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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

direktiivi 2002/73/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta 
seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega) ülevõtmise ja 
kohaldamise kohta
(2008/2039(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 16. detsembril 2003. aastal 
sõlmitud institutsioonidevahelist kokkulepet parema õigusloome kohta1; 

– 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 töötingimustega;2

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

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

A. arvestades, et asutamislepingus sätestatud demokraatia ja õigusriigi põhimõtted muudavad 
vajalikuks selle, et õiguslooja jälgib nende õigusaktide rakendamist, mille ta on ise vastu 
võtnud;

B. arvestades, et parlamendi ülesanne kaasõigusloojana direktiivi 2002/73/EÜ rakendamise 
jälgimisel on keeruline, kuna komisjon on teinud kättesaadavaks vähe informatsiooni; 
nimetatud põhjusel saadeti liikmesriikide parlamentide pädevatele komisjonidele ja 
soolise võrdõiguslikkusega tegelevatele asutustele kirjad informatsiooni saamiseks ning 
nendele vastas 27 liikmesriikide parlamenti ja 16 soolise võrdõiguslikkusega tegelevat 
asutust;

C. arvestades, et direktiiv 2002/73/EÜ on oluline tähis naiste ja meeste vahelise võrdsuse 
saavutamise protsessis ning võitluses soolise diskrimineerimise vastu ühiskonnas 
tervikuna;

D. arvestades, et määratlus „seksuaalne ahistamine” sätestati esimest korda ELi tasandil 
direktiivis 2002/73/EÜ ning nimetatud direktiivis määratleti ka otsene diskrimineerimine, 
kaudne diskrimineerimine ja ahistamine, keelati naiste diskrimineerimine raseduse või 
sünnituspuhkuse tõttu ning sätestati õigus naasta pärast sünnituspuhkust või isadus- või 
lapsendamispuhkust samale töökohale või samaväärsele töökohale, juhtudel kus need 
õigused on liikmesriikide poolt tunnustatud;    

E. arvestades, et liikmesriigid võtsid endale direktiivi 2002/73/EÜ rakendamisel enne 5. 
oktoobrit 2005 mitu kohustust, nagu: 

                                               
1 ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.
2 EÜT L 269, 5.10.2002, lk 15.
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 selle asutuse või nende asutuste kindlaks määramine, kelle pädevusse kuulub meeste 
ja naiste võrdse kohtlemise edendamine, analüüs, jälgimine ja toetamine;

 sotsiaalse dialoogi edendamine tööturu osapoolte vahel eesmärgiga toetada võrdset 
kohtlemist, sealhulgas järelevalve teostamine töötavade, kollektiivlepingute jne üle; 

 asjaomaste valitsusväliste organisatsioonidega peetava dialoogi innustamine 
eesmärgiga edendada võrdse kohtlemise põhimõtet;

 võrdse kohtlemise edendamine töökohal planeeritud ja süstemaatilisel viisil, näiteks 
avaldades ettevõttes soolist võrdõiguslikkust käsitlevaid aruandeid, milles esitatakse 
regulaarselt teavet meeste ja naiste võrdse kohtlemise kohta; 

 tõhusad meetmed, et tagada direktiivi rikkumise korral ehtsad karistused, mille puhul 
ohvrile makstava hüvitise ülemist piiri ei saa enne kindlaks määrata, välja arvatud 
väga vähestel juhtudel;

 selle tagamine, et soolise diskrimineerimise ja ahistamise ohvreid toetanud isikutele 
pakutakse pahatahtliku kohtlemise eest samasugust kaitset;

 komisjonile aruandmine iga nelja aasta tagant nende meetmete kohta, mida on võetud 
eriliste eeliste andmiseks oma kutsealal alaesindatud soole, ning nende rakendamise 
kohta;   

 selle tagamine, et need lepingute või kokkulepete sätted, mis on vastuolus kõnealuse 
direktiiviga, muudetakse või tunnistatakse kehtetuks;

