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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. nõustub, et sooline võrdõiguslikkus on põhiõigus ja ELi ühine väärtus, märgib siiski, et 
vaatamata märkimisväärsele edule kõnealuses valdkonnas püsib naiste ja meeste vahel 
palju ebavõrdsust;

2. nõustub, et sooline võrdõiguslikkus on põhiõigus ja ELi põhiväärtus; märgib siiski, et 
vaatamata märkimisväärsele edule kõnealuses valdkonnas püsib naiste ja meeste vahel 
palju olulist ebavõrdsust; on arvamusel, et naiste ebasoodsa positsiooni tõttu sotsiaal- ja 
majandusvaldkonnas, millega kaasnevad kõrgem töötuse määr ja madalam töötasu kui 
meestel, on ärakasutamise oht naiste puhul suurem, ning nõuab seepärast rangete 
sanktsioonide kehtestamist ärakasutavate tööandjate vastu;

3. rõhutab, et meeste ja naiste võrdset kohtlemist käsitlevate EÜ õigusaktide järgmine, 
struktuurifondide tõhus kasutamine ja uued rahastamismehhanismid võivad parandada 
koolitust ning edendada tööhõivet ja ettevõtlust;

4. on seisukohal, et Euroopa institutsioonid peaksid rohkem arvamusi vahetama soolise 
võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamiseks Euroopa tasandil välja töötatud poliitika 
üle, samuti edasimineku üle, mida see poliitika on võimaldanud;

5. teeb ettepaneku, et liikmesriigid töötaksid välja tööhõivestrateegia, millega eemaldatakse 
naiste tööturule pääsemise takistused, edendatakse võrdse tasustamise tingimusi ja 
võetakse meetmeid diskrimineerimise vastu pensionide osas, mis tuleneb naiste töö 
katkestamisest sünnitus- või lapsehoolduspuhkuse tõttu; 

6. rõhutab Euroopa ja siseriiklike institutsioonide elutähtsat rolli soolisel võrdõiguslikkusel 
põhineva ühiskonna edendamisel; kutsub siseriiklikke institutsioone üles korraldama 
teavitus- ja avalikkuse teadlikkuse tõstmise kampaaniaid sugudevaheliste suhete kõikide 
aspektide kohta (mis puudutavad töö-, pere- ja poliitilist elu, tervist, võitlust naiste vastu 
suunatud vägivalla kõikide vormidega, sh naistega kauplemisega);

7. rõhutab, et ettevõtted, millel on põhjapanev roll majandusarengu ja töökohtade loomise 
seisukohalt, peaksid ettevõtete sotsiaalse vastutuse raames aitama kaasa naistele tihti 
osaks langeva diskrimineerimise kaotamisele ning eriti töö-, koolitus- ja kutsehariduse 
võimaluste suurendamisele; rõhutab sotsiaalpartnerite ja sotsiaaldialoogi rolli tähtust; 

8. tuletab meelde, et majandusliku konkurentsivõime ja sotsiaalse õigluse ühendamine on 
Euroopa arengumudeli tuum; 

9. märgib, et liikmesriikide ja ELi ees seisvad väljakutsed soolise võrdõiguslikkuse 
valdkonnas suurenevad, mis tuleneb maailmamajanduse tihenenud konkurentsist ning 
sellest tingitud nõudlusest üha paindlikuma ja mobiilsema tööjõu järele; rõhutab, et 
naised on jätkuvalt sotsiaalse, tööalase ja muude diskrimineerimisvormide ohvrid ning et 
need nõuded mõjutavad tõenäoliselt naisi tugevamalt kui mehi; on arvamusel, et 
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kõnealusel olukorral ei tohiks lubada kahjustada soolist võrdõiguslikkust ega naiste 
soojätkamisõigust;

10. on seisukohal, et demograafiliste muutuste praeguste väljakutsetega saaks paremini 
tegeleda, kui naistel oleks suurem juurdepääs tööturule, mis põhineb paindlikul tööajal 
ühendatuna töökoha kindluse, sotsiaalse turvalisuse, haridusvõimaluste ning tagatud ja 
taskukohaste lastehoiuvõimalustega, võimaldades nõnda paremat töö ja isikliku elu 
vahelist tasakaalu ning naiste tööhõivevõimaluste suurendamist; 

