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ETTEPANEKUD

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

A. järgmised ettepanekud oma resolutsiooni ettepanekusse:

1. väljendab heameelt komisjoni eesmärgi üle analüüsida meeste ja naiste erineva 
tasustamise põhjuseid ja arendada suunatud lähenemisviise, et üritada lahendada 
palgaerinevuse ja sellega kaasneva naiste tööturu segregatsiooni küsimus; rõhutab, et 
mitmed uurimused ja suur hulk juba olemasolevaid andmeid viitavad sellele, et areng on 
olnud liiga aeglane (palgaerinevus on vähenenud 1995. aasta 17 protsendilt 15 protsendini 
2005. aastal);

2. juhib tähelepanu asjaolule, et asjakohane statistika peab olema ühtne, võrreldav, terviklik 
ja selles võetakse arvesse uusi personali klassifitseerimis- ja organiseerimissüsteeme ning 
töökorralduse uuendusi, ning on seisukohal, et palgaerinevust ei tohiks kindlaks määrata 
üksnes brutotunnitasu erinevuse põhjal, vaid selles tuleks arvesse võtta ka selliseid 
tegureid nagu individuaalsed lisatasud, töö klassifikatsioon, töökorralduse mudelid, 
erialane kogemus ja tootlikkus, mida ei tuleks mõõta ainult kvantitatiivselt (tunnid, mil 
töötaja tegelikult töökohal viibib), vaid ka kvalitatiivselt; 

3. on seisukohal, et strateegia, mille abil hüvitada palgaerinevust, tööturu horisontaalset ja 
vertikaalset segregatsiooni ning nende ametikohtade ja sektorite stereotüüpe, kus naised 
tavapäraselt domineerivad, nõuab erinevatel tasanditel nii õiguslike kui ka teiste meetmete 
raamistikku, mille abil eristatakse tasustamisega diskrimineerimist ja selliseid tasu 
erinevusi, mis põhinevad muudel teguritel peale otsese ja kaudse diskrimineerimise, sest 
kui esimene kuulub otseselt õigusaktide reguleerimisalasse, tuleb viimane lahendada 
suunatud poliitikate ja erimeetmete abil;

4. on seisukohal, et mitmed kavandatud lähenemisviisid palgaerinevuse vähendamiseks, 
võttes arvesse erinevaid sidusrühmi, kellele need on suunatud – liikmesriigid, tööturu 
osapooled ja võrdsete võimaluste organisatsioonid –, peaksid põhinema majandus-, 
tööhõive- ja sotsiaalpoliitika ja meetmete asjakohasel kombinatsioonil, sealhulgas:

(a) poliitika erinevates valdkondades, mis võimaldaks ühendada töö-, pere- ja isikliku elu, 
hõlmates lapsehoiu ja teised hoiuteenused (mis peaksid olema kättesaadavad iga töötaja 
staatusest ja lepinguliigist olenemata), paindliku töökorralduse ja töötunnid ning sünnitus-
ja raseduspuhkuse, isapuhkuse, lapsehoolduspuhkuse ja perepuhkuse;

(b) maksu- ja sotsiaalkindlustuspoliitikad, sealhulgas soospetsiifilised meetmed, millega 
kompenseeritakse ebaõiglast ja põhjendamata tasustamise erinevust ja edendatakse naiste 
tööhõivet;

(c) riiklike kavade konkreetsed meetmed, et rakendada Lissaboni tsükli 2008/2010 
koondsuuniseid, mida on kohandatud vastavalt kohalikele oludele igas riigis ja mille 
eesmärk on tagada, et võrdõiguslikkuse juhiseid 2006/2010 rakendatakse õigeaegselt; 

(d) konkreetsed ja täpsed meetmed (asutamislepingu artikli 141 lõike 4 alusel) palgaerinevuse 
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ja soolise segregatsiooni hüvitamiseks, mida peavad jõustama tööturu osapooled ja 
võrdsete võimaluste organisatsioonid erinevatel tasanditel, nii lepingulisel kui ka 
valdkondlikul tasandil, näiteks: tööturu osapoolte kohustus sõlmida palgakokkuleppeid, 
viia läbi süstemaatilisi uuringuid seoses võrdse tasuga, rakendada ettevõtete 
võrdõiguslikkuse kavasid, seada kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid eesmärke ja viia läbi 
võrdlusuuringuid, vahetada parimaid kogemusi, mida on kinnitanud asjaomased 
osapooled ja millele on lisatud ülevaated kohatud takistustest ja raskustest;