F. arvestades, et direktiivi 2002/73/EÜ aeglane või vähekvaliteetne rakendamine ohustab 
Lissaboni strateegia edu ning ELi sotsiaalse ja majandusliku suutlikkuse täielikku välja 
arenemist, 

1. kutsub komisjoni üles tähelepanelikult jälgima direktiivi 2002/73/EÜ ülevõtmist ja sellest 
ülevõtmisest tulenevate õigusaktide täitmist ning jätkama liikmesriikidele surve 
avaldamist; rõhutab vajadust teha nende eesmärkide saavutamiseks kättesaadavaks 
piisavalt ressursse; 

2. tuletab meelde paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 
34 ning eriti nõukogu võetud kohustust innustada liikmesriike koostama ja avaldama 
vastavustabeleid direktiivide ja siseriiklike ülevõtmismeetmete kohta; on arvamusel, et 
vastavustabelite kättesaadavus lihtsustaks komisjoni ülesannet jälgida direktiivi 
2002/73/EÜ ülevõtmist;

3. märgib, et tihe koostöö liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi pädevate 
komisjonide vahel soolist võrdõiguslikkust käsitlevate õigusaktide ülevõtmise ja 
rakendamise jälgimisel tooks soolise võrdõiguslikkuse kodanikele lähemale; 

4. väljendab rahulolu üksikasjalike vastuste suure hulga üle, mille liikmesriikide 
parlamendid ja soolise võrdõiguslikkusega tegelevad asutused saatsid lühikese aja jooksul 
rakendamise hetkeseisu ja sellega seotud probleemide kohta;
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5. peab kahetsusväärseks asjaolu, et komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule, 
mis põhineb liikmesriikide enne 2005. aasta lõppu esitatud informatsioonil, ei ole veel 
kättesaadav;

6. taunib tõsiasja, et mitmes siseriiklikus õigusaktis ei määratleta otsese ja kaudse 
diskrimineerimise, ahistamise ja seksuaalse ahistamise mõisteid piisavalt selgelt ega 
üksikasjalikult;

7. tunneb muret asjaolu pärast, et mitmes liikmesriigis ei ole keelatud diskrimineerimiste 
kohaldamisala piisavalt lai, et olla kooskõlas direktiiviga 2002/73/EÜ; tuletab meelde, et 
diskrimineerimine mõjutab nii era- kui ka avalikku sektorit;

8. kahetseb asjaolu, et mõned siseriiklikud õigusaktid on vastuolus tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate sanktsioonide põhimõtetega, kuna nendes sätestatakse 
piirmäärad hüvitiste või kahjutasude maksmiseks diskrimineerimise ohvritele;

9. juhib tähelepanu asjaolule, et naise halvem kohtlemine raseduse või sünnituspuhkuse tõttu 
on diskrimineerimine; taunib tõsiasja, et mõned liikmesriigid ei ole selgesõnaliselt 
tunnustanud õigust naasta pärast sünnituspuhkust samale töökohale või samaväärsele 
töökohale;

10. kutsub liikmesriike üles tagama, et direktiivi 2002/73/EÜ kõik sätted võetakse täielikult, 
õigesti ja tõhusalt üle ning et nende rakendamine toimub nõuetekohaselt;  

11. väljendab rahulolu nende liikmesriikide pingutuste üle, kes on direktiivi 2002/73/EÜ 
nõudeid laiendanud või tugevdanud, eriti selliste algatuste üle, mille abil on viidud kaitse 
diskrimineerimise eest uutesse ühiskonnakihtidesse;

12. palub liikmesriikidel võtta meetmeid, et innustada tööandjaid edendama töötingimusi, 
mille abil välditakse seksuaalset ahistamist ja soolist ahistamist, ning võtta kasutusele 
erimenetlused nimetatud käitumise vältimiseks; 

13. nõuab tungivalt, et liikmesriigid arendaksid suutlikkust ning tagaksid piisavalt ressursse 
direktiivis 2002/73/EÜ sätestatud soolise võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste jaoks, 
ning tuletab meelde, et direktiivis nõutakse nimetatud organite sõltumatuse tagamist;

