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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohta Euroopa Liidus 2007. aastal
(2007/2065(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 2, artikli 3 lõiget 2 ja artiklit 141;

– võttes arvesse komisjoni aruannet nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele soolise võrdõiguslikkuse edendamise 
kohta, 2007 (KOM(2007)0049);

– võttes arvesse ühenduse soolise võrdõiguslikkuse raamstrateegiat aastateks 2001–2005 
(KOM(2000)0335) ja komisjoni aastaaruandeid 2000., 2001., 2002., 2004., 2005. ja 
2006. aasta kohta (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, 
KOM(2004)0115, KOM(2005)0044 ja KOM(2006)0071);

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogus 2006. aasta märtsis vastu võetud Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse pakti;

– võttes arvesse ELi liikmesriikide soolise võrdõiguslikkuse edendamise poliitika eest 
vastutavate ministrite poolt 2005. aasta 4. veebruaril vastu võetud ühisdeklaratsiooni;

– võttes arvesse naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhiseid 2006–2010 (KOM(2006)0092);

– võttes arvesse Euroopa sotsiaalpartnerite poolt 22. märtsil 2005. aastal vastu võetud 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse raamstrateegiat;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 231;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit ning 
regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kultuuri- ja 
hariduskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi 
(A6–0000/2007),

A. arvestades, et komisjon ja liikmesriigid kinnitasid hiljuti taas oma pühendumust soolise 
võrdõiguslikkuse teemale, nimelt eespool nimetatud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
juhistele ning Euroopa soolise võrdõiguslikkuse paktile;

B. arvestades, et demograafilises väljakutses, millega Euroopa silmitsi seisab, on olemas 
selge sooline mõõde ning et soolise võrdõiguslikkuse poliitika on peamine vahend 
kõnealuse väljakutsega toimetulemiseks;

C. arvestades, et naiste ja meeste töö, eraelu ja pereelu ühitamine on oluline, et edendada 
naiste sisenemist tööturule, sinna naasmist ning seal püsimist;

  
1 EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.
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D. arvestades, et vahetegemine hariduses ja sooliste stereotüüpide püsimine erialade valikul 
jääb ulatuslikuks ning et sellel on negatiivsed tagajärjed naiste suhtelisele positsioonile 
tööturu teatavates sektorites, eriti kõrgtehnoloogiasektoris;

E. arvestades, et 2006. aasta kevadine ülemkogu tunnistas taas, et soolise võrdõiguslikkuse 
poliitika on oluline vahend majanduskasvu saavutamisele;

F. arvestades, et komisjoni aruanne rõhutab naiste tööhõive määra positiivset tõusu, mille 
kohaselt ELis alates 2000. aastast loodud kaheksast miljonist töökohast kuus miljonit on 
hõivanud naised, ent märgib, et samal ajal eksisteerivad märkimisväärsed erinevused 
erinevate vanuserühmade tööhõive määrades;

G. arvestades, et eelmise aruandega võrreldes ei ole toimunud olulist edasiminekut 
sugudevaheliste palgaerinevuste osas (mis on ELis keskmiselt 15%), mis näitab selgelt, et 
ei ole toimunud tõelist arengut võrdse töö eest võrdse tasustamise põhimõtte rakendamise 
osas, mis võeti kasutusele kolmekümne aasta eest nõukogu 10. veebruari 1975. aasta 
direktiiviga 75/117/EMÜ meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte kohaldamisega 
seotud õigusaktide ühtlustamise kohta liikmesriikides1;

H. arvestades, et 2003. aasta Eurobaromeetri uuring näitas, et peamised tegurid, mis 
takistavad isadel võtta endale rohkem koduseid ja perekonnaga seotud kohustusi, ei ole 
mitte üksnes majanduslikku laadi, vaid on samuti seotud hirmuga karjääri arengu 
negatiivsete tagajärgede ees;

I. arvestades, et väikeste lastega naiste tööhõive määr on keskmiselt madalam kui lasteta 
naiste puhul, samal ajal kui meeste kohta käivad andmed näitavad vastupidist olukorda;

J. arvestades, et liikmesriikides, kus on võetud meeste ja naiste jaoks vastu 
ühitamispoliitika, on kõrgem sündivus, naiste suurema osakaal tööturul ja suurem 
tööhõive määr;

K. arvestades, et sotsiaalpartnerid mängivad olulist rolli soolise võrdõiguslikkuse meetmete 
määratlemisel Euroopa, riigi, piirkondlikul, sektorite ja ettevõtete tasandil ning et edukas 
ühitamispoliitika nõuab koostöö tegemist tööandjate, töövõtjate ja ametiasutuste vahel;

L. arvestades, et head tavad näitavad, et ühitamismeetmed mikromajanduslikul tasandil 
põhjustavad väiksemat kaadrivoolavust ja töölt puudumist, suuremat pühendumust ja 
tootlikkust ning meelitavad ligi võimekat ja motiveeritud tööjõudu,

1. tervitab komisjoni jõupingutusi oma soolise võrdõiguslikkuse edendamise meetmete 
tõhustamiseks;

2. tervitab komisjoni aruandes tööhõive küsimustele keskendumist, nagu näiteks naiste ja 
meeste palgaerinevuse, ühitamise ning võrdse kohtlemise direktiivid, kuna naiste 
majanduslik iseseisvus on naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhiste üks peamisi 
prioriteete;