(e) sellise klausli lisamine, mis kohustab riigihankelepingutes pidama kinni soolisest 
võrdõiguslikkusest ja võrdsest tasustamisest, ja spetsiaalse märgise kehtestamine – soo- ja 
palgapoliitika „kvaliteeditõend”, mida võib anda äriühingutele ja millega nad saavad 
teatavaid eeliseid seoses ligipääsuga riiklikele, kohalikele ja Euroopa tugimeetmetele ja 
rahastamisele ning edendavad oma võimalusi riigihankelepingu saamisel;

B. järgmised ettepanekud oma resolutsiooni ettepaneku lisasse:

1. peab vajalikuks tagada, et asutamislepingu artikli 141 lõikeid 1 ja 2 tõlgendatakse ja 
rakendatakse nõuetekohaselt ja et võetakse meetmeid seoses asjassepuutuva direktiiviga 
(Euroopa tasandil ja/või seoses selle ülevõtmise ja rakendamisega riiklikul tasandil), 
eelkõige seoses järgmisega: 

(a) töötasu ja kutsealaste sotsiaalkindlustusskeemide mõisted, tagades, et need on 
formuleeritud sellisel moel, et need kajastaksid täiel määral neid andmeid ja hinnanguid, 
mis sisalduvad uutes töö klassifitseerimissüsteemides; 

(b) töö klassifitseerimine, tagades samal ajal, et personali uut klassifitseerimise ja 
organiseerimise süsteemi ning töökorraldust kasutatakse tasu määramisel andmete 
saamiseks ja hinnangutabeliteks, võttes nõuetekohaselt arvesse võrreldavuse põhimõtet; 

(c) võrdsete võimaluste organisatsioonide ülesanded, tagades nende suurema osakaalu tööturu 
osapoolte kõrval;

(d) teave, mida tööandjad pakuvad töökohal meestele ja naistele võrdse kohtlemise kohta, 
nähes ette täpsema ja suunatuma teabe seoses tasustamise erinevusega ning tööturu 
osapoolte ja võrdsete võimaluste organisatsioonide suurema osaluse ja konkreetsema rolli; 

2. on veendunud, et on vajalik tagada nimetatud direktiivi nende sätete parem ja kiirem 
rakendamine, mille eesmärk on hüvitada tasustamise erinevus, tagades, et liikmesriigid, 
tööturu osapooled ja võrdsete võimaluste organisatsioonid rakendavad meetmeid, mis on 
sätestatud 2005. aasta märtsis tööturu osapoolte kinnitatud soolise võrdõiguslikkuse 
meetmete raamistikus, millega nähakse ette:

(a) teabe edastamine ja praktiliste vahendite suunised (eelkõige VKEdele) selle kohta, kuidas 
heastada tasustamise erinevust, sealhulgas riiklikud või valdkondlikud kollektiivlepingud; 

(b) soopõhiste, läbipaistvate ja kättesaadavate statistiliste andmete koostamine (kasutades 
meetodeid, milles arvestatakse mitme erineva muutujaga) riiklikul, valdkondlikul ja 
ettevõtluse tasandil;

(c) läbipaistvate ja soolise võrdõiguslikkuse mõttes neutraalsete töö hindamissüsteemide 



PA\727092ET.doc 5/5 PE407.743v01-00

ET

arendamine, mille põhjal oleks võimalik hinnata, vajaduse korral individuaalselt, kas töö 
kirjeldus ja tasustamiskriteeriumid on diskrimineerivad;

(d) spetsiaalne koolitus tööturu osapooltele, mis põhineb analüütiliste vahendite ja 
sihtmeetmete kogumil, mida kasutatakse kas lepingute koostamisel või siis, kui 
kontrollitakse, kas rakendatakse palgaerinevuse kohta suunatud eeskirju ja poliitikaid.