14. võtab teadmiseks erinevad lähenemisviisid, et rakendada direktiivi 2002/73/EÜ artiklit 8 
a, milles rõhutatakse vajadust koostöö ja heade tavade vahetamise järele liikmesriikide 
vahel; on arvamusel, et nii komisjoni soolise võrdõiguslikkusega tegelevate riiklike 
asutuste võrgustik kui ka Equinet on olulised vahendid kõnealuse koostöö tõhustamiseks 
ning naiste ja meeste võrdset kohtlemist käsitlevate ühenduse õigusaktide ühtse 
rakendamise edendamiseks; 

15. kiidab heaks komisjoni kavatsuse viia 2009. aastal läbi uurimus soolise 
võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste korralduse kohta; kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles mõõtma ELi kodanike teadmiste taset soolise võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste 
pakutavate teenuste osas, ning käivitada teabekampaaniad nimetatud asutuste laiemaks 
tutvustamiseks;
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16. juhib tähelepanu asjaolule, et naised ei ole eriti teadlikud direktiivis 2002/73/EÜ 
sätestatud õigustest, mida võib järeldada soolist võrdõiguslikkust käsitlevate menetluste ja 
kaebuste väiksest arvust;  kutsub liikmesriike, ametiühinguid, tööandjaid ja 
valitsusväliseid organisatsioone üles suurendama oma pingutusi, et teavitada naisi 
võimalustest, mis on avatud diskrimineerimise ohvritele vastavalt 2005. aastal jõustunud 
siseriiklikele õigusaktidele;

17. märgib diskrimineerimise ohvrite vähest usaldust kohtuliku kaitse suhtes; kutsub 
liikmesriike üles tagama, et antav abi on sõltumatu ja tasuta, tugevdama diskrimineerimise 
ohvritele tagatavaid garantiisid ning pakkuma kohtulikku kaitset isikutele, kes kaitsevad 
direktiiviga 2002/73/EÜ kaitstud isikut või annavad tema eest tunnistust;   

18. tunnustab positiivseid tulemusi diskrimineeriva tegevuse vältimisel ja hindamisel, mis on 
tõenäoliselt saavutatud tänu soolise võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste ja 
tööinspektorite vahelisele tihedale koostööle; kutsub liikmesriike üles nõudma 
tööinspektorite koolitamist seoses direktiivi 2002/73/EÜ ülevõtmisest tulenevate uute 
ülesannetega ning uute vahenditega, nagu tõendamiskohustuse muutmine;

19. rõhutab valitsusväliste organisatsioonide väga olulist rolli diskrimineerimise ohvrite 
abistamisel; palub riigiasutustel eraldada ressursse vahendamis- ja abiandmisprojektidele, 
mida on kallim ja keerulisem teostada kui teabekampaaniaid;

20. rõhutab usaldusväärsete, võrreldavate ja kättesaadavate kvantiteedi ja kvaliteedi näitajate 
ning soopõhise statistika olulisust, et tagada kõnealuse direktiivi rakendamine ja 
järelmeetmed; nõuab tungivalt, et soolise võrdõiguslikkusega tegelevad asutused 
suurendaksid oma pingutusi sõltumatute uurimuste korraldamisel, sõltumatute aruannete 
avaldamisel ning soovituste andmisel diskrimineerimisega seotud teemadel; tuletab 
meelde Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi rolli, kuna talle on antud ülesanne 
koguda ja analüüsida soolise võrdõiguslikkusega seotud teavet, tõsta ELi kodanike soolise 
võrdõiguslikkuse alast teadlikkust ning töötada välja metodoloogilised vahendid soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise toetamiseks;  

21. juhib tähelepanu vajadusele edendada sotsiaalset dialoogi tööturu osapoolte vahel, et 
kohaldada võrdse kohtlemise põhimõtet, teostades järelevalvet töötavade, 
kollektiivlepingute, kodukordade, kogemuste ja head tavade uurimise ja vahetamise üle;  

