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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 Lissaboni strateegia rõhutab naiste suuremat tööturul osalemise vajadust 
selle eesmärkide saavutamiseks:

1. avaldab kahetsust, et komisjoni teatis ei kaasa süstemaatiliselt soolisi aspekte oma 
demograafiliste muutuste uuringutesse vaatamata asjaolule, et nimetatud fenomen on 
seotud vaid naissooga;

2. kutsub liikmesriike üles võitlema eelarvamuste ja stereotüüpide vastu, mis loovad 
struktuurilisi ebavõrdsusi soolise võrdõiguslikkuse küsimuses ning takistavad naiste täit 
osalemist kõikidel ühiskonna aladel; 

3. rõhutab, et vaatamata liikmesriikide poolt tunnustatud edusammudele naiste tööhõive 
suurendamisel on säilinud või süvenenud muud naiste tööga seotud diskrimineerimised;

4. rõhutab tööaja paindlikkuse soodustamise vajadust naistele, et võimaldada pere-ja 
tööelu ühitamist; see ei tohi tähendada karjäärist loobumist, vaid peab põhinema vabal 
valikul ega saa olla kohustuslik;

5. rõhutab, et tingimuste loomine naistele laste saamiseks ei ole mitte ainult naiste, vaid 
kogu ühiskonna huvides, võttes arvesse iibe languse mõjusid;

6. rõhutab, et mehed peaksid olema täielikult kaasatud töö- ja eraelu parema ühitamise 
poliitikaga;

7. kutsub liikmesriike üles soodustama töökohtade paindlikkuse suurendamist, mis 
võimaldaks ühitada perekohustusi omavate töötavate naiste vajadusi tööandjate 
vajadustega;

8. nõuab, et liikmesriigid võtaksid meetmeid, et luua laste ja teiste abist sõltuvate inimeste 
hooldusvõimalusi, mis oleksid kõrge kvaliteediga ja taskukohaste hindadega;

9. avaldab heameelt heade tavade vahetuste üle, kasutades liikmesriikides koordineerimise 
avatud meetodit ja rõhutab demograafiamuutuste tõhusat juhtimist Skandinaavia 
maades, kus vaatamata naiste suurele osalusele tööturul on iive kõrgeimate hulgast, 
asjaolu, mille kohta komisjon peaks läbi viima uurimuse, et hinnata seost nende kahe 
fenomeni vahel, võttes arvesse lastehooldusvõimaluste kättesaadavust;

10. kutsub liikmesriike üles elutsüklit puudutava poliitika koostamisel seadma soolise 
võrdõiguslikkuse ning tööaja tasakaalu valitsuste, tööandjate ja teiste osalejate 
prioriteediks;

11. tunnistab sisserännanud naiste olulist rolli ning palub liikmesriikidel tagada oma 
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integratsioonipoliitikas nendele naistele inimressurssidesse tehtud investeeringute eest 
õiglane hüvitis;

12. avaldab kahetsust, et roheline raamat ei maini uute perekonnastruktuuride kasvavat 
arvu, eriti ühe vanemaga peresid, keda 85% ulatuses juhivad naised ning keda kõige 
sagedamini ähvardab kõrgendatud vaesuse oht;

13. ergutab liikmesriike soodustama "garanteeritud miinimumsissetuleku", et võimaldada 
naistel väärikalt elada ja saada tööturu vajadustele vastavat kutseõpet;  

14. kutsub liikmesriike üles rakendama eeskirju, millega kehtestatakse tasustatud 
lapsehoolduspuhkus vähemalt aastaks ning mida jaotatakse õiglaselt, edendades nii 
naiste kui meeste õigust lapsehoolduspuhkusele;

15. ergutab liikmesriike korraldama demograafiaküsimuste teavitamiskampaaniaid, et 
pidurdada negatiivse iibe fenomeni ELi kodanike hulgas.