11. juhib tähelepanu sellele, et naiste osalemine teadusuuringute sektoris, teaduses ja 
tehnoloogias võib kaasa aidata innovatsiooni suurendamisele;

12. toetab komisjoni teatises "Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhised" (KOM(2006)0092) 
esitatud põhimeetmeid kuues prioriteetses valdkonnas: naiste majandusliku iseseisvuse 
saavutamine, kusjuures rõhutatakse sotsiaalvahendite põhjapanevat rolli koolituse 
seisukohalt, eriti uute tehnoloogiate valdkonnas; töö ja pereelu ühitamine; naiste ja 
meeste võrdse osalemise edendamine otsuste vastuvõtmisel; soolise vägivalla ja 
inimkaubanduse kaotamine, kusjuures erilist tähelepanu pööratakse orjusele; sooliste 
stereotüüpide kaotamine ühiskonnas ning soolise võrdõiguslikkuse edendamine 
väljaspool ELi; seetõttu ootab, et komisjon tõstab teadlikkust heade tavade vahetamise, 
uurimistulemuste ja järelmeetmete toetamise abil; usub siiski, et kõnealuste meetmete 
tõhususe tagamiseks peab ELi sotsiaal- ja majanduspoliitika kindlustama, et kõik naised, 
mehed ja lapsed saaksid elada väärikalt ning väljaspool vaesust;

13. palub komisjonil teha kõik jõupingutused tagamaks, et kõnealuses teatises soovitatud 
meetmed viiakse ellu; rõhutab, et minevikus on silmapaistvalt palju soolise 
võrdõiguslikkuse teemal tehtud sõnu, mis on tulemuseks andnud väga vähe konkreetseid 
meetmeid ja nüüd on aeg tõeliselt kohaldada Euroopa õigusakte ja põhimõtteid, mis on 
sätestatud seda teemat käsitlevates teatistes ja direktiivides; peab samuti oluliseks, et 
nende erinevate meetmete tõeliseks kohaldamiseks tuleb tugevdada partnerlust 
liikmesriikide ja kodanikuühiskonnaga;

14. usub kindlalt, et Lissaboni strateegias sätestatud majanduskasvu ja konkurentsivõime 
eesmärkide saavutamiseks tuleb võtta kasutusele kõik tootmisvahendid ning sellest 
tulenevalt tuleb naisi julgustada osalema meestega võrdsetel alustel;

15. usub samuti, et naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhistes sätestatud meetmed peavad 
sisalduma igas majanduspoliitikas ning selles raamistikus tuleb teha jõupingutusi naiste 
ettevõtluse ja rahastamisele parema juurdepääsu edendamiseks ning naiste 
ettevõtlusvõrgustike arendamiseks; 

16. usub, et sooline võrdõiguslikkus kui üks Euroopa Liidu kõige olulisemaid põhiväärtusi on 
saavutamist väärt eesmärk mitte ainult majandusliku tõhususega seotud põhjustel, vaid 
eelkõige sotsiaalse õigluse ning õiglasema ja tasakaalustatuma maailma saavutamisega 
seotud põhjustel; seepärast peab sooline võrdõiguslikkus olema liidu ja liikmesriikide 
kõikide poliitikate osa;

17. juhib tähelepanu tõsiasjale, et sooline võrdõiguslikkus töökohal on tihedalt seotud selle 
tagamisega, et paindlikes süsteemides austatakse töötajate õigusi;
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18. kutsub komisjoni üles edendama kõikides ELi dokumentides sellist keelekasutust, mis on 
sootundlik ja suudab kajastada kõiki protsessi kaasatud kultuure;

