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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 komisjoni aruandes soolise võrdõiguslikkuse kohta aastal 2008 
(KOM(2008)0010)1 väidetakse, et kuigi naiste osaluse kasv tööelus jätkub, on naiste 
tööhõive kvaliteet endiselt küsitav, eelkõige naiste ja meeste palkade püsiva erinevuse, 
tööturul säilinud horisontaalse ja vertikaalse vahetegemise, naiste killustunud erialase 
karjääri ning töö ja pereelu keerulise ühitamise osas, mis kõik takistab võrdõiguslikkust 
tööelus ja selle järel;

B. arvestades, et Euroopa tööhõivestrateegiasse ja võrdsete võimaluste sambasse ei jää 
konkreetseid võrdõiguslikkuse suuniseid;

C. arvestades, et seetõttu osutab 27 liikmesriigi ja kolme EFTA liikmesriigi 2007. aasta võrdlev 
analüüs asjaolule, et võrdõiguslikkuse süvalaiendamine tööhõivepoliitikas enamasti puudub;

D. arvestades, et kaitstud paindlikkuse strateegia tõttu valitsevad naiste ja meeste töö ja isikliku 
elu parema ühitamise suhtes kõrgendatud ootused; arvestades, et kõik liikmesriigid ei saavuta 
Barcelona eesmärke aastaks 2010; arvestades, et ülalpeetavate pereliikmete (välja arvatud 
laste) hooldusasutusi ei ole poliitika strateegiatesse veel lisatud,

1. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles täiendama võrdõiguslikkuse süvalaiendamist tööhõive 
ja sotsiaalse turvalisuse poliitika valdkondades, eelkõige kaitstud paindlikkuse strateegias;

2. palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada välja vahendid, millega tagada kõrgelt haritud 
naistele nn paremad töökohad;

3. tuletab meelde oma 9. märtsi 2004. aasta resolutsiooni töö, pere- ja isikliku elu ühitamise 
kohta2, milles paluti komisjonil teha ettepanek võtta vastu töö, pere- ja isikliku elu ühitamist 
käsitlev raamdirektiiv, mis peaks muu hulgas võimaldama täiendavate mehhanismide 
kasutuselevõttu, millega hõlbustatakse ülalpeetavate pereliikmete hoolduse jagamist naiste ja 
meeste poolt võrdselt;

4. tõstab esile tööandjate rolli tänapäeva töökorralduse loomes ning liikmesriikide rolli 
kättesaadavate ja taskukohaste kvaliteetteenuste pakkumisel töö ja pereelu parema ühitamise 
võimaldamise eesmärgil;

5. kutsub liikmesriike üles püüdlema naiste ja meeste võrdse majandusliku sõltumatuse 
eesmärgi poole;

6. kutsub liikmesriike üles looma mehhanisme, millega tagatakse naiste ja meeste võrdne 
kohtlemine pensioniskeemides.

                                               
1 Komisjoni aruanne nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele: „Sooline võrdõiguslikkus aastal 2008”.
2 ELT C 102 E, 28.4.2004, lk 492.
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