22. kutsub liikmesriike üles lisama siseriiklikesse õigusaktidesse nõudmise ettevõtjatele 
arendada ja rakendada aastaseid soolise võrdõiguslikkuse kavasid ning tagada sugupoolte 
võrdne esindatus ettevõtte juhatuses;

23. kutsub liikmesriike üles ergutama tööandjaid esitama oma töötajatele ja nende esindajatele 
regulaarselt teavet soolise võrdõiguslikkuse kohta;  

24. rõhutab vajadust töötada välja siseriiklikud mehhanismid eesmärgiga teostada järelevalvet 
võrdse töötasu maksmise põhimõtte rakendamise üle; 

25. tuletab liikmesriikidele meelde, kui oluline on soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
aktiivne rakendamine õigusaktide väljatöötamisel ja rakendamisel;
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26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide parlamentidele ja siseriiklikele soolise võrdõiguslikkusega tegelevatele 
asutustele.



PE412.284v01-00 8/12 PR\743015ET.doc

ET

SELETUSKIRI

Sooline võrdõiguslikkus on põhiõigus, millel on ELi õiguses eelisseisund, kuid nagu nähtub 
28,4 protsendipunktilisest erinevusest meeste ja naiste tööhõive määrades 2007. aastal 27 
liikmesriigis1, on sooline ebavõrdsus tööturul ikka veel lahendamist nõudev struktuurne 
probleem. Selle lahendamine on ülimalt tähtis mitte ainult sel ilmselgel põhjusel, et võrdsus 
on põhiõigus, vaid ka seetõttu, et 2000. aasta märtsis toimunud Lissaboni Euroopa Ülemkogul 
kehtestati Euroopa Liidule eesmärk tõsta naiste tööhõivet aastaks 2010 üle 60 %.

Lisaks sellele, palgaerinevusi kajastavad arvud näitavad, et sooline ebavõrdsus tuleb kaotada 
mitte üksnes tööhõive määra, vaid ka tööhõive kvaliteedi mõttes. Rahvusvahelise 
Ametiühingute Konföderatsiooni 2008. aasta raportis naiste ja meeste palgaerinevuste kohta 
maailmas märgiti, et naiste kõrgema haridustasemega ei kaasne tingimata palgaerinevuste 
vähenemine ning mõnel juhul need erinevused hariduse suurenedes isegi kasvavad.

23. septembri 2002. aasta direktiivi 2002/73/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 
76/207/EMÜ, vastuvõtmisega andsid Euroopa Parlament ja nõukogu ELi liikmesriikidele 
tõhusa vahendi edendamaks siseriiklikke õigusakte, mis käsitlevad naiste ja meeste võrdset 
kohtlemist tööturul.

Nimetatud direktiivi aeglane ja madalakvaliteediline rakendamine aga ohustab Lissaboni 
strateegia eesmärkide täitmist ja võimalust täielikult realiseerida ELi sotsiaalset ja 
majanduslikku suutlikkust.

Nõuete täitmine – kaasaegne tase

Kohtumenetlused seoses mitteteatamisega:

Direktiivi ülevõtmise tähtaja lõpuks (5. oktoober 2005) ei olnud direktiivi ülevõtmise 
meetmetest teatanud üheksa liikmesriiki. Sellest tulenevalt algatas komisjon kõigi nende 
liikmesriikide suhtes rikkumismenetlused, mille tulemuseks oli kaks kohtumenetlust seoses 
mitteteatamisega Belgia ja Luksemburgi vastu.

Kohtumenetlused seoses nõuetele mittevastavusega:

Direktiivi sätete keerukuse ja uudsuse tõttu avastas komisjon suure hulga probleeme seoses 
selle ülevõtmisega. Seetõttu saatis komisjon 2007. aasta esimeses pooles ametliku teate 22 
liikmesriigile. Vastavuse osas kontrollitud 23 riigi hulgas on Hispaania ainus riik, kes 
ametlikku teadet ei saanud.

See ei tähenda siiski, et kõigil 22 liikmesriigil on tõsiseid probleeme seoses nõuetele 
mittevastavusega. Kogemused näitavad, et paljud rikkumismenetlustes komisjoni poolt 
tõstatatud vastuväited lahendatakse ametliku teate ja eriti põhjendatud arvamuse järgselt.

