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SISSEJUHATUS

Euroopa Komisjon võttis 2017. aasta novembris vastu ELi soolise palgalõhe vähendamise
tegevuskava (edaspidi „tegevuskava“)1. Tegevuskava eesmärk oli sätestada ulatuslik ja sidus
meetmete kogum, et vähendada soolist palgalõhet nii seadusandlike kui ka mitteseadusandlike
algatuste kaudu, mis vastastikku üksteist tugevdavad. 2019. aasta oktoobriks oli komisjon
viinud ellu enamiku tegevuskava 24 tegevuspunktist. Lisaks jätkub suurema osa
tegevuspunktide rakendamine2.
Tegevuskava väljendab komisjoni kavatsust võtta sihtotstarbelisi meetmeid, et vähendada
soolist palgalõhet, mis oli püsinud viie aasta jooksul enne tegevuskava vastuvõtmist samal
tasemel. Tegevuskavas on kirjeldatud mitut algpõhjust, näiteks ulatuslikku segregatsiooni
tööturul, hoolduskohustuste ebavõrdset jagamist, ebapiisavaid töö- ja eraelu tasakaalustamise
meetmeid ning palkade ebapiisavat läbipaistvust, millega tuleb ELi tasandil kaugemale
ulatuvaid meetmeid võttes jõuliselt tegeleda. Kooskõlas Euroopa Komisjoni poliitiliste
prioriteetidega on määratud kindlaks kaheksa peamist tegevussuunda, mis sisaldavad 24
konkreetset tegevuspunkti, mis aitavad komisjonil vähendada palgalõhet kooskõlastatud ja
valdkonnaülesel viisil.
Tegevuskava rakendamise jooksul alates selle vastuvõtmisest 2017. aasta novembris kuni
2019. aasta oktoobrini on soolise palgalõhe vähendamine olnud üks komisjoni soolise
võrdõiguslikkuse poliitika peamistest sihtvaldkondadest. Ajas tagasi vaadates on
tegevuskava rakendamine näidanud, et komisjon tegeleb soolise palgalõhega ulatuslikult ja
põhjalikult, kujundades nii soolise võrdõiguslikkuse poliitikat kui ka mitmesuguseid
valdkondlikke meetmeid. Tegevuskavas sätestatud valdkondlike meetmete ja riiklike
projektide abil on selgunud, kuivõrd mitmetahulisi meetmeid on vaja palgalõhet põhjustavate
ühiskonnastruktuuride ja sooliste stereotüüpidega tegelemiseks võtta.
Tegevuskava alusel võetud meetmed on aidanud rakendada eelkõige Euroopa sotsiaalõiguste
sammast ja järgida eriti selle 2. põhimõtet, mis käsitleb soolist võrdõiguslikkust. Komisjon
peab selle põhimõtte järgimiseks tagama naiste ja meeste võrdse kohtlemise ja võrdsed
võimalused ning neid kõigis valdkondades edendama, sealhulgas tööturul osalemisel, seoses
töötingimuste ja karjääri edendamisega. Põhimõttes on eraldi sätestatud, et naistel ja meestel
on õigus saada võrdväärse töö eest võrdset tasu. Tegevuskava alusel võetud meetmed on
olnud olulised ka selleks, et rakendada mitut muud Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtet,
nt põhimõtteid, mis käsitlevad võrdseid võimalusi, palku, töö- ja eraelu tasakaalu ning
sissetulekut vanas eas ja pensione. Tegevuskava rakendamine on aidanud täita ka Ühinenud
Rahvaste Organisatsiooni kestliku arengu tegevuskava aastani 2030, eelkõige kestliku
arengu 5. eesmärki saavutada sooline võrdõiguslikkus ning suurendada naiste ja tütarlaste
mõjuvõimu.
Euroopa Komisjon on eraldanud tegevuskava rakendamise ajal 14 miljoni eurot
(tegevustoetusteks), et rahastada projekte, mis aitavad kaasa soolise palgalõhe
vähendamisele liikmesriikides, võideldes sooliste stereotüüpide vastu, tugevdades
kutsenõustamist, suurendades naiste esindatust otsustustasandi ametikohtadel, parandades nii
naiste kui ka meeste töö- ja eraelu tasakaalu, samuti tegeledes inimese eluea jooksul ilmneva
soolise tööhõive-, palga- ja pensionilõhe kaotamisega.
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Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „ELi
tegevuskava aastateks 2017–2019. Soolise palgalõhe vähendamine“ (20.11.2017, COM(2017) 678 final).
2
Vt üksikute tegevuspunktide rakendamiseks võetud meetmete täpsem kirjeldus lisas esitatud komisjoni talituste
töödokumendis (SWD (2020)101).

