmete endiselt jõus 
olemisest hoolimata kehtestama teistele mitteülekantavat ja täielikult tasustatavat 
eripuhkust hooldajatele ja töötavatele vanematele;

11. kutsub komisjoni üles koguma eri liiki hoolduse kohta andmeid, et neid saaks kasutada 
uuringus, milles uuritakse hooldusalast lõhet, eesmärgiga teha ettepanek Euroopa 
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hooldusalase kokkuleppe kohta, mille eesmärk on toetada üleminekut 
hooldusmajandusele; märgib, et hooldusalane kokkulepe peab looma sünergia 
liikmesriikide ja piirkondade pädevusega, püüdma parandada koostööd ja 
koordineerimist ning tagama asjakohased investeeringud ja õigusaktid ELi tasandil koos 
toetustega;

12. nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon tagaksid soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise ja sooaspekti arvestava eelarvestamise, mis oleksid kõigi 
taastamismeetmete keskmes, võttes arvesse COVID-19 kriisist saadud õppetunde;

13. rõhutab, et komisjon ja nõukogu peavad ka COVID-19 kriisile reageerimise meetmete 
kavandamisel juhinduma põhimõttest, et naised ja mehed peaksid saama võrdse töö eest 
võrdset tasu, mis tuleb soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisest; väljendab heameelt 
komisjoni võetud kohustuse üle esitada 2020. aasta lõpuks siduvad meetmed palkade 
läbipaistvuse kohta, et tõhusalt tegeleda soolise palga- ja pensionilõhega, arvestades, et 
naiste majanduslik sõltumatus on kriisi tõttu takerdunud, nagu esialgsed aruanded 
näitavad; toonitab sellega seoses vajadust, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid 
meetmeid võitlemaks soolise segregatsiooni vastu naiste poolt domineeritud 
kutsealasektorites ning soolise palgalõhe ja pensionilõhega;

14. palub ELi liikmesriikidel õigeaegselt ja tõhusalt üle võtta ja rakendada töö- ja eraelu 
tasakaalustamise direktiivi ning komisjonil tõhusalt jälgida selle rakendamist; kutsub 
liikmesriike üles uurima, milliseid lisameetmeid oleks vaja, et tagada töötavate 
vanemate töö- ja eraelu parem tasakaal, pöörates asjakohast tähelepanu üksikvanemate 
leibkondadele;

15. kutsub komisjoni üles koguma andmeid eri liiki hoolduse (lastehoid, eakate ja puuetega 
inimeste või pikaajalist hooldust vajavate isikute hooldamine) kohta, andes panuse 
hoolduslõhet käsitlevasse uuringusse, et pakkuda informatsiooni Euroopa 
hooldusstrateegia algatuse jaoks; märgib, et selline strateegia peaks austama 
liikmesriikide pädevust, nagu on sätestatud aluslepingutes, kuid selle eesmärk on 
parandada koostööd ja koordineerimist kõigi meetmete osas, mis võiksid olla kasulikud 
nii ELi mitteametlikele hooldajatele kui ka nende poolt hooldatavatele inimestele; 
rõhutab, et koostöö Euroopa tasandil koos ELi vahendite tõhusa kasutamisega võib 
aidata kaasa kvaliteetsete, kättesaadavate ja taskukohaste hooldusteenuste arendamisele;

16. mõistab hukka, et mõned valitsused kasutavad pandeemiat töötajate ja naiste teatavate 
põhiõiguste tagasipööramise ettekäändena; tuletab meelde võõrandamatut õigust 
juurdepääsule tervishoiuteenustele ning õigust oma keha üle otsustada; rõhutab seetõttu, 
et tuleb tagada õigus reproduktiivtervishoiule, rasestumisvastastele vahenditele ja 
abordile, sealhulgas legaalse abordi tähtaja pikendamise kaudu; 

17. rõhutab, et üha suurem arv kahe töötava vanema ja ühe vanemaga peresid on toonud 
kaasa uued lastehoiuvajadused; juhib tähelepanu sellele, et kvaliteetsed, kättesaadavad 
ja taskukohased lastehoiuteenused on olulised, et võimaldada vanematel jääda või 
siseneda tööturule ning vähendada tööhõives soolist ebavõrdsust; rõhutab siiski, et need 
lastehoiuteenused peaksid olema kättesaadavad ka tööotsijatest vanemate lastele ja 
ebakindlas olukorras olevate perede lastele;

18. rõhutab, et arvestades esilekerkivaid demograafilisi suundumusi, nagu vananev 
ühiskond, madalam sündimus ja sellest tulenevalt tööealise elanikkonna vähenemine, on 
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vajadus ametlike ja mitteametlike pikaajaliste hooldusteenuste järele muutunud 
tähtsamaks kui kunagi varem; juhib tähelepanu sellele, et hooldusteenuste ja -taristu 
tagamine on eriti oluline naiste jaoks, kes on sageli meestest rohkem kaasatud nii 
ametlikku kui ka mitteametlikku eakate ja/või puuetega inimeste hooldusse, kellest 
enamik on samuti naised; rõhutab mitteametlike hooldajate puhul, kui olulised on 
perekonnasõbralikud puhkusesüsteemid ja sotsiaalkindlustusõiguste tagamine;