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2008compendium_en.pdf
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Komisjoni sõnade kohaselt vastasid kõik liikmesriigid ametlikele teadetele ning komisjon viib 
praegu lõpule vastuste analüüsi. Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonile anti 
teada, et Eesti ja Soome juba said põhjendatud arvamuse ning eeldatavasti teeb komisjon 
2008. aasta lõpuks otsuse ülejäänud avatud menetluste järelmeetmete kohta, s.t kas esitada 
põhjendatud arvamused või menetlused lõpetada.

Kohtuasjad

Euroopa Kohus otsustas hiljuti, et Belgia ja Luksemburg rikuvad teatamise kohustust, kuigi 
Luksemburg on vahepeal direktiivi üle võtnud.

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 27. märtsil 2008 toimunud koosolekul 
viidi kõnealuses küsimuses läbi arvamuste vahetus ning komisjon teatas, et esimene aruanne 
kõnealuse direktiivi ülevõtmise kohta esitatakse 2009. aasta esimeses pooles, pärast 
rikkumismenetluste tulemuste analüüsimist.

Mõisted

Mõisted olid ühel või teisel viisil ebaõigesti üle võetud 15 liikmesriigis.

Mitu liikmesriiki oli valinud diskrimineerimise üldise mõiste, mainimata seejuures soolist 
diskrimineerimist, kuid üldiste mõistete kasutamine võib esile kutsuda kõrvalmõjusid, mis 
lähevad vastuollu direktiivi vaimuga, näiteks mitte ühtegi viidet rasedusele või nõuet 
pretensioonide puhul diferentseeritud kohtustatistika järele viitega soolisele 
diskrimineerimisele.

Teine käesoleva direktiivi ülevõtmisel enim esinenud probleem on „seksuaalse ahistamise“
mõistele viitamise puudumine või selle mõiste segi ajamine ahistamise üldise mõistega, mis 
muudab seksuaalse ahistamise ohvrite kaitsmise raskeks, eriti tõendite seisukohalt.

Kaudse diskrimineerimise mõiste puudulik hõlmamine on samuti tavaline probleem, 
vaatamata asjaolule, et tänapäeval on see arvatavasti kõige salakavalam diskrimineerimise 
vorm. Nagu eespool mainiti, näitab sooliste palgaerinevuste üldine levimus, kuidas naised ja 
mehed asetatakse sama töö tegemise eest erinevatesse töökategooriatesse või kuidas suure 
naistöötajate osakaaluga sektorid on järjekindlalt madalapalgaliste sektorite hulgas.

Teiselt poolt on mõned liikmesriigid mõisteid laiendanud või tugevdanud, lisades neisse 
näiteks selgesõnalise viite „sooülesele identiteedile või väljendamisele“ või kirjeldades 
lapsevanema diskrimineerimist seksuaalse diskrimineerimise ühe vormina.

Reguleerimisala

Direktiivi reguleerimisala ei ole õigesti rakendatud 18 liikmesriigis. Kõige tavalisemad on 
sõltumatute tegevuste ning töötajate või tööandjate ühendustesse kuulumise ja nendes 
osalemise väljajätmine.

Mõnes liikmesriigis on siiski reguleerimisala laiendatud direktiivi nõudmistest kaugemale, et 
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hõlmata ka:
 sotsiaalkindlustus ja -abi, tervishoid, haridus ning kaupade ja teenuste vahetamine;
 mitte ainult üksikisikud, vaid ka isikute rühmad, juriidilised isikud ja organisatsioonid;
 mitte ainult palgad, vaid ka mis tahes muud hüved, mida tööandja töötasu mõiste all 
pakub;
 väljaspool liikmesriiki asuvates riiklikes organisatsioonides töötavad töötajad.

Ungaris pakutakse rasedatele ettenähtud kaitset ka nendele, kes osalevad kunstliku 
viljastamise programmides.