1

Rakendamise ajal on võetud ka seadusandlikke meetmeid. 2019. aasta juunis võeti vastu
töö- ja eraelu tasakaalu direktiiv,3 millega kehtestati töötajate perepuhkuste ja paindliku
töökorralduse miinimumstandardid ning edendati hoolduskohustuste võrdset jagamist emade
ja isade vahel. Lisaks sillutas 2018. aasta juunis vastu võetud komisjoni soovitus
võrdõiguslikkust edendavate asutuste suhtes kohaldatavate nõuete kohta4 teed
diskrimineerimise, sh palgadiskrimineerimise ohvrite paremale toetamisele. Peale selle
algatas komisjon 2018. aastal võrdset tasustamist käsitlevate sätete hindamise,5 mis on alus
2020. aastal esitatavatele siduvate tasustamise läbipaistvuse meetmete ettepanekutele, millele
on osutatud 2019.–2024. aasta poliitilistes suunistes komisjonile ja komisjoni 2020. aasta
tööprogrammis.
Tegevuskava rakendamine lõppes 2019. aasta oktoobris ja selleks ajaks olid kõik 24
tegevuspunkti täielikult või osaliselt ellu viidud. Teatavatel meetmetel on uute õigusaktide või
uue poliitika näol väga käegakatsutavad tulemused ja suure enamiku meetmete elluviimist
jätkatakse komisjoni mitmesuguse poliitika raames. Käesoleva aruandega aidatakse täita
eesmärki vähendada soolist palgalõhet. Aruandes antakse ülevaade rakendatud meetmetest,
käsitletakse teatavaid tegevuskava peamisi saavutusi ja sillutatakse teed tulevastele algatustele
võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte järgimiseks.
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Mitmes tegevuskava tegevuspunktis (10., 17. ja 18. tegevuspunktis) paluti komisjonil koguda
andmeid soolise palgalõhe kohta. Euroopa Komisjon annab korrapäraselt aru palga-,
sissetuleku- ja pensionilõhest liikmesriikides oma iga-aastases aruandes naiste ja meeste
võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus. Andmetest6 (17. tegevuspunkt) ilmneb naiste selge ja
püsiv struktuurne alatasustamine ELis. Tegevuskava rakendamise jooksul on liikmesriikide
keskmine sooline palgalõhe vähenenud 16 %-lt 2017. aastal 15,7 %-le 2018. aastal. Kui
võtta lisaks soolisele palgalõhele arvesse ka meeste ja naiste erinevat tööpäeva pikkust ning
üldist tööstaaži, on meeste ja naiste majandusliku sõltumatuse erinevus veelgi märgatavam.
Liidus ulatus sooline summaarse sissetuleku lõhe 2014. aastal peaaegu 40 %-ni7. Üks
summaarse sissetuleku lõhe põhjustest on see, et naised teevad keskmiselt vähem tunde
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1158, milles käsitletakse
lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv
2010/18/EL (ELT L 188, 12.7.2019, lk 79–93).
4
Komisjoni 22. juuni 2018. aasta soovitus (EL) 2018/951 võrdõiguslikkust edendavate asutuste suhtes
kohaldatavate nõuete kohta, C/2018/3850, (ELT L 167, 4.7.2018, lk 28–35).
5
Hindamise tulemused esitatakse komisjoni talituste töödokumendis, mis avaldatakse käesoleva aruandega
samal ajal. Vt Hinnang direktiivi 2006/54/EÜ asjakohastele sätetele, millega rakendatakse aluslepingu võrdse
või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtet – SWD (2020)50.
6

Euroopa Liidu naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 2019. aasta aruanne ja varasemate aastate aruanded on avaldatud Euroopa
Liidu
Väljaannete
Talituse
veebisaidil.
Vt
ka
2018.
aasta
soolise
palgalõhe
andmed
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/SDG_05_20?lang=en. Soolise pensionilõhe andmed avaldati
Eurostati andmebaasis. Vt „Gender pension gap by age group – EU-SILC survey“ (sooline pensionilõhe vanuserühmiti –
Euroopa
Liidu
sissetulekute
ja
elamistingimuste
statistikasüsteemi
uuring)
aadressil
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en ja „Gender coverage rate in pension by age
group – EU-SILC survey“ (pensionisaajate osakaalu sooline erinevus vanuserühmiti – Euroopa Liidu sissetulekute ja
elamistingimuste
statistikasüsteemi
uuring)
aadressil
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp14&lang=en. Selles dokumendis on esitatud andmed ELi 28
liikmesriigi kohta ja arvesse on võetud tegevuskava rakendamist aastatel 2017–2019.
7
Vt https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=teqges01. Kõige hiljutisemad kättesaadavad andmed
näitaja kohta on 2014. aastast.
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palgatööd kui mehed. Euroopa Liidus kokku on 78 % leibkondade teistest palgasaajatest
naised.
Eurostati andmetel on ELi liikmesriikide keskmine sooline palgalõhe vähenenud aastatel 2017–2018
üksnes pisut, 16 %-lt 15,7 %-le.