19. palub komisjonil tagada, et soolist mõju võetakse nõuetekohaselt arvesse EÜ õigusaktide, 
näiteks tööaja direktiivi läbivaatamisel või väljatöötamisel, ja et komisjon tegutseb 
asjakohaselt seal, kus negatiivne sooline mõju on tõenäoline, nagu tööaja direktiivi puhul;
palub nõukogul kaotada võimalus mitte kohaldada tööaja direktiivi, sest see kahjustab 
rohkem naisi kui mehi ning teeb raskemaks töö- ja pereelu ühitamise;

20. palub komisjonil julgustada liikmesriike tunnustama perekondades ja majapidamistes 
tehtava tasustamata töö majanduslikku, ühiskondlikku ja kasvatuslikku väärtust, luues 
mehhanisme, mis võimaldavad teha sotsiaalhoolekande- ja pensionisüsteemidesse 
vabatahtlikke sissemakseid;

21. palub komisjonil meetmete ja poliitika kaudu julgustada naiste osalemist traditsiooniliselt 
meeste ülekaaluga kutsealadel, et edendada soolist võrdõiguslikkust ja võrdset 
tasustamist;

22. rõhutab, et naiste töötuse, ärakasutamise ja vaesuse oht on suurem kui meestel, ning 
kutsub seetõttu komisjoni üles prioriteetse küsimusena töötama välja strateegiaid, et 
vähendada vaesuse ja töötuse feminiseerumist, ning kutsub liikmesriike üles rakendama 
kõnealuseid strateegiaid sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse protsessides; 

23. avaldab kahetsust, et juhistes on vähetähtsaks peetud koolituse rolli täieliku võrdsuse 
saavutamisel; on eelkõige arvamusel, et tugevamaid koolitusalaseid jõupingutusi tuleks 
suunata töötutele, ajutise töökohaga või madala mainega töökohal töötavatele naistele; 
usub lisaks, et ettevõtteid tuleb tugevamalt motiveerida pakkuma madalama 
kutsekvalifikatsiooniga naistele vajalikku täiendusõpet; viimaks on seisukohal, et koolitus 
peaks eelkõige keskenduma maapiirkondades elavatele naistele, eriti mis puudutab uute 
tehnoloogiate kasutamist;

24. juhib tähelepanu rolli tähtsusele, mida positiivsete meetmete võtmisel õiglasema ja 
tasakaalustatuma elu nimel etendavad erinevad ametiasutused ja sotsiaalpartnerid 
(ettevõtted ja ametiühingud); väidab, et erasektori kaasamise tagamine on olulise 
tähtsusega ja et ametiasutused peaksid pakkuma vajalikku julgustust nii, et ettevõtted, kes 
edendavad töö ja isikliku elu tasakaalustamist, leiaksid ametliku tunnustuse kas 
kohalikul, piirkondlikul, riiklikul või Euroopa tasandil; 

25. peab liikmesriikide, näiteks Hispaania viimase aja kogemuste valguses õigeks, et 
komisjoni soovitatavad meetmed peaksid lubama üksikisiku tulumaksust mahaarvamisi 
tööl käivatele väikeste laste emadele; usub, et sarnaselt tuleb võimaldada ka ettevõtete 
tulumaksust mahaarvamisi ettevõtetele, kes loovad töökohal päevahoiukeskusi;

26. kutsub komisjoni üles võtma konkreetseid meetmeid tagamaks, et juhistes 
liikmesriikidele tehtud ettepanekuid võetakse tõepoolest arvesse, kuna just liikmesriigid 
vastutavad soolise võrdõiguslikkuse valitsuse poliitikasse integreerimise eest ja sageli 
Euroopa õigusaktide kohaldamise eest;

27. nõuab Euroopa Liidult konkreetset poliitikat ja seirekeskust võrdsuse põhimõtte 
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toetamiseks naissoost sisserändajate puhul, kes tihti langevad kahekordse 
diskrimineerimise ohvriks nii rassi kui soo alusel;

28. rõhutab Euroopa institutsioonide vajadust hankida usaldusväärseid andmeid ja statistikat 
selleks, et töötada välja tõhus poliitika tööhõive ja sotsiaalküsimuste valdkonnas.
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