19. juhib tähelepanu erakordsele arengule tervishoiuteenuste osutamise valdkonnas 
COVID-19 meetmete raames; kutsub sellega seoses komisjoni üles toimima 
platvormina, et hõlbustada parimate tavade vahetamist hooldusteenuste kvaliteedi, 
kättesaadavuse ja taskukohasuse ning hooldusteenuste eri mudelite kohta; nõuab 
tungivalt, et komisjon uuriks mitteametlike hooldajate olukorda ja jagaks parimaid 
tavasid selle kohta, kuidas liikmesriigid nende tööd reguleerivad;

20. kutsub liikmesriike üles võimestama naisi TI-, IKT- ja STEM-sektorites 
juurdepääsetava, kvaliteetse ja vajadustele kohandatud digihariduse ning 
individualiseeritud koolituse ja oskuste arendamise kaudu, võttes soolise tasakaalu 
saavutamiseks arvesse majanduse ja tööturu digiteerimist; rõhutab sellega seoses 
vajadust näha ette mitte ainult koolitused ja oskuste arendamine internetis, vaid ka 
eriväljaõpe selles valdkonnas; kutsub komisjoni üles võtma vastu konkreetsed soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise meetmed ühtse turu strateegia ja digitaalarengu 
tegevuskava rakendamisel;

21. tunneb muret selle üle, et kaugtöö, mida propageeriti kui üht meedet COVID-19 leviku 
piiramiseks, on muutumas kõigi näidustuste kohaselt tööturul püsivamaks, ning see võib 
pikendatud töötundide tõttu tõsiselt mõjutada töötingimusi, eriti naiste puhul, kui samal 
ajal peavad naised hoolitsema ka kodu eest ja tegema majapidamistöid; nõuab tungivalt 
meetmete võtmist seaduse järgimiseks, tugevdades kontrolli tööaja järgimise üle ning 
edendades tervislikke ja turvalisi töötingimusi ning puhkeaega kooskõlas tööõigusega;

22. märgib, et taastuvenergiale üleminek annab võimaluse võidelda süsteemse soolise 
diskrimineerimise vastu ja võimaldada ühiskonnal kasutada ära mitmekülgsema tööjõu 
eeliseid; kutsub üles kaasama mitmesuguseid oskusi, sealhulgas tsiviilehitust, 
keskkonnateadust, turustamist, õpetamist ja kogukonnaalast tegevust;

23. rõhutab praeguste ja tulevaste karjäärivõimaluste ja -teede loomist koostöös 
haridusasutustega, ning kaasavate ja stimuleerivate programmide ja poliitika loomist 
naiste ja tütarlaste jaoks STEMi ja mitte-STEMi kutsealadel;

24. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama kõigile võrdse juurdepääsu tehnoloogiale, 
haridusele, koolitusele, tööhõivele, sotsiaalkaitsesüsteemidele ja tervishoiule, võttes 
nõuetekohaselt arvesse nende naiste vajadusi, kes kannatavad mitut tüüpi 
diskrimineerimise all, sealhulgas puuetega, terviseprobleemidega, rassi- ja 
rahvusvähemuste hulka kuuluvad naised, eakad naised ja naised, kes ei läinud 
kõrgharidust omandama, üksikvanemad, maapiirkondades ja äärealadel elavad naised, 
pagulased, samuti LGBTQI+ inimesed, suurendamaks nende potentsiaali tööturul ning 
osalemist sotsiaal- ja ühiskondlikus elus, et tagada võrdsed võimalused ja kaotada 
sooline palgalõhe;

25. nõuab tungivalt, et 2021. aasta puuetega inimeste võrdõiguslikkuse strateegiasse lisataks 
veel sooline perspektiiv, pöörates sihipäraste meetmete ja tegevuste abil tähelepanu 
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paremale juurdepääsule tööturule;

26. rõhutab vajadust lisada soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine koolituspoliitikasse ja 
-programmidesse, sest kriisi tõttu kõige enam kannatavad piirkonnad väärivad paremat 
tulevikku, mis põhineb kestlikkusel, võrdsusel ja sotsiaalsel õiglusel;

27. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama naiste osalemise COVID-19 kriisi 
poliitiliste lahendustega seotud otsuste tegemise protsessis;

28. kutsub komisjoni ja nõukogu üles võtma vastu siduvaid poliitikameetmeid palkade 
läbipaistvuse ja miinimumpalga kohta;

