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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

- võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta direktiivi 
2002/73/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/207/EMÜ meeste ja naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja 
edutamisega ning töötingimustega1;

A. arvestades, et töötajate liikuvus on Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamise 
põhitegur, kuid see on jäänud madalale tasemele ka naiste seas;

B. arvestades, et dünaamiline tööturg tekitab töötajatele ja eelkõige lastega naistele tõsiseid 
probleeme, sundides neid töö- ja pereelu vahel kompromissi otsima;

C. arvestades, et sotsiaalkindlustusskeemide ebapiisav kohandamine liikmesriikides 
põhjustab naistele raskusi seoses raseduse, laste kasvatamise, paremate 
karjäärivõimalustega jms,

1. kutsub komisjoni üles võtma arvesse liikuvate igas vanuses naistöötajate erivajadusi ja 
kavandama Euroopa tööalase liikuvuse tegevuskava nelja teema raames konkreetseid 
meetmeid nende vajaduste rahuldamiseks;

2. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks tööalase liikuvuse soolist mõõdet ja soovitaks 
paindlikke vahendeid, mis aitaks naistel ületada säilinud tõkkeid liikuvuse valdkonnas;

3. teeb komisjonile ettepaneku korraldada tüdrukutele ja naistele teabekampaaniaid tööalase 
liikuvuse võimaluste kohta, et aidata neil kohaneda dünaamilise tööturuga;

4. kutsub liikmesriike ja sidusrühmi üles võtma arvesse naiste tööalase liikuvuse ees 
seisvaid takistusi ja need kõrvaldama, pakkudes võrdset juurdepääsu kvalifitseeritud ja 
tipptaseme töökohtadele, võrdset töötasu, paindlikku tööaega, piisavaid tervishoiu- ja 
lapsehooldusteenuseid, kvaliteetset haridust lastele, pensioniõiguste ülekandevõimalusi, 
sooliste stereotüüpide kõrvaldamist jne;

5. soovitab liikmesriikidel ja piirkondlikel ja kohalikel ametivõimudel aktiivselt edendada 
tööhõive-, koolitus-, haridus-, kaugõppe- ja keeleõppealaseid eriprogramme eesmärgiga 
luua „naistesõbralikum” tööturg ning võimaldada töö- ja pereelu sobitamist;

6. tunnustab komisjoni ettepanekut suurendada võrgustiku TRESS suutlikkust ning 
laiendada EURESi teenuste ulatust ja tõsta nende kvaliteeti, kaasates töötajate omaette 
kategooriana naised.

                                               
1 EÜT L 269, 5.10.2002, lk 15.
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