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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et mitmel liikmesriigil esines direktiivi 2002/73/EÜ ülevõtmisel raskusi, 
eelkõige seoses oma õigusaktidesse konkreetsete ja asjakohaste meetmete sisseviimisega, 
mis parandavad soolist võrdõiguslikkust ja vähendavad diskrimineerimist seoses töö 
saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega; 

B. arvestades, et näitajad kinnitavad, et võrdset kohtlemist käsitleva uue ja parandatud 
õigusakti jõustumine ei avaldanud järgnevatel aastatel märkimisväärset mõju naiste 
võimalustele saada tööd ja olla edutatud;

C. arvestades, et mitmes liikmesriigis on võimatu läbi viia soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist poliitiliste ja haldusotsuste kaudu, kuna puuduvad teadmised kõnealuse 
lähenemisviisi kohta;

D. arvestades, et igas liikmesriigis on asutatud vähemalt üks asutus, mille ülesannete hulka 
kuulub soolise võrdõiguslikkuse edendamine, analüüsimine, järelevalve ja tugevdamine;

E. arvestades, et sooline diskrimineerimine on süvenenud teistes sotsiaalsetes ja poliitilistes 
aspektides, mille põhjuseks on jätkuvalt esinevad soolised palgaerinevused, eelkõige nn 
naiste- ja meestekesksete majandussektorite vahel,

1. taunib tõsiasja, et vaatamata teatud edusammudele seoses juurdepääsuga tööhõivele ja 
tööturule ning seoses töötingimustega, diskrimineeritakse naisi endiselt, ning on seetõttu 
seisukohal, et on vajalik direktiivi 2002/73/EÜ täielik ülevõtmine kõigi liikmesriikide 
riiklikesse õigusaktidesse ja rakendamine praktikasse selles osas, mis puudutab kaudset 
diskrimineerimist; juhib samuti tähelepanu, et rakendamine ei tohi kaasa tuua naiste 
olemasoleva kaitse taseme halvenemist;

2. rõhutab vajadust võidelda konkreetsete takistustega, mis seisavad puuetega naiste ja 
tütarlaste ning puuetega laste vanemate ees seoses võrdse juurdepääsuga haridusele ja 
tööturule, ning vajadust kohandada meetmeid, et lisada sooline mõõde kõikidesse 
poliitikatesse ning et täita nimetatud inimrühmade erivajadusi;

3. peab murettekitavaks, et naiste tööhõiveolukorda iseloomustab endiselt kõrgem töötuse 
tase, ebakindlamad tööhõivevormid, madalam palk, vaesuse ja tööõnnetuste kõrgem risk, 
suuremad raskused karjääri tegemisel ning väga väikesed pensionid, mis eriti süvenevad 
puuetega ja sisserändajatest naiste puhul;

4. rõhutab, et kuigi naiste ja meeste tööhõive määra vaheline erinevus on veidi vähenenud, 
oli see 2006. aastal siiski üle 14 % ning et naiste tööhõive on ebakindlam, kuna üha 
suurem arv naisi töötab osalise tööajaga ja tähtajaliste töölepingute alusel;

5. märgib, et palgaerinevused on alles ning et naised saavad meestest keskmiselt 15 % 
väiksemat töötasu, et nimetatud erinevus vähenes ajavahemikul 2000–2006 vaid 1 % 
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võrra ning et naiste osakaal juhtivtöötajate seas on endiselt meeste osakaalust palju 
väiksem;

6. nõuab, et liikmesriigid suurendaksid jõupingutusi ja võitleksid meeste ja naiste vahelise 
diskrimineerimisega, eelkõige seoses töötasu võrdsuse ning tööturule integreerimise ja 
taasintegreerimisega, käsitades seda väga tähtsa ülesandena, ning kutsub komisjoni sel 
eesmärgil üles uuendama toetusmeetmete kavandamist, võttes nõuetekohaselt arvesse 
subsidiaarsuse põhimõtet;

7. rõhutab, et naiste majanduslik sõltumatus on aluseks nende emantsipatsioonile ning et 
seetõttu on tööhõive koos seonduvate õigustega nende isikliku arengu ja sotsiaalse 
kaasatuse tagatiseks;