29. kutsub komisjoni üles võtma üksikemade puhul vastu spetsiifilise lähenemisviisi, kuna 
nad on majanduslikult eriti haavatavad, sest nad teenivad sageli vähem kui mehed ja 
lahkuvad lapsevanemaks saades suurema tõenäosusega tööturult; kutsub komisjoni üles 
tõhustama selles kontekstis elatisraha piiriülest kogumist käsitlevate olemasolevate 
õiguslike vahendite jõustamise tagamist, suurendades teadlikkust nende vahendite 
kättesaadavusest; nõuab tungivalt, et komisjon teeks tihedat koostööd liikmesriikidega, 
et teha kindlaks elatisraha kogumisega seotud praktilised probleemid piiriülestes 
olukordades ja töötada välja vahendid maksekohustuste täitmise tõhusaks jõustamiseks;

30. kutsub liikmesriike üles tegema asjakohast sammu soolise palgalõhe vastu võitlemises, 
investeerides naiste poolt domineeritud ja ebakindlate töösuhetega sektoritesse, nimelt 
hooldus- ja puhastussektorisse, parandades töötingimusi ning nõudes nende tööde 
suuremat majanduslikku ja sotsiaalset tunnustamist;

31. nõuab tungivalt, et liikmesriigid jätkaksid läbirääkimisi naissoost juhatuseliikmete 
direktiivi ja diskrimineerimisvastase direktiivi üle;

32. väljendab heameelt komisjoni võetud kohustuse üle esitada 2020. aasta lõpuks siduvad 
meetmed palkade läbipaistvuse kohta; rõhutab sellega seoses sotsiaalpartnerite ja kõigi 
sidusrühmade täieliku koostöö ning kaasamise olulisust;

33. kutsub liikmesriike üles täiendama oma kavasid tasustamata hoolduskohustuste ühise ja 
õiglase jaotamise kohta, nimelt laste ja vanurite hoolduse valdkonnas, järgides häid 
tavasid ja tõhusaid näiteid;

34. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tunnustama COVID-19 pandeemia ajal eesliinil 
olnud hooldustöötajate olulist väärtust ühiskonnale, et parandada nende töötingimusi ja 
taasväärtustada need elukutsed sotsiaalpartnerite kaasamise ja kollektiivläbirääkimiste 
abil;

35. kutsub liikmesriike üles tagama, et tööandjad ja avalikud haldusasutused looksid tõhusa 
struktuuri, et ennetada ja käsitleda kaugtöö ajal toimepandavat naistevastast vägivalda, 
mille panevad toime töötajad või mis nende vastu toime pannakse;

36. rõhutab asjaolu, et kogu Euroopas on üksikvanemaga perekonnad vaesuse ja 
ebakindluse suhtes haavatavamad kui teised perekonnad; kutsub seetõttu üles 
suurendama nende sotsiaalset kaitset ja peretoetusi ning tagama juurdepääsu avalikele 
teenustele, sealhulgas eluasemele; kutsub üles võtma erakorralisi meetmeid, et kaitsta 
kõige vaesemaid ja haavatavamaid naisi, sealhulgas üksikvanemaga perekondi, ning 
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suurendada veelgi nende turvalisust;

37. kutsub liikmesriike üles tagama, et piisavat sotsiaalset ja rahalist toetust antaks ka 
ebakindlas olukorras olevatele inimestele, sealhulgas vaesuseohus naistele või vaesuses 
elavatele naistele, kodututele või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevatele naistele;

38. nõuab tungivalt, et kõige haavatavamate rühmade, näiteks pagulaste, rändajate, romade 
jne sihtkohtades järgitaks ambitsioonikat poliitikat; 

39. rõhutab vajadust digitaalse kirjaoskuse toetamise järele hariduse kaudu ja ressursside 
tagamise järele, et ületada digitaalne lõhe, mida on esile tõstetud seoses sellega, et töö ja 
koolitus ning samuti paljud teenused ja võimalused on ootamatult veebi üle viidud;

40. julgustab liikmesriike järgima komisjoni suuniseid ELi tööhõivepoliitika kohta, 
sealhulgas võitlema ebakindla töö vastu, mis hõlmab sageli rohkem naisi kui mehi, 
võttes nõuetekohaselt arvesse oma riiklikke tööturumudeleid; kutsub komisjoni üles 
vaatama läbi platvormitöötajate töötingimused, et teha ettepanekuid nende olukorra 
parandamiseks, arvestades asjaolu, et COVID-19 pandeemia võib negatiivseid 
suundumusi nende tööhõives ainult suurendada;

41. juhib tähelepanu muutustele, mida õiglane üleminek tööturul ja uute keskkonnahoidlike 
töökohtade jaotumisel kaasa toob; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja 
strateegiaid, et tagada naiste juurdepääs uutele keskkonnahoidlikele töökohtadele ja 
vähendada soolist lõhet taastuvenergiasektori tööhõives.
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