Riiklikud võrdõiguslikkuse asutused

Direktiivi artiklis 8a nõutakse võrdõiguslikkuse asutuste määramist ning kõikides (v.a kaks) 
vastustes, mis naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon liikmesriikide 
võrdõiguslikkuse asutustelt ja riiklikelt parlamentidelt sai, kinnitati sellise asutuse olemasolu.

Komisjon märkis siiski, et 16 liikmesriiki ei olnud sätteid korralikult rakendanud kas 
sellepärast, et olemasolevatel võrdõiguslikkuse asutustel ei olnud kõiki direktiiviga ette 
nähtud volitusi või kahtles komisjon nende suutlikkuses oma ülesandeid sõltumatul viisil 
teostada.

Võrreldavad kogemused näitavad, et kõnealuste võrdõiguslikkuse asutuste toimimises on 
olulisi erinevusi (mis alustel, kelle järelevalve all, inim- ja rahalised ressursid jne), kuigi 
enamik vastuseid näitab, et suundumus on horisontaalsete võrdõiguslikkuse asutuste poole, 
mida toetatakse ülesandega võidelda igasuguse diskrimineerimise vastu.

Mis puudutab inim- ja rahalisi ressursse, siis ka siin on liikmesriikide vahel olulisi erinevusi.
Probleemi illustreerivad kaks väga sarnast võrdõiguslikkuse asutustelt naiste õiguste ja 
võrdõiguslikkuse komisjonile antud vastust: ressursside puudumise tõttu ei saa 
diskrimineerimise küsimusi piisavalt kiiresti lahendada, kuna väga raske on teostada 
nõuetekohaseid uuringuid; samuti ei ole alati võimalik anda abi kohtutes neile, kes leiavad, et 
nad on langenud diskrimineerimise ohvriks, isegi kui see on seadusega ette nähtud; lisaks 
sellele raskendab ressursside puudus võrdõiguslikkuse poliitikate planeerimise seiret ja läbi 
viia saab pigem vaid väikesemahulisi uuringuid võrdõiguslikkuse asutuse enda algatusel.

Organisatsiooniline struktuur ja pädevused

Sel ajal kui mõned liikmesriigid on asutanud täiesti uued võrdõiguslikkuse asutused, on 
paljud neist laiendanud ja täpsustanud olemasolevate asutuste volitusi.

Üldjoontes on olemas kolm korralduslikku mudelit: tavaõiguse (Common Law) süsteemiga 
liikmesriigid, ombudsmani süsteemiga liikmesriigid ning Rooma õiguse traditsiooni järgivad 
liikmesriigid.

Tavaõiguse süsteemis on võrdõiguslikkuse asutusel volitused teostada uuringuid ning 
etendada rolli alternatiivse vaidluste lahendamise juures, samal ajal kui ombudsman, kellele 
on usaldatud diskrimineerimise vastu võitlemise ülesanne, saab osaleda kohtumenetlustes.
Rooma õiguse traditsiooniga süsteemides osalevad tsiviil-, sotsiaal- ja haldusmenetlustes 
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tavaliselt füüsilised ja äriisikud ning uurimisülesanne jääb tööinspektorite pädevusse.

Võrdõiguslikkuse asutustele ette nähtud pädevuste tase erineb liikmesriikide hulgas suuresti, 
hõlmates üksnes kohtuvälise abi, vahendusõiguse, ametiülesande korras uurimise õiguse ning 
pädevuse sekkuda kohtualastes küsimustes.

Nende väljastatavad otsused ja soovitused ei ole tavaliselt siduvad, kuigi enamik 
võrdõiguslikkuse asutustest tunnistavad, et nende tegevusel on tugev moraalne sundus ning 
kohus ja/või tööandjad tavaliselt järgivad neid. Küprose ombudsman on ainus 
võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimise küsimustega tegelev organ, millel on volitused 
kehtestada sanktsioone ja teha siduvaid otsuseid.

Teine näide on Madalmaade võrdse kohtlemise komisjon, mis on kohtust eraldiseisvalt 
tegutsev poolkohtulik organ (sõltumatu uurimine, asja arutamine ja otsustamine). Komisjoni 
otsuse ja kahjutasu nõude seaduslik jõustamine on siiski võimalik üksnes kohtu kaudu.

Mitmed võrdõiguslikkuse asutused teevad tihedat koostööd tööinspektoritega. Näiteks 
Portugali võrdõiguslikkuse agentuur külastab töökohti või palub tööhõive peainspektsioonil 
hinnata diskrimineerivate tavade olemasolu..

Tööandjate roll

Direktiivis julgustatakse tööandjaid edendama naiste ja meeste võrdset kohtlemist töökohal 
planeeritud ja süsteemsel viisil. Madalmaades on kohustus koostada enam kui 30 töötajaga 
ettevõtetes ettevõttesisesed võrdõiguslikkuse kavad ning Hispaanias on ettevõttesised 
võrdõiguslikkuse kavad kohustuslikud üle 250 töötajaga ettevõtetes või kui see on sätestatud 
kollektiivläbirääkimiste lepingus. Teiselt poolt palutakse Eesti soolise võrdõiguslikkuse 
dokumendis selgesõnaliselt koguda diferentseeritud statistilisi andmeid tööhõive kohta.

Kodanikuühiskonna roll

Vastustest nähtub, et naistele on vastumeelt oma õigusi nõuda ja võrdõiguslikkuse asutused 
nõustuvad, et kaebuste esitamise puudumine tähendab piiratud usaldust 
kaitsemehhanismidesse. Nagu Kreeka ombudsman tunnistab, saavad institutsiooniliste 
mehhanismide ja diskrimineerimise ohvrite vaheliste kontaktide puudumist parandada vaid 
aktiivselt kohapeal tegutsevad ühiskondlikud organisatsioonid.

Tähtis on teha algatusi kodanikuühiskonna osalemise tugevdamiseks, eriti piirkondlikel ja 
kohalikel tasanditel, mis lähevad kaugemale üldistest teavitamise ja teadlikkuse tõstmise 
kampaaniatest, mis tavaliselt neelavad enamiku valitsusväliste organisatsioonide 
olemasolevatest vahenditest. Assotsiatsioonidele tuleks tagada vahendid sõltumatu abi 
andmiseks diskrimineerimise ohvritele ning anda volitused kohtuvaidlustes osalemiseks, nagu 
on märgitud direktiivi artikli 6 lõikes 3.

Tegelikult on olemas mitmed valitsusväliste organisatsioonide hallatavad koduleheküljed, kus 
antakse nõu seoses diskrimineerimisega, ning mõnes liikmesriigis võivad diskrimineerimise 
ohvreid esindada valitsusvälised organisatsioonid.
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Soolise võrdõiguslikkuse edendamine

Siseriiklikud õigusaktid ei panusta eriti võrdse kohtlemise edendamise üldisematesse 
aspektidesse, nagu ennetavad meetmed või süstemaatilised diskrimineerimise vastased 
strateegiad.

Komisjoni korralistes aruannetes naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta korratakse aasta-
aastalt vajadust tugevdada soolise süvalaiendamise rakendamist – ja Hispaanias loodud uus 
võrdõiguslikkuse ministeerium kajastab püüdlusi kõnealust kontseptsiooni integreerida –, 
kuid liikmesriigid on võtnud vähe tõelisi poliitilisi ja institutsioonilisi kohustusi soolise 
süvalaiendamise strateegiate elluviimiseks.

Direktiivi artikli 8b lõigetes 1 ja 2 julgustatakse liikmesriike edendama tööturu osapoolte 
vahel sotsiaalset dialoogi, samas kui mitmed liikmesriigid on rõhutanud ametiühingute rolli 
lepingu näidise koostamisel, kuhu on liidetud soolist võrdõiguslikkust käsitlevad lõiked, 
mõned teised juhivad tähelepanu teabe üldisele puudumisele, mis mõjutab näiteks kaudse 
diskrimineerimise klauslite lisamist. Liikmesriigid kinnitavad ka valitsuse tihedat koostööd 
tööturu osapooltega direktiivi ülevõtmise aktide koostamisel.
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