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles hindama soolise võrdõiguslikkusega tegelevate 
riiklike asutuste tegevust ning kavandama meetmeid nende rolli tugevdamiseks ja 
asjakohaste õigusaktide kohaldamise tõhususe parandamiseks;

9. kutsub direktiiviga 2002/73/EÜ ettenähtud võrdset kohtlemist edendavaid asutusi 
tungivalt üles tagama, et diskrimineerimise ohvritele antav abi ning nende toetamise ja 
uurimistegevus on sõltumatud; kutsub samuti liikmesriike üles tagama, et asutuste ja 
nende tegevuse rahastamine on õiglane;

10. kutsub komisjoni üles uurima, kas naisi on piisavalt teavitatud õigustest, mis neil on 
direktiivi 2002/73/EÜ kohaselt, kas neil on lihtne ja takistusteta juurdepääs ombudsmani 
institutsioonile, mis toetab neid õiguste kasutamisel, ning kas liikmesriigid võtavad lisaks 
õigusaktide ülevõtmisele täiendavaid meetmeid, et toetada kaitset naiste diskrimineerimise 
vastu seoses tööhõive ja koolitusega, ning kas nad arendavad seda kaitset edasi, kasutades 
sihipäraseid ennetusmeetmeid;

11. kutsub komisjoni üles uurima, kas liikmesriikides ohvrite kaitsega tegelevate ombudsmani 
institutsiooni asutuste rahastamise tase on piisav ning kas nende töötajate arv võimaldab 
neil täielikult täita direktiivi 76/207/EMÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega, 
mida on muudetud direktiiviga 2002/73/EÜ) artikliga 8a kooskõlas olevaid ülesandeid;

12. kutsub komisjoni üles uurima, kas liikmesriigid tagavad, et ohvritel ja ühendustel ja 
organisatsioonidel, kellel on õigustatud huvi kooskõlas direktiiviga 2002/73/EÜ, ei 
takistata õiguslike või teiste takistuste, näiteks liiga lühikeste tähtaegade kaudu, algatada 
kohtumenetlust diskrimineerimise vastase kaitse ja võrdsete õiguste rikkumiste esinemise 
korral või kas ohvrite puhul on tagatud, et neil ei takistata oma õiguste täielikku 
kasutamist direktiivi 2002/73/EÜ alusel teiste haldusmenetluste raames; 

13. kutsub komisjoni, liikmesriike, ametiühinguorganisatsioone, tööandjaid ning kõiki 
valitsusi ja valitsusväliseid osalejaid tõhustama oma ühist tegevust, mille eesmärk on 
suurendada teadlikkust kehtivatest õiguslikest tagatistest ning võrdset kohtlemist 
käsitlevate õigusaktide õigest ja tõhusast kohaldamisest; ning parandada teabejagamist 
diskrimineerimisega seotud kaebuste esitamise võimaluste kohta;

14. on arvamusel, et kohe on vaja astuda samme direktiivi 2002/73/EÜ täielikuks ja 
tulemuslikuks rakendamiseks diskrimineerimise vastu võitlemisel; nõuab, et liikmesriigid 
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rohkem tähtsustaksid kollektiivläbirääkimisi vastavalt oma traditsioonidele, väärtustaksid 
töötajaid, tihendaksid järelevalvet töötingimuste, -tervishoiu ja -ohutuse üle ja kaotaksid 
otsese ja kaudse palgadiskrimineerimise;

15. juhib tähelepanu sellele, et kollektiivläbirääkimised etendavad olulist osa naiste 
diskrimineerimise vastu võitlemisel, eeskätt töö saamise võimaluste, tasustamise, 
töötingimuste, karjääritõusu ja kutseõppe osas; rõhutab, et normiks on tähtajatud 
töölepingud;

16. juhib tähelepanu vajadusele konkreetsete poliitiliste meetmete ja eesmärkide järele, mis 
oleksid suunatud meeste ja naiste tõelise võrdõiguslikkuse saavutamisele (võrdne palk, 
lapsehoolduspuhkus, kvaliteetsed töökohad asjaomaste õigustega, võrdne juurdepääs 
elukestvale õppele, võrdne esindatus otsuste tegemisel ja soolise vägivalla kaotamine tööl) 
ning töö ja tööaja korraldamisele selliselt, et naiste ning meeste töö- ja eraelu oleksid 
paremini tasakaalustatud;

17. juhib tähelepanu vajadusele tagada lapsehoolduspuhkuse suurem paindlikkus, eelkõige 
puuetega laste vanemate puhul; 

18. juhib tähelepanu vajadusele uute ja paremate haridus- ja sotsiaalasutuste järele nii laste ja 
noorte kui ka vanemate täiskasvanute tarbeks, mis pakuksid rohkem (ja paremaid) 
õppimisvõimalusi; kutsub liikmesriike üles võtma eesmärgistatud meetmeid, et 
kõrvaldada tütarlaste ja noorte naiste diskrimineerimine üleminekul koolist väljaõppele, 
väljaõppelt tööturule ja samuti tööturule naasmise ajal pärast lapsehoolduspuhkust või 
sugulaste eest hoolitsemist; juhib tähelepanu riiklike lastehoiu- ja raviteenuste ning 
eakate inimeste hoolduse vajaduse järele; juhib liikmesriikide tähelepanu kohustusele, 
mille need on nendes küsimustes endale võtnud 2002. aasta Barcelona tippkohtumisel;

19. rõhutab vajadust tagada kõigile töötavatele naistele, sealhulgas füüsilisest isikust 
ettevõtjatest naistele ja peretalumajapidamistes töötavatele naistele kõik õigused, 
sealhulgas rasedus- ja sünnitushüvitiste ning sotsiaalkindlustusega seonduvad õigused.

20. kutsub komisjoni üles vaatama läbi, mil määral on liikmesriigid kasutanud võimalusi 
positiivsete erimeetmete võtmiseks juhtudel, kui naiste ebasoodne olukord tööalases 
karjääris on eriti tõsine ja ilmne; kutsub komisjoni üles koostama antud küsimust käsitleva 
aruande;

21. peab oluliseks käsitleda võimalust luua meetod, mille abil analüüsitakse, kuidas tööga 
võiks kaasneda võrdse töötasu tagamine naistele ja meestele, üksikisikute ja ametikohtade 
asjakohane tunnustamine, ning milles samal ajal pööratakse nõuetekohast tähelepanu töö 
väärikusele kui struktuursele tegurile eesmärgiga suurendada ettevõtete tootlikkust, 
konkurentsivõimet ja kvaliteeti ning parandada nii mees- kui naistöötajate elukvaliteeti; 
on seisukohal, et kõnealuses valdkonnas on vaja teaduslikke analüüse, et muuta töö 
sotsiaalse väärtuse hindamiseks praegu kasutatavaid meetodeid, mis põhinevad 
traditsioonilistel soolist diskrimineerimist toetavatel seisukohtadel eri tegevuste erineva 
olulisuse kohta ning mis seetõttu säilitavad sektoritevahelised töötasude struktuurilised 
erinevused;
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22. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kehtestama võrdse kohtlemise osas selgeid, 
üksikasjalikke ja mõõdetavaid näitajaid ning standardeid, mille abil on võimalik hinnata 
ettevõtetes esinevaid soolisi suhteid ja naiste õiguste austamist; usub, et positiivsete 
näidete edendamine on vajalik ning et üheks võrdset kohtlemist käsitlevate õigusaktide 
rikkumisega kaasnevaks karistuseks võiks olla rikkuva ettevõttega riigihankelepingute 
mittesõlmimine;

23. kutsub komisjoni üles pakkuma vajaduse korral liikmesriikidele oma ekspertiisi ning 
võtma jõulisi meetmeid, et toetada naiste ja meeste tööturul võrdse kohtlemise alaste 
heade tavade vahetamist;

24. rõhutab vajadust innustada algatusi, mis toetavad äriühingutes inimressursipoliitikat ja 
soolist võrdõiguslikkust edendavate positiivsete meetmete väljatöötamist ja elluviimist, 
ning vajadust innustada teabe- ja koolitusmeetmeid, mis võimaldavad edendada, üle kanda 
ja ühendada tavasid, mis on organisatsioonides ja äriühingutes osutunud edukaks;

25. kutsub komisjoni üles tähelepanelikult jälgima direktiivi 2002/73/EÜ ülevõtmist ja sellest 
ülevõtmisest tulenevate õigusaktide täitmist ning jätkama liikmesriikidele surve 
avaldamist.
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