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Sooline võrdõiguslikkus on põhiõigus, millel on ELi õiguses eelisseisund. Seetõttu sätestati 
Amsterdami lepingus Euroopa Ühendusele selge ülesanne ja eesmärk kaotada ebavõrdsus ja 
edendada meeste ja naiste vahel võrdsust kogu oma tegevuses (artiklid 2 ja 3), nõudes, et 
liikmesriigid ja kõik Euroopa institutsioonid võtaksid selles valdkonnas meetmeid.

Kuid nagu nähtub 28,4 protsendipunktilisest erinevusest meeste ja naiste tööhõives 2007. 
aastal ELi 27 riigis1, on sooline ebavõrdsus tööturul ikka veel lahendamist nõudev struktuurne 
probleem. Selle lahendamine on ülitähtis mitte ainult sel ilmselgel põhjusel, et võrdsus on 
põhiõigus, vaid ka seetõttu, et 2000. aasta märtsis toimunud Lissaboni Euroopa Ülemkogul 
kehtestati Euroopa Liidule eesmärk tõsta naiste tööhõivet aastaks 2010 üle 60%.

Lisaks sellele, kuna palgaerinevuse andmed näitavad, et meeste ja naiste palkade erinevus üle 
kogu ELi on keskmiselt 15%, tuleb sooline ebavõrdsus kaotada mitte ainult tööhõive määra, 
vaid ka tööhõive kvaliteedi mõttes.  Rahvusvahelise Ametiühingute Konföderatsiooni 2008. 
aasta aruandes naiste ja meeste palgaerinevuse kohta maailmas märgiti, et naiste kõrgem 
haridus ei pruugi ilmtingimata palgaerinevust vähendada ning mõnel juhul see erinevus 
hariduse suurenedes isegi kasvab.

Teisest küljest näitavad kogemused ja uuringud, et soolise võrdõiguslikkusega seotud 
kohtuasjade ja kaebuste arv on ebavõrdsuse esinemisega võrreldes väga väike.  Kuna naiste 
teadlikkus ja toetamine on ebapiisav, ei soovi nad sotsiaal-majanduslikus kontekstis, mis ikka 
veel kujutab naisi asendatava tööjõuna, oma õigusi nõuda. 

1976. aasta direktiivi, mis käsitleb võrdset kohtlemist töö saamisel, ülevaatamine

Amsterdami lepingu jõustumine andis märku, et Euroopa Kohtu pretsedendiõiguse ja uue 
sotsiaalse reaalsuse valguses on saabunud aeg üle vaadata 1976. aasta direktiiv võrdse 
kohtlemise kohta töö saamisel.

Selle tulemusena väljatöötatud direktiiv 2002/73/EÜ, mida mõjutas sarnaste õigusaktide 
vastuvõtmine mittediskrimineerimise valdkonnas (direktiivid 2000/78/EÜ ja 2000/48/EÜ) oli 
parlamendi ja nõukogu ühine otsus. Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon oli 
selles ülevaatamises oluline osaline ning algatas paljud uued elemendid, mis muutsid selle uue 
direktiivi võitluses soolise võrdõiguslikkuse eest oluliseks teetähiseks.  

Ülevaadatud direktiivis muudeti oluliselt eelmist õigusakti, lisades järgmised elemendid:

- otsese ja kaudse diskrimineerimise määratluste sisseviimine ning ahistamise ja seksuaalse 
ahistamise mõistete lisamine õiguslikult siduvasse teksti;

- nõue liikmesriikidele võtta vastu meetmed, mis sunniksid ettevõtteid võtma meetmeid, et 
ära hoida igasugune sooliselt diskrimineeriv käitumine, erirõhuga ahistamise ja seksuaalse 
ahistamise vastasele võitlusele;

- liikmesriikide innustamine, et nad rakendaksid õigusaktide väljatöötamisel ja 
rakendamisel aktiivselt soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist;

- nõue liikmesriikidele, et nad looksid riiklikud asutused, kelle ülesanne on edendada naiste 
                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flexi_pathways_en.pdf
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ja meeste võrdset kohtlemist („võrdsusasutused”);
- naiste ja meeste õiguste kaitse lapsehoolduspuhkuselt naasmisel, ning liikmesriikides, kus 

vastavaid õigusi tunnustatakse, isadus- ja adopteerimispuhkuselt naasmisel;
- nõue liikmesriikidele kehtestada meetmed sotsiaaldialoogi edendamiseks;
- valitsusväliste organisatsioonide rolli tugevdamine võrdsuse edendamises;
- nõue liikmesriikidele edendada võrdsuskavade vastuvõtmist ettevõtetes; 
- nõue liikmesriikidele kehtestada eeskirjad karistuste kohaldamiseks rikkumiste eest ning 

võtta vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Karistused, mille hulka võib 
kuuluda ka hüvituse maksmine ohvrile, peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