Komisjon püüdis tegevuskava raames mõista põhjalikumalt ka naiste ja meeste
palgaerinevusi. Mitmest soolist palgalõhet mõjutavate tegurite uuringust8 ilmneb, et töötavate
meeste ja naiste isikuomadused ning töö ja ettevõttega seotud omadused ei põhjenda
ligikaudu kahte kolmandikku keskmisest soolisest palgalõhest. Palgalõhe põhjusteks
peetakse näiteks naiste väiksemat osalemist tööturul, naiste lühemat palgatöö tegemise aega,
osalise tööajaga töötavate naiste suuremat osakaalu ja seda, et üldiselt hoolitsevad oma pere
eest peamiselt naised9.
Palga ebavõrdsus koos töö erineva intensiivsusega ja erineva tööstaažiga on tinginud selle, et
2018. aastal oli liidus 65aastaste ja vanemate vanuserühmas naiste ja meeste hinnanguline
keskmine pensionilõhe 30,1 %10. See viib omakorda sageli eakamate naiste suurema
vaesuseriskini. Kuues liikmesriigis11 oli 2018. aastal naispensionäride suhtelise vaesuse määr
10 % võrra suurem kui meespensionäridel. Ka pensionide piisavuse aruandes (17.
tegevuspunkt) rõhutatakse tõsiasja, et praegustes pensionisüsteemides kompenseeritakse
naiste mittelineaarset karjääri vaid veidi ja et eakamad naised on endiselt peamised
miinimumsissetuleku tagamise kavade kaudu toetuste saajad12.
Euroopa Liidus oli naiste ja meeste keskmine pensionilõhe 2018. aastal 30,1 %. See on
vanemaealiste sissetuleku soolise ebavõrdsuse üks põhjustest.

Kutsealase segregatsiooni andmeid käsitledes on naised komisjoni avaldatud aruande „She
Figures 2018“ („2018. aasta naiste teadustegevuse ja kõrghariduse arvandmed“) 13 alusel
teaduserialade üliõpilaste ja ülikooli lõpetanute hulgas meestega võrreldes arvulises ülekaalus
ning doktorikraadi tasandil on jõutud üldise soolise tasakaaluni.
Ent naised ja mehed jagunevad endiselt erinevate teaduserialade vahel ebaühtlaselt, mis viitab
sooliste stereotüüpide püsivusele. Stereotüübid on eriti tugevad teaduse, tehnoloogia,
inseneriteaduste ja matemaatika erialadel, kus naised on endiselt alaesindatud kõikidel
8

Vt nt https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/aa27ac5b-fc83-11e5-b713-01aa75ed71a1/language-en, samuti
Denis Leythienne, Piotr Ronkowski „A decomposition of the unadjusted gender pay gap using Structure of Earnings Survey
data“ („Põhjendamatu soolise palgalõhe jaotus tulustruktuuri uuringu andmeid kasutades“). Eurostat, statistilised
töödokumendid, 2018, avaldatud aadressil https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fb389f61-6f7c-11e8-948301aa75ed71a1/language-en.
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_05_20&plugin=1.
9
Vt https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/data-talks/what-lies-behind-gender-pay-gap.
10
ELi
naiste
ja
meeste
võrdõiguslikkuse
2019.
aasta
aruanne,
lk
68.
Avaldatud
aadressil
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_report_ge_2019_en.pdf .
Eurostat,
„Closing
the
gender
pension
gap?“
(„Palgalõhe
kaotamine“),
kättesaadav
aadressil
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-202002071?inheritRedirect=true&redirect=/eurostat/news/whats-new%20.
11
Leedu, Eesti, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Läti ja Rumeenia. Eurostat, „At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and
most frequent activity in the previous year – EU-SILC and ECHP surveys“ („Suhtelise vaesuse määr vaesuspiiri järgi ja
kõige sagedasem tegevus eelmisel aastal“), 2018.
12
„The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU“ („2018. aasta aruanne
pensionide piisavuse kohta: vanemaealiste inimeste sissetulekute piisavus ELis praegu ja tulevikus“). Avaldatud aadressil

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f0e89c3f-7821-11e8-ac6a-01aa75ed71a1/language-en.
13
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9540ffa1-4478-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en.
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tasemetel (naisi on bakalaureuse, magistri ja nendega võrdväärsetel tasemetel 32 %) kuni
akadeemiliste tippametikohtadeni (kus on naisüliõpilasi keskmiselt 15 %). Naistöötajate
osakaal oli suurem avaliku sektori ametikohtadel, näiteks tervishoiu, hariduse ja sotsiaaltöö
valdkondades.
3
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TEGEVUSKAVA ALUSEL VÕETUD MEETMETE

NÄITED

Tegevuskava sisaldas kaheksaks meetmeks jagatud 24 tegevuspunkti. Peatükis kirjeldatakse
teatavaid tegevuskava alusel võetud meetmete näiteid. Kõikide meetmete rakendamise
põhjalikum kirjeldus on avaldatud lisatud komisjoni talituste töödokumendis.
3.1

Töö- ja eraelu tasakaalustamise algatus

Euroopa sotsiaalõiguste samba mõistes olulised dokumendid on komisjoni teatis „Algatus
lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamiseks“14 ning selles nimetatud
lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu direktiivi ettepanek15. Üksteist
vastastikku tugevdavate ja täiendavate meetmete paketi eesmärk oli vähendada naiste
alaesindatust tööturul, tegeledes ühega selle peamistest põhjustest: nimelt hoolduskohustuse
ebavõrdse jagamisega naiste ja meeste vahel (14. tegevuspunkt).
Töö- ja eraelu tasakaalu direktiiv võeti vastu 20. juunil 201916. Selle eesmärk on
ajakohastada liidu õigusraamistikku perepuhkuste ja paindliku töökorralduse valdkonnas.
Direktiiviga on ette nähtud isade õigus saada kümme tööpäeva riikliku haigushüvitisega
võrdselt tasustatud isapuhkust, samuti kummagi vanema õigus saada neli kuud
vanemapuhkust, millest vähemalt kaht kuud ei saa teisele vanemale üle kanda ja mida
tasustatakse piisavalt (iga liikmesriik otsustab tasu suuruse). Lisaks on igal hooldajal, s.o
töötajal, kes hooldab või toetab isiklikult sugulast, kes vajab märkimisväärset hooldamist või
tuge tõsise terviseprobleemi tõttu, õigus saada aastas vähemalt viis tööpäeva hoolduspuhkust
Veel on hooldajatel ja kuni 8aastaste laste vanematel õigus taotleda paindlikku töökorraldust
(kasutada kaugtöövõimalust ja paindlikke tööaegu või vähendada töötundide arvu).
Liikmesriikidel on direktiivi siseriiklikku õigusse ülevõtmiseks aega kolm aastat (2. augustini
2022)17. Komisjon jälgib hoolikalt rakendamise käiku ja annab liikmesriikidele vajalikku abi.
Töö- ja eraelu tasakaalu algatus sisaldas ka mitteseadusandlikke meetmeteid. Komisjon
korraldas nende rakendamiseks koostöös Euroopa Liidu riiklike võrdõiguslikkust edendavate
asutuste võrgustikuga seminari võrdõiguslikkust edendavate asutuste ja tööinspektsioonide
suutlikkuse suurendamiseks töö- ja eraelu tasakaalu valdkonnas. Ka õiguste,
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi alusel on rahastatud sooliste stereotüüpidega
võitlemise projekte,18 et ergutada sooliselt tasakaalustatumat perepuhkuste ja paindliku
töökorralduse kasutamist. Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi alusel on
rahastatud projekte eesmärgiga edendada uudseid töö- ja eraelu tasakaalu strateegiaid, mis
14

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele
„Algatus lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamiseks“, COM (2017)252 final.
15
Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu
tasakaalustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL, COM(2017) 253 final.
16
Direktiiv (EL) 2019/1158, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu ning millega
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL (ELT L 188, 12.7.2019, lk 79).
17
Ent liikmesriikidel on aega viis aastat (2. augustini 2024), et võtta siseriiklikku õigusse üle kohustus tasustada
vanemapuhkuse kaks viimast nädalat, mis on osa piisavalt tasustatud kahest kuust, mida ei tohi üle kanda.
18
Valitud projektid on avaldatud aadressil
https://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rgen_ag_role_en.htm.
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hõlbustaksid töö- ja hoolduskohustuste ühitamist19. Lisaks on Euroopa soolise
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise õigusekspertide võrgustik teinud uuringu, mis
käsitleb rasedate töötajate ja perepuhkusi võtvate töötajate tõhusamat kaitset
diskrimineerimise ja vallandamise eest,20 ja komisjon võtnud vastu aruande, mis käsitleb
Barcelona eesmärkide täitmise hetkeseisu seoses ametlike hoiuteenustega hõlmatud lastega,
kes ei ole jõudnud kohustuslikku kooliikka21.
Lisaks arendavad ja täiustavad tööhõive ja sotsiaalpoliitika eest vastutavaid liikmesriikide
ministreid koondavale tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste
nõukogule nõu andvad poliitilised komiteed (tööhõivekomitee ja sotsiaalkaitse komitee) tööja eraelu tasakaalu näitajaid, sh puhkuste ja paindliku töökorralduse kasutamise ning
lastehoiu- ja pikaajaliste hooldusteenuste kasutamise näitajaid. Lastehoiu- ja pikaajalisi
hooldusteenuseid ning majanduslikke tegureid, mis motiveerivad leibkonna teist palgasaajat
mitte töötama, hinnatakse ka Euroopa poolaasta raames (vt 24. tegevuspunkt). Nende
teenuste parandamist rahastatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest. Eespool
nimetatud meetmete võtmisega aidati kaasa selliste stereotüüpidega tegelemisele, mis
käsitlevad meeste ja naiste rolli ühiskonnas, ja seega soolise palgalõhe ühe algpõhjusega
tegelemisele.
3.2

ELi muutuste platvorm, mille eesmärk on suurendada naiste tööhõivet ja võrdseid
võimalusi transpordisektoris

Nagu tegevuskavas on osutatud, on valdkondlik kutsealane segregatsioon üks soolise
palgalõhe peamisi põhjuseid. Tegevuskavale lisati seetõttu mitu meedet, mille eesmärk on
võidelda segregatsiooniga üksikutes ametites ja sektorites, näiteks viiakse ellu erialgatusi
eesmärgiga lõhkuda stereotüüpe naiste ja meeste oskuste, võimete ja rollide kohta.
Üks asjaomastest valdkondadest on transpordisektor, milles komisjon on kohustunud võtma
tegevuskava alusel rea meetmeid (9. tegevuspunkt). Transpordisektoris on suur meeste
ülekaal, sest naiste osakaal sektoris töötajatest on vaid 22 %22. Ka sektori üksikutes ametites
on naised hästi tasustatud juhtivatel ametikohtadel endiselt alaesindatud, ehkki naised on
meestega enam-vähem võrdselt esindatud halduslikel ametikohtadel, ning sama kehtib
tehnilistel ja liikuvatel ametikohtadel. Näiteks vähem kui 5 % pilootidest on naised, kuid
enamik salongitöötajatest on naised.
Komisjon on koostanud transpordisektoris töötavate naiste arvu suurendamiseks mitu sektori
vajadustele vastavat tegutsemisele suunatud töövahendit. Platvorm „Women in Transport –
EU Platform for Change“ („Naised ja transport – ELi muutuste platvorm“) avati 27.
novembril 201723. Sidusrühmad, näiteks liikmesriigid, ELi transpordivaldkonna
organisatsioonid ning ELi asutused ja organid, võivad platvormiga liituda ning võtta
kohustuse suurendada naiste tööhõivet ja võidelda ametialase segregatsiooniga, võttes
sihtotstarbelisi meetmeid. Sidusrühmad võivad allkirjastada deklaratsiooni naiste ja meeste
19

Valitud projektid on avaldatud aadressil https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=632&langId=en.
Soolise võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise õigusekspertide Euroopa võrgustik, „Family leave: enforcement of the
protection against dismissal and unfavourable treatment“ („Perepuhkus: tõhusam kaitse vallandamise ja ebasoodsa
kohtlemise vastu“), 2018. Avaldatud aadressil https://www.equalitylaw.eu/downloads/4808-family-leave-enforcement-ofthe-protection-against-dismissal-and-unfavourable-treatment-pdf-962-kb.
21
Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele, milles käsitletakse väikelaste hoiuteenuste arendamist eesmärgiga edendada naiste tööjõus osalemist, töötavate
lapsevanemate töö- ja eraelu tasakaalu ning säästvat ja kaasavat majanduskasvu Euroopas (Barcelona eesmärgid), avaldatud
aadressil https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcn_objectives-report2018_web_en.pdf.
22
Eurostat, 2017. aasta tööjõu-uuring.
23
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-transport-eu-platform-change_en
20

5

võrdsete võimaluste kohta transpordisektoris, võttes sellega
organisatsiooni positiivse kultuuri raames võrdset tasustamist.

kohustuse

edendada

Ehkki platvormi sidusrühmade üldine kohustuste võtmine on märkimisväärne tulemus ja
võetavate meetmete arv suureneb üha, on vaja jätkata eespool nimetatud kohustuste täitmist
ka riiklikul ja kohalikul tasandil. Komisjon käivitas selle hõlbustamiseks Euroopa
transpordisektoris mitmekesisust edendavate saadikute võrgustiku24.
Lisaks on komisjon rahastanud ärimudeli uuringut, mille eesmärk oli määrata kindlaks naiste
töölevõtmise kulud ja kasu kogu transpordisektoris, ja avaldanud selle uuringu aruande,
millele on lisatud aruande koostajate soovitatud meetmete loetelu soolise tasakaalu
parandamiseks, näiteks soolise palgalõhe vähendamine25. Soovitused tuginevad
konkreetsetele sektorist kogutud juhtumiuuringutele. Need hõlmavad 1) töölevõtmist,
väljaõpet ja kutsenõustamist (sh meetmeid stereotüüpide ja sooliste eelarvamuste vastu); 2)
teadlikkuse suurendamist (sh soolisest palgalõhest teavitamist); 3) töö- ja eraelu
tasakaalustamise meetmeid; 4) tervishoiu- ja ohutusmeetmeid (sh meetmeid vägivalla ja
ahistamise vastu töökohal). Uuring sisaldab ka soovitusi veoettevõtjatele, sh soovitust, et
soolisest palgalõhest teavitamist on vaja alustada äriühingu tasandil. Soolise palgalõhe
kaotamiseks võetavad meetmed hõlmavad äriühingutes palgalõhe kaotamiseks ette nähtud
põhimõtete ja läbipaistva tasustamise kriteeriumide kehtestamist.
Äriühingutel soovitatakse ärimudeli aruandes naiste transpordisektoris alaesindatusega
tegelemise esimeses etapis hakata kasutama äriühingu tulemuste jälgimiseks hõlpsasti
kogutavaid soopõhiseid näitajaid.
Komisjon on alustanud täiendavaid uuringuid, mis tegelevad takistustega, millega naised
transpordisektori ametikohtadel tööle asudes kokku puutuvad. Uuringu tulemused avaldatakse
2021. aasta algul. Esimeses uuringus vaadeldakse töö- ja eraelu tasakaalu, st mida on
võimalik teha üksikute veoettevõtjate tasandil majanduslikult jätkusuutlikul viisil, et
võimaldada töötajatel ühitada töögraafikut paremini eraeluga, samas kui teise uuringu abil
varustatakse õpetajad töövahendite komplektiga, mis võimaldavad alates lapseeast sooliste
stereotüüpidega paremini võidelda. Kolmandas ettevaatavas uuringus hinnatakse, kas
transpordi digiteerimine mõjub naistele probleemi või võimalusena ja kas peaks võtma
digiüleminekuga kaasnevaid erimeetmeid. Veel ühes uuringus analüüsiti naiste osalemist
transpordisektoriga seotud teadusuuringutes ja innovatsioonitegevuses ning esitati teaduslikud
soovitused
transpordivaldkonnas
naiste
võrdõiguslikkust
takistavate
tegurite
26
kõrvaldamiseks .
3.3
Institutsiooniliste
muudatuste
soodustamine
teaduskarjääri
võrdõiguslikkust edendavate soolise võrdõiguslikkuse kavade abil

tegemisel

Veel üks valdkond, mille kohta tegevuskavas on ette nähtud erimeetmed, on teadusuuringud
ja innovatsioon (8. tegevuspunkt). Komisjon rahastas 2017.–2019. aastal meetmeid soolise
võrdõiguslikkuse edendamiseks teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas teadusuuringute
24

https://ec.europa.eu/transport/themes/social/events/2019-09-26-conf-inclusive-diverse-transport-sector_en

25

„Business case to increase female employment in transport“ („Transpordivaldkonnas töötavate naiste arvu suurenemise
ärilised eelised“). Lõpparuanne, 2018. Avaldatud aadressil https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-businesscase-to-increase-female-employment-in-transport-final-report.pdf
26

„Women in European Transport with a focus on Research and Innovation“ („Naiste tegutsemine Euroopa
veonduses, keskendudes teadusuuringutele ja innovatsioonile“). Euroopa Liit 2019. Avaldatud aadressil
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/women-european-transportfocus-research-and-innovation
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ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ erieesmärgi „Teadus koos ühiskonnaga
ja ühiskonna heaks“ tööprogrammi alusel27. Rahalist toetust eraldati ka kümne
koostööprojekti jaoks, mille raames osales soolise võrdõiguslikkuse kavade elluviimisel ligi
60 teadusasutust28. Lisaks asutati seitse temaatilist ja geograafilist praktikakogukonda, et
võimaldada jagada teadmisi soolise võrdõiguslikkuse kavade kohta29. Ulatusliku käsitlusviisi
täiendamiseks toetati sihtotstarbelise projekti raames teadusuuringute ja innovatsiooni
valdkonna soolise võrdõiguslikkuse koolituse akadeemia rajamist, mille ressursid on
avalikkusele kättesaadavad30. Projektide tulemused ja neist saadud parimad tavad on
avaldatud ka Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi hallatavas GEAR-vahendis soolise
võrdõiguslikkuse edendamiseks teadus- ja uurimistegevuses31.
GEAR-vahendis teadus- ja uurimistegevuses soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks on
esitatud ülikoolidele ja teadusorganisatsioonidele parimad tavad ja nõuanded, mis käsitlevad
soolise võrdõiguslikkuse kavade kasutuselevõtmist ja nende mõju hindamist.
Lisaks avaldab komisjon kord kolme aasta jooksul teadus- ja uurimisvaldkonnas soolise
võrdõiguslikkuse põhisuundumusi käsitleva juhtiva väljaande „She Figures“ („Naiste
näitajad“). 8. märtsil 2019 avaldatud 2018. aasta väljaanne32 sisaldab põhjalikke andmeid
soolise palgalõhe kohta teadusuuringute ja arendustegevuse valdkonnas. Sooline palgalõhe
teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (2014. aasta andmetel 17 %) on endiselt pisut
suurem kui kõikides ELi majandusharudes kokku (sama aasta andmetel 16,6 %).
Liikmesriikides kasutatakse väljaannet „She Figures“ riikliku poliitika kujundamisel
võrdlusvahendina, sest selles esitatud andmete abil saab põhjaliku ülevaate üksikute
liikmesriikide vahel esinevast soolisest ebavõrdsusest.
Kuna suurema arvu naiste meelitamine teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika
valdkonda võiks saada kasu uutest suundumustest, näiteks naiste juhitud idufirmade
esilekerkimisest, rõhutatakse ELi naisnovaatorite auhinna andmisega naiste teadussaavutusi
ja aidatakse lõhkuda stereotüüpe naiste ja meeste oskuste, võimete ja rollide kohta. Nii jätkas
komisjon 2017., 2018. ja 2019. aastal teaduspõhist innovatsiooni innustavate naisjuhtide
väärtustamist ELi naisnovaatorite auhinnaga, mis antakse naistele, kes on juurutanud edukalt
läbimurdelisi uuendusi, ja millega tähistatakse naisettevõtjate väljapaistvaid saavutusi.
Varasemate aastate auhinnasaajad on jätkanud naiste innustamist kogu Euroopas ja mujal, et
nad võtaksid kasutusele hiilgavaid uuendusi ja looksid oma äriühinguid.
3.4

Võrdse tasustamise põhimõtte järgimise parandamine

27

https://ec.europa.eu/research/swafs
Soolise võrdõiguslikkuse kava (GEP) koostööprojektid R-I PEERS, SUPERA, CHANGE, Gender-SMART,
SPEAR, GEARING ROLES, EQUAL4EUROPE, LeTSGEPs ja CALIPER, mis kõik on loetletud pealkirja
„Seitsmenda raamprogrammi ja programm „Horisont 2020“ alusel rahastatavad projektid“ all aadressil
https://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=policy&lib=gender, samuti kümnes soolise võrdõiguslikkuse
kava projekt, mis on ka 2019. aasta tööprogrammi kaudu valitud ja mille toetusleping on allkirjastamisel.
28

29

Projekt ACT (täiustatud praktikakogukonnad): https://cordis.europa.eu/project/id/788204 ja https://act-ongender.eu/communities-practice
30
Projekt GE Academy (soolise võrdõiguslikkuse akadeemia): https://cordis.europa.eu/project/id/824585 ja https://geacademy.eu/
31
32

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear
https://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=library&lib=gender_equality
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Tegevuskavas on võrdse tasustamise põhimõtte üldise kohaldamise kohta sätestatud, et
komisjon hindab võimalust teha soolise võrdõiguslikkuse uuestisõnastatud direktiivi33
sihtotstarbelised muudatused ning vajadust ja võimalust muuta mõned või kõik 2014. aasta
võrdse tasustamise soovituses34 ette nähtud meetmed siduvaks (vt 1. tegevuspunkt). Selle
kohustuse täitmiseks algatas komisjon 2018. aasta oktoobris nende direktiivi 2006/54/EÜ
asjaomaste sätete hindamise, millega rakendatakse aluslepingu võrdse või võrdväärse töö
eest võrdse tasu maksmise põhimõtet. Hindamise tulemused esitatakse komisjoni talituste
töödokumendis,35 mis avaldatakse käesoleva aruandega samal ajal.
Hindamise käigus analüüsiti, kuidas on kehtivad võrdse tasustamise õiguslikud sätted
praktikas toiminud, sätete kohaldamiseks liikmesriikide vastuvõetud lähenemisviise, sätete
algsete eesmärkide saavutamise ulatust, sätete täitmise tagamise tulemuslikkust ja sätete üldist
mõju soolise palgalõhe vähendamisele. Täpsemalt keskenduti hindamise käigus soolise
võrdõiguslikkuse uuestisõnastatud direktiivi kohaldamisele ja täitmise tagamisele pärast 2014.
aasta võrdse tasustamise soovituse vastuvõtmist.
Hindamine kinnitas, et kehtiv õigusraamistik on käivitanud kogu liidus riiklikul tasandil
märgatavad muutused. Liikmesriigid seisavad siiski jätkuvalt silmitsi probleemidega võrdse
tasustamise põhimõtte tulemuslikul rakendamisel, näiteks võivad liikmesriigid määratleda
riiklikes õigusaktides erinevalt õiguslikke põhimõisteid, nagu „tasu“ ja „võrdne tasu
võrdväärse töö eest“; erineva tasustamisega seotud diskrimineerimine jääb sageli tasu suuruse
läbipaistmatuse tõttu märkamatuks; diskrimineerimise tuvastamine koos faktiliste asjaolude
tõendamisega on endiselt probleemne. Hindamise käigus leiti, et üksikutel töötasuga seotud
diskrimineerimise ohvritel oli õigusliku esindajata ja õigusabita keeruline nõuet/hagi esitada.
Ka trahvide ja hüvitiste suurus ei olnud enamasti piisavalt hoiatava mõjuga.
Lisaks paluti komisjonil tegevuskavas suurendada teadlikkust võrdse tasustamise põhimõttest
ja koostada sellekohased suunised (20. ja 21. tegevuspunkt). Euroopa soolise
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise õigusekspertide võrgustik avaldas sel eesmärgil
2019. aasta novembris uuringu „Riikide võrdse tasustamise kohtupraktika ja head
tavad“36. Uuringus on esitatud ülevaade ELi 28 liikmesriigi ja Euroopa Majanduspiirkonna
(EMP) kolme riigi kohtupraktikast võrdse tasustamise valdkonnas ning head tavad ja riikide
tasandil vastuvõetud lahenduste analüüs. Lisaks avaldas komisjon novembris 2019
ajakohastatud ülevaate Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikast võrdse tasustamise
valdkonnas37.
4
4.1

TEAVITAMINE JA KOOSTÖÖ
Soolise palgalõhe vähendamine koostöös liikmesriikidega

Tegevuskavaga ergutati komisjoni püüdma saavutada Euroopa, riikide ja ettevõtete tasandi
põhiliste sidusrühmade võetavate meetmete koosmõju, et tagada tegevuskava tulemuslik
33

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) (ELT L 204, 26.7.2006, lk 23–
36).
34
Komisjoni 7. märtsi 2014. aasta soovitus meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte tugevdamise kohta läbipaistvuse
suurendamise kaudu (COM(2014) 1405 final).
35

Hinnang direktiivi 2006/54/EÜ asjakohastele sätetele, millega rakendatakse aluslepingu võrdse või võrdväärse
töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtet, SWD (2020)50.
36

Avaldatud aadressil https://www.equalitylaw.eu/downloads/5002-national-cases-and-good-practices-on-equal-pay.
Ülevaade Euroopa Liidu Kohtu ajaloolise tähtsusega kohtupraktikast. Avaldatud aadressil
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8ecbe429-fb90-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-en/formatPDF/source-107656972.
37
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rakendamine. Komisjon on seetõttu kaasanud võetud meetmetesse arvukalt eri sidusrühmi, et
täita tegevuskavas kehtestatud kohustused.
Komisjon edastas liikmesriikidele tegevuskava käsitleva teabe liikmesriikides soolise
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise eest vastutavaid kõrgeid esindajaid koondava soolise
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kõrgetasemelise töörühma kaudu (3. tegevuspunkt).
Kõrgetasemeline töörühm arutas kava 2018. aastal Bulgaaria eesistumise ajal ja esitas näited
soolise palgalõhe vähendamiseks liikmesriikide võetud meetmete kohta. Palgalõhe
vähendamise olulisteks elementideks peeti kodanikuühiskonna kaasatust ja sotