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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 OECD statistika kohaselt vananeb OECD riikide rahvastik sellisel määral, et 
kui praegu on iga 100 töötaja kohta 38 pensionäri, siis tööhõivepoliitikat muutmata võib 
see arv 2050. aastaks tõusta isegi 70 pensionärini 100 töötaja kohta;

B. arvestades, et ÜRO rahvastikufondi 2005. aasta aruandes nenditakse muuhulgas, et 
jõupingutused vaesuse kaotamiseks kogu maailmas ei ole edukad, kui ei võeta kiiresti 
meetmeid soolise ebavõrdsuse ning naiste ja tütarlaste diskrimineerimise ja vägivaldse 
kohtlemise vastu võitlemiseks;

C. arvestades, et ELi riikides kasvab sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste osakaal ja ka 
selliste riskirühmade osakaal, kelle olukord ühiskonda integreerumise seisukohalt on 
üldiselt halvem kui teistel rahvastikurühmadel,

1. soovitab lisada seitsmele sotsiaalpoliitika prioriteedile sooliste küsimuste tõhusa 
lahendamise, tõstes seega sotsiaalpoliitika prioriteetide arvu seitsmelt kaheksale;

2. soovitab pöörata rohkem tähelepanu äsja asutatud Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 
kogutava teabe ja statistika hindamisele;

3. nõustub laste vaesuse kaotamise rõhutamisega, kuid juhib samas tähelepanu sellele, et 
laste olukord on tihedalt seotud võrdsete võimaluste küsimusega, mis mõjutab perekonna 
kui institutsiooni edasist arengut;

4. juhib tähelepanu sellele, et Eurostati andmetel sünnib praegu kolmandik lapsi ELis 
väljaspool abielu ja see arv suureneb igal aastal. Selline suundumus viitab vajadusele leida 
tulemuslikke meetmeid perekonna kui institutsiooni toimimise edendamiseks, 
keskendudes sealjuures ka perekonna edasistele arenguvõimalustele;

5. juhib tähelepanu sellele, et kui ei tehta positiivseid muudatusi elustiili, töörütmi, 
tervishoiu, toitumise ja hariduse valdkonnas, siis ei pruugi inimeste eluea pikenemine 
tähendada enamat kui pikemat vanadusperioodi. Nimetatud muudatused peavad hõlmama 
võimalikult suurt osa rahvastikust ning kõiki vanuse- ja ühiskonnarühmi;

6. soovitab, et pensionisüsteemid ei peaks koosnema ainult sotsiaal- ja lisakindlustuse 
(õigusnormidega sätestatud või erakindlustuse) mitmesugustest vormidest, vaid need 
peaksid arvesse võtma ka aktsepteeritava pensioniea suuri erinevusi sõltuvalt soost, 
kutsealast ja naiste puhul ka laste arvust;

7. juhib tähelepanu sellele, et aktiivne sotsiaalpoliitika ja heaoluriigi säilitamine on üks ELi 
tugisambaid ja aluspõhimõtteid. Samas on need põhimõtted siiski kulukad ja nende 
rahastamine seab ELi kaasaegses globaliseeruvas maailmas ebasoodsasse olukorda, eriti 
kui arvestada majanduslikku konkurentsi teiste suurte maailmamajanduse piirkondadega. 
Vaatamata sellele peab EL nendele põhimõtetele kindlaks jääma;
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8. soovitab uurida põhjalikumalt sotsiaalse integratsiooni küsimusi, eelkõige seoses 
teistsuguse kultuuriga maailma piirkondadest tulnud sisserändajatega, kelle kultuurilised 
väärtused ja traditsioonid võivad teataval määral erineda ELi riikides aktsepteeritavast 
suhtumisest. Sellised erinevused võivad põhjustada pingeid ja arusaamatusi, mis 
raskendavad nende inimrühmade integreerimist, kusjuures praegu Euroopas toimuva 
põhjal on näha, et eriti puudutab see nooremat põlvkonda.