2002. aasta direktiivi, mis käsitleb võrdset kohtlemist töö saamisel, rakendamine 

Vastavalt direktiivi artiklis 2 sätestatule jõustavad liikmesriigid direktiivi 2002/73/EÜ 
järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 5. oktoobriks 2005 või tagavad selle, 
et tööturu osapooled võtavad nõutavad normid kokkuleppel kasutusele. Liikmesriigid 
rakendavad kõiki vajalikke meetmeid, et nad saaksid igal ajahetkel tagada käesoleva 
direktiiviga määratletud tulemuste saavutamise, ning teavitavad sellest viivitamata komisjoni. 
Lisaks sellele peavad liikmesriigid edastama komisjonile kogu teabe, mis on komisjonile 
vajalik Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande koostamiseks käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta kolme aasta pärast.

Kui aruanne on esitatud, on ülitähtis hinnata, kuidas liikmesriigid on direktiivi rakendamiseks 
kehtestanud erivahendeid, eriti seoses järgmisega:

- mõistete „otsene diskrimineerimine”, „kaudne diskrimineerimine”, „ahistamine” ja 
„seksuaalne ahistamine” igakülgne ülevõtmine;

- direktiivi reguleerimisala, hõlmamaks avalikke teenistujaid ja füüsilisest isikust
ettevõtjaid;

- sõltumatute riigiasutuste loomine, millel on piisav pädevus ja vahendid soolise 
diskrimineerimiseta võrdse kohtlemise edendamiseks ja jälgimiseks; 

- kohtumenetluse kättesaadavus;
- karistused võimaldavad ohvritele hüvitust, mis on hoiatav ja proportsionaalne, mis 

tähendab, et eelnevalt ei ole kehtestatud ülemmäära;
- organisatsioonide õigus osaleda kohtumenetlustes ohvri nimel või toetuseks;
- valitsuse kohustus töötada välja diskrimineerimise vastane süstemaatiline strateegia, mis 

sisaldab ennetusmeetmeid; 
- artikli 2 lõike 8 kohased meetmed meeste ja naiste täieliku võrdõiguslikkuse tegelikuks 

tagamiseks (st positiivsed meetmed);
- järelevalvekorra kehtestamine, et jälgida töökohtadel toimuvat seoses soopõhise 

diskrimineerimise vähendamisega töö saamisel;
- meetodite väljatöötamine, innustamaks tööandjaid andma korrapäraselt teavet naiste ja 

meeste võrdse kohtlemise kohta;
- sootunnusel põhineva tõrjutuse selgitamine ja ulatus;
- konsulteerimine ja dialoog sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonnaga, kellel on õigustatud 

huvi anda oma panus võitlusse soolise diskrimineerimisega.
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Direktiivi 2002/73 vastuvõtmisega varustas Euroopa Liit end tõhusa vahendiga edendamaks 
riikide õigusakte, mis käsitlevad võrdset kohtlemist töö saamisel, kuid aeglane ja 
madalakvaliteediline rakendamine ohustab Lissaboni strateegia rakendamist ja võimalust 
täielikult realiseerida ELi sotsiaalset ja majanduslikku suutlikkust.

Direktiivi 2002/73/EÜ rakendamine ja ülevõtmine ning komisjoni menetlused

Seni on ainult Hispaania direktiivi 2002/73/EÜ nõuetekohaselt üle võtnud.

1) Kohtumenetlused seoses mitteteatamisega

Direktiivi 2002/73/EÜ ülevõtmise tähtaja lõpuks ei olnud direktiivi ülevõtmise meetmetest 
teatanud üheksa liikmesriiki. Komisjon algatas sellega seoses kõigi nende liikmesriikide 
suhtes rikkumismenetlused.

2008. aasta mais on Luksemburgi ja Belgia menetlused veel pooleli. Euroopa Kohtu hiljutises 
otsuses (6. märts 2008) kinnitatakse, et Luksemburg ei ole oma kohustusi täitnud. 

Belgia on rakendatud direktiivi ebatäielikult, sest piirkondlikul tasandil on mõned eeskirjad 
veel puudu.

2) Kohtumenetlused seoses nõuetele mittevastavusega

Direktiivi 2002/73/EÜ keerukuse ja uudsuse tõttu on komisjon avastanud selle ülevõtmisega 
seoses palju probleeme. Seetõttu saatis komisjon ametliku teate 22 liikmesriigile olenemata 
sellest, et eeldatavasti lahendatakse suur osa kaebustest komisjoni ja liikmesriikide vaheliste 
läbirääkimiste tulemusena.
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