  
1 EÜT L 45, 19.2.1975, lk 19.
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3. nõuab kindlalt selge ja alalise seose loomise vajadust võrdõiguslikkuse kohta koostatud 
aastaaruannete ja juhistes määratletud prioriteetide vahel, et rakendada tõhusat 
planeerimis-, järelevalve- ja hindamistsüklit soolise võrdõiguslikkuse poliitika 
valdkonnas; julgustab komisjoni kõnealust tsüklit välja töötama;

4. tuletab meelde oma nõuet oma 2. veebruari 2006. aasta resolutsioonis naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus1, et komisjon kontrolliks liikmesriike, et viimased 
järgiksid naiste ja meeste võrdõiguslikkuse alast ühenduse õigustikku kõikides 
poliitikavaldkondades, eelkõige seoses tööhõivega, kuid samuti juurdepääsuga kaupadele 
ja teenustele ning nende osutamisele; kutsub seetõttu komisjoni üles korraldama uuringut 
selle kohta, kuidas liikmesriigid ühenduse õigustikku võrdõiguslikkuse valdkonnas 
kohaldavad, ja võtma kohaseid meetmeid juhuks, kui liikmesriigid ei suuda üle võtta 
õigusakte või ei täida neid;

5. kutsub liikmesriike üles toetama komisjoni riiklike meetmete kohaldamise järelevalve 
valdkonnas, et hinnata poliitika tõhusust, eelkõige kohustuslike maksete ja 
pensioniskeemide osas;

6. kutsub liikmesriike üles jätkama erimeetmete võtmist võitlemaks naiste ja meeste 
vahelise ebavõrdsuse vastu, mille on põhjustanud katkenud tööhõive struktuur, ja 
vähendama selle negatiivset mõju karjäärile, töötasudele ja pensionimaksetele;

7. tervitab komisjoni algatatud konsulteerimismenetlust sotsiaalpartneritega, et parandada 
nii õiguslikku kui ka mitteõiguslikku ühitamise raamistikku töö, eraelu ja pereelu vahel; 
julgustab komisjoni viivitamata algatama konsulteerimise teist etappi;

8. kutsub komisjoni üles koguma ja levitama häid tavasid töökeskkonna poliitika kohta, mis 
võimaldab tõhusamat töö ja eraelu vahelist tasakaalu;

9. märgib, et töö, eraelu ja pereelu ühitamine on oluline küsimus ning üks tööhõive 
suurendamise ja demograafilise vananemise koorma vähendamise põhielemente;

10. märgib, et globaliseerumine on olnud ainsaks positiivseks mõjuks, mis on andnud jõudu 
naistele üle kogu maailma oma potentsiaali ärakasutamiseks;

11. kutsub komisjoni üles keskenduma eelkõige tõketele, mis takistavad naiste juurdepääsu 
juhtivatele töökohtadele, et hinnata kõnealuse probleemi struktuurset mõõdet;

12. nõuab, et erilist tähelepanu pööratakse rahvusvähemuste hulka kuuluvate naiste 
olukorrale, kuna nende marginaliseerumist tugevdab mitmekordne diskrimineerimine nii 
väljastpoolt nende kogukonda kui ka nende kogukonnas;

13. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tõhustama heade tavade vahetamist 
mittediskrimineerimise valdkonnas tööturul, et soodustada võrdõiguslikkuse ja tõhususe 
vahelist dünaamikat olenevalt riiklikest eripäradest;

  
1 ELT C 288 E, 25.11.2006, lk 73.
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14. nõuab tungivalt, et liikmesriigid muudaksid vastastikuseks sünnituspuhkuse ja 
lapsehoolduspuhkuse toetuste kulud tagamaks, et naised ei ole enam kallim tööjõud kui 
mehed;

15. märgib murega, et hoolimata tehtud edusammudest ähvardab naisi, eriti eakaid naisi ja 
üksikemasid, endiselt suurem tõrjutus- ja vaesusrisk;

16. kutsub liikmesriike üles võtma meetmeid lõpetamaks tava, mille puhul alalisi 
töökohustusi määratakse osalise tööajaga töötajatele, mida võib kõige enam täheldada 
avalikus sektoris;

17. tervitab komisjoni jõupingutusi andmaks uut tõuget eesmärkide saavutamisele, milles 
leppis kokku 2002. aastal Barcelonas kokku tulnud Euroopa Ülemkogu, et kaotada 
tõkked naiste ja meeste võrdsele osalemisele tööturul ning et võtta 2010. aastaks 
kasutusele lastehoid 90% 3aastastele kuni kohustuslikku kooliikka jõudnud lastele ja 
vähemalt 33% kuni 3aastastele lastele struktuurifondide abil; julgustab komisjoni esitama 
2008. aastal – nii nagu ette nähtud – teatist, milles sätestatakse täiendavad meetmed, mida 
tuleb võtta kõigil tasanditel kõnealuste eesmärkide saavutamiseks;

18. palub komisjonil lisada tulevastesse soolise võrdõiguslikkuse kohta koostatud 
aastaaruannetesse ühineja- ja kandidaatriikidest pärit faktid ning statistika;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide valitsustele.


