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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

soovitustega komisjonile meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte rakendamise 
kohta
(2008/2012(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 192 teist lõiku;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 2 ja artikli 141 kolmandat lõiku;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Võitlus naiste ja meeste palgaerinevuse vastu” 
(KOM(2007)0424);

– võttes arvesse komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja soolise võrdõiguslikkuse 
ekspertide võrgustiku aruannet;

– võttes arvesse soolise võrdõiguslikkuse Euroopa pakti, mille võttis vastu 23.–24. märtsil 
2006. aastal Brüsselis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu;

– võttes arvesse Euroopa Kohtu kaasusi, mis põhinevad EÜ asutamislepingu artiklil 141;

– võttes arvesse Euroopa tööturu osapoolte soolise võrdõiguslikkuse meetmete raamistikku;

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2007. aasta resolutsiooni naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
juhiste 2006–20101 kohta ja … septembri 2008. aasta resolutsiooni soolise 
võrdõiguslikkuse kohta aastal 2008 (2008/2047(INI))2;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 39 ja 45;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit ning tööhõive-
ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A6-0000/2008),

A. arvestades, et naised teenivad Euroopa Liidus keskmiselt 15% vähem kui mehed ja 
erasektoris kuni 25% vähem; arvestades, et naiste ja meeste palgaerinevus liikmesriikides 
jääb 4% ja 25% vahele ja selle erinevuse olulist vähenemist ei ole märgata;

B. arvestades, et naiste ja meeste palgaerinevus püsib, vaatamata juba 30 aastat kehtivate 
õigusaktide suurele arvule ning selle vähendamiseks võetud meetmetele ja kulutatud 
ressurssidele;

C. arvestades, et naiste õpitulemused on kõigis liikmesriikides paremad kui meestel ja neid 
on rohkem ka kõrgkoolilõpetajate seas ilma palgaerinevuse võrreldava vähenemiseta;

D. arvestades, et palgaerinevust põhjustavad nii otsene ja kaudne diskrimineerimine kui ka 

                                               
1 ELT C 301 E, 13.12.2007, lk 56.
2 Teksti ei ole veel vastu võetud.
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sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid, segregatsioon tööturul ja üldine palgastruktuur, ning 
see on lisaks sellele seotud mitmete õiguslike, sotsiaalsete ja majanduslike teguritega, mis 
ei piirdu ainult sama töö eest võrdse tasu saamise küsimusega;

E. arvestades, et palgaerinevuse vähendamine oli üks majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva 
Lissaboni strateegia eesmärke, kuid enamik liikmesriike ei ole sellega piisavalt tegelenud;

F. arvestades, et ELi õigusraamistiku täiustamine võimaldaks liikmesriikidel ja tööturu 
osapooltel määratleda paremini naiste ja meeste püsiva palgaerinevuse põhjusi;

G. arvestades, et peamiselt naistele omaseid elukutseid ja ülesandeid kiputakse vähem 
väärtustama, võrreldes peamiselt meestele omastele elukutsete ja ülesannetega, ilma et see 
oleks alati objektiivsete kriteeriumidega põhjendatav;

H. arvestades, et statistika kohaselt on naiste omandatud kvalifikatsioon ja kogemused 
rahaliselt madalamalt tasustatud kui meestel; arvestades, et võrdväärse töö eest võrdse 
tasu maksmise põhimõte viitab samuti siiani soolistel stereotüüpidel põhineva 
lähenemisega seotud ühiskondlike rollide uuesti defineerimisele;

I. arvestades, et palgaerinevus mõjutab tugevalt naiste staatust nende majanduslikus ja 
sotsiaalses elus terve nende aktiivse tööea jooksul ja pärast seda ning selle tulemusena 
süveneb naiste vaesusrisk ja majanduslik sõltuvus;

J. arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt kutsunud komisjoni üles võtma meetmeid 
palgaerinevuse vähendamiseks, mis hõlmab kehtivate õigusaktide läbivaatamist;

K. arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ 
meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta 
tööhõive ja elukutse küsimustes (uuestisõnastamine)1 sedastab, et võrdse või võrdväärse 
töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte on acquis communautaire'i, sealhulgas soolist 
diskrimineerimist käsitleva Euroopa Kohtu praktika oluline ja lahutamatu osa ning on 
asjakohane ette näha täiendavad sätted selle rakendamiseks;

L. arvestades, et komisjon, nagu on märgitud komisjoni eespool mainitud teatises „Võitlus 
naiste ja meeste palgaerinevuse vastu“, teostab 2008. aasta jooksul uuringu võrdset 
tasustamist käsitleva ELi õigusraamistiku kohta, mis peaks kaasama kõiki asjaomaseid 
sidususrühmi; arvestades, et selle analüüsi tulemused tuleks asjakohaselt avalikustada;

M. arvestades, et vastavalt kodukorra artikli 39 lõikele 2 on täidetud tingimus, mille kohaselt 
ei tohi ettevalmistamisel olla ühtegi samalaadset ettepanekut,

1. palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 141 
31. detsembriks 2009. aastaks õigusakti ettepanek meeste ja naiste võrdse tasustamise 

põhimõttega seonduvate kehtivate õigusaktide läbivaatamise kohta, järgides lisas toodud 
üksikasjalikke soovitusi2;

                                               
1 ELT L 204, 26.7.2006, lk 23.
2  Nõukogu 10. veebruari 1975. aasta direktiiv 75/117/EMÜ meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte 
kohaldamisega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta liikmesriikides (EÜT L45, 19.2.1975, lk.19) on 
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2. kinnitab, et nimetatud soovitused järgivad subsidiaarsuse põhimõtet ja kodanike 
põhiõigusi;

3. on arvamusel, et taotletaval ettepanekul ei ole finantsmõju;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja lisas toodud üksikasjalikud 
soovitused komisjonile, nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

                                                                                                                                                  
inkorporeeritud direktiivi 2006/54/EÜ. Vastavalt direktiivi 2006/54/EC sätetele on direktiiv 75/117/EMÜ 
tunnistatud kehtetuks alates 15. augustist 2009, mis on selle direktiivi rakendamise viimane päev.
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RESOLUTSIOONI ETTEPANEKU LISA: ÜKSIKASJALIKUD SOOVITUSED 
TAOTLETAVA ETTEPANEKU SISU KOHTA

Soovitus 1: MÕISTED

Uuesti sõnastatud direktiiv nr 2006/54 sisaldab võrdse tasu definitsiooni, võttes selle üle 
direktiivi nr 75/117 sätetest.  Et saada täpsemaid kategooriaid vahenditena naiste ja meeste 
palgaerinevusega tegelemiseks, on vaja täpsemalt määratleda erinevad mõisted, nagu:
– naiste ja meeste palgaerinevus;
– otsene diskrimineerimine palga alusel;
– kaudne diskrimineerimine palga alusel;
– pensioni erinevus, mis põhineb pensionisüsteemide erinevatel sammastel, nagu 
põlvkondadevahelisel ümberjaotamisel põhinev süsteem või ametipensionid, ja mis säilitab 
palgaerinevuse pärast pensionile minekut.

Soovitus 2: OLUKORRA ANALÜÜS JA TULEMUSTE LÄBIPAISTVUS

2.1. Tööandjate ja töövõtjate vähene teave olemasoleva või võimaliku palgaerinevuse kohta 
ettevõttes ja vähene teadlikkus sellest nõrgestab asutamislepinguga ning kehtivate 
õigusaktidega sätestatud põhimõtte rakendamist.

2.2. Seetõttu on oluline, et nii regulaarsed palgaauditid kui ka nende tulemuste avaldamine 
tehtaks ettevõtete siseselt (nt vähemalt 20 töötajaga ettevõtetes) kohustuslikuks.

2.3. Tööandjad peaksid auditite tulemused esitama töövõtjatele ja nende esindajatele 
palgastatistikana, esitades jaotuse soo alusel. Neid andmeid tuleks igas liikmesriigis koguda 
sektori ja riiklikul tasandil.

Soovitus 3: TÖÖ HINDAMINE

3.1. Töö väärtuse kontseptsiooni tähistab naisi mittesoosiv stereotüüpne lähenemine, mis 
rõhutab näiteks pigem füüsilise tugevuse olulisust kui inimsuhete alaseid oskusi või 
vastutustunnet.

3.2. Komisjoni algatus peaks seega keskenduma liikmesriikide kohustusele viia sisse soolisel 
neutraalsusel põhinevad tööülesannete hindamised, võimaldades nii tööandjal kui töötajatel 
määratleda võimaliku diskrimineerimise palga alusel, mis põhineb vildakal palgaskaala 
määratlusel, võttes samal ajal arvesse töösuhete süsteemiga seotud riiklikke seadusi ja 
traditsioone. Tööülesannete hindamise sellised elemendid peaksid olema läbipaistvad ning 
kõikidele sidususrühmadele ja töökaitseinspektsioonidele ning võrdõiguslikkusega 
tegelevatele organitele kättesaadavad.

Soovitus 4: VÕRDÕIGUSLIKKUSEGA TEGELEVAD ORGANID

Võrdõiguslikkusega tegelevatel organitel peaks olema oluline roll naiste ja meeste 
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palgaerinevuse vähendamises, võimaldades neil jälgida ja vajaduse korral tõhusamalt tagada 
soolise võrdõiguslikkusega seotud õigusaktide kohaldamist.

 Nende rolli peaksid aitama kindlustada:
– palga alusel diskrimineerimise ohvrite toetamine ja nõustamine;
– palgaerinevusega seonduvate uuringute teostamine;
– sõltumatute aruannete avaldamine ja soovituste esitamine teemade kohta, mis seonduvad 
otseselt ja kaudselt palga alusel diskrimineerimisega.

Soovitus 5: SOTSIAALNE DIALOOG

Kollektiivlepingute ning kohaldatavate tasuskaalade ja tööülesannete hindamise skeemide 
edasine kontroll on vajalik peamiselt seoses osalise tööajaga töötavate isikute ja teiste 
ebatüüpilise töökorraldusega töötajate kohtlemisega või eritasudega/boonustega (mida 
meestele makstakse sagedamini kui naistele). Liikmesriigid peaksid julgustama tööturu 
osapooli viima sisse soolisel neutraalsusel põhinevad tööülesannete hindamised, mis 
võimaldavad nii tööandjatel ja töövõtjatel määratleda paremini vildakal tasuskaala määratlusel 
põhinevat diskrimineerimist palga alusel, võttes samal ajal arvesse riiklikke seadusi, 
kollektiivlepingut või tavasid.

Soovitus 6: SANKTSIOONID

6.1. Selle valdkonna õigusaktid on eri põhjustel silmnähtavalt vähetõhusad ja võttes arvesse 
asjaolu, et ainult õigusaktidega seda probleemi lahendada ei saa, peaksid komisjon ja 
liikmesriigid kaaluma kehtivate õigusaktide tugevdamist asjakohaste sanktsioonidega.

6.2. On oluline, et liikmesriigid võtaksid vajalikke meetmeid tagamaks, et võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte rikkumine tooks kaasa asjakohased 
sanktsioonid.

6.3. Käesolevaga tuletatakse meelde, et uuesti sõnastatud direktiivi nr 2006/54 kohaselt on 
liikmesriigid juba kohustatud kehtestama nii kahjude hüvitamise või heastamise (III jaotise 
„Horisontaalmeetmed“ 1. peatüki artikkel 18) kui ka „tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad“ karistused (3. peatüki „Üldised horisontaalsätted” artikkel 25). Siiski ei ole need 
sätted piisavad, et takistada võrdse tasu maksmise põhimõtte rikkumist. Seetõttu tehakse 
ettepanek, et:

– kahjude hüvitamist või heastamist ei tohiks piirata eelnevalt kokku lepitud ülemmäär;

– karistused peavad hõlmama kannatanule kahju hüvitamist;

– haldustrahvid (näiteks vastavalt soovitusele 2 mitteteavitamise või soo alusel tehtud 
palgaanalüüsi kättesaamatuse korral), mida nõuavad töökaitseinspektsioonid;

– kehtestataks riiklike hüvitiste, toetuste (sealhulgas liikmesriikide hallatavad ELi rahalised 
vahendid) saamise ja riigihankemenetluses osalemise õigusest ilmajätmine, nagu on ette 
nähtud hankemenetlusi käsitlevate direktiividega 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ („ostjad 
võivad kehtestada lepingu täitmisega seotud eritingimusi ... mis võivad eelkõige olla 
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SELETUSKIRI

 Võrdse tasuga seonduv ELi õigusraamistik on küllaltki lai. Siiski sõltub selle mõju 
jõustamise tõhususest, mis võib osutuda problemaatiliseks.
Andmed näitavad, et meeste ja naiste palgaerinevus püsib. Viimased arvud näitavad, et 
meeste ja naiste keskmine brutopalk tunnis erineb 15% ning 25% erasektoris. Naiste ja meeste 
palgaerinevust püütakse sagedasti selgitada individuaalsete erinevustega, nagu vanus, haridus 
ja kogemus. Tõendid viitavad siiski sellele, et need erinevused mängivad naiste ja meeste 
palgaerinevuse muutumatuses üsnagi väikest rolli.

Kuigi individuaalsetel omadustel põhinevad erinevused vähenevad terves ELis, isegi kui need 
mõningates riikides on olulised, tundub naiste ja meeste palgaerinevus olevat rohkem seotud 
kutsealase segregatsiooniga ning palgastruktuuri mõjuga. Naiste ja meeste palgaerinevuse 
jäikus ja püsivus rõhutab vajadust mitmetahulise poliitika järele, mis on suunatud õigusaktide 
rakendamisele ning tööturul eksisteeriva segregatsiooniga tegelemisele.
Eksperdid nõustusid, et sool põhinev avalik otsene diskrimineerimine palga alusel on tänu 
kehtivatele õigusaktidele vähenenud. Kaudne diskrimineerimine tundub olevat probleem, mis 
tuleneb segregatsiooni all kannatavates sektorites valitsevast palgaerinevusest. Majanduslikust 
segregatsioonist tuleneva palgaerinevuse tõttu on otsese diskrimineerimisega võitlemisel 
mõjusate õigusaktide tõhusus piiratud. Õigusliku raamistiku hindamine näitab, et õigusaktid 
käsitlevad naiste ja meeste palgaerinevust erinevalt. Direktiiv 75/117/EMÜ ja uuesti 
sõnastatud direktiiv 54/2006/EÜ näitavad, et raamistiku põhimõte erineb märgatavalt: 1975. 
aastal peeti palgaerinevust majandusliku konkurentsivõimega seotud teemaks, ühisturu 
rajamise ja toimimise lahutamatuks osaks, samal ajal kui 2006. aasta direktiiv põhineb võrdse 
kohtlemise ja võrdse võimaluse põhimõttel.
Õigusaktidel on rangelt tõlgendades siiski sama reguleerimisala –  leida ebapiisava tõhususe 
põhjused.
Raporti eesmärgiks on kehtivate õigusnormide tugevdamine, võttes samal ajal arvesse asjaolu, 
et seda tüüpi õigusaktid majanduslikku segregatsiooni eriti ei mõjuta. 
Vastavalt arvukatele Euroopa Kohtu otsustele on põhimõtteliselt muutunud palga 
definitsioon. Ka diskrimineerimisvastase poliitika mõju tulemusena on toimunud 
märkimisväärne edasiminek menetluskorra ja võimalike hüvitiste suhtes.

Lisaks õigusaktidele võib poliitilisi meetmeid võtta kolme valdkonna kaupa:
1) võrdse tasu poliitika, mis tegeleb otsese ja kaudse diskrimineerimisega;

2) võrdsete võimaluste poliitika, mille eesmärk on perekonna- ja tööelu ühitamine, mille 
tulemuseks on püsiv tööturul osalemine;

3) palgapoliitika, mille eesmärgiks on palgaerinevuste vähendamine ning madalapalgaliste ja 
peamiselt naistele omaste elukutsete tasustamise parandamine;

Tõhus poliitikate segu võib sõltuda riiklikest iseärasustest ning naiste ja meeste 
palgaerinevuse algpõhjustest.

Komisjoni palvel koostatud riiklikud aruanded näitasid, et paljudes liikmesriikides on naiste 
ja meeste palgaerinevus avalikes aruteludes ja poliitilistes tegevuskavades väheoluline teema. 
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Ühe peamise probleemina määratleti probleemi „omamise” küsimus, sest keegi ei tunne end 
naiste ja meeste palgaerinevuse probleemi lahendamise eest vastutavana1.
Praegu toimuv töötasude kehtestamise detsentraliseerimine võib süvendada tagajärgi 
tulevikus. Olukord võib olla keerulisem liikmesriikides, kus tööturu osapooled on nõrgad, 
ametiühingute roll väheneb või läbirääkimisi palga üle ei peeta. Säilitades individuaalsel 
töölepingul põhineva lähenemise ilma teabe andmiseta sarnase töö tasustamise kohta võib 
kaasa tuua naiste ja meeste palgaerinevuse suurenemise.

On selge, et ainuüksi kehtivate õigusaktide täiustamine ei lahenda naiste ja meeste 
palgaerinevuse probleemi. Ainult tõhus poliitikate segu, mis hõlmab paremaid ja tõhusamaid 
õigusakte, ning selge vastutuse abil saab tegeleda selle ühe püsivama soolise võrdõiguse 
valdkonnas eksisteeriva probleemiga. Juba üle 30 aasta kehtivad õigusaktid, mis ei ole 
suutnud olukorda parandada, viitavad vajadusele täiustada õigusakte peamiselt nende 
tõhususe tugevdamise abil.

                                               
1 “Naiste ja meeste palgaerinevus – algpõhjused ja poliitilised meetmed. 30 Euroopa riigi võrdlev analüüs”, 
Euroopa Komisjon, 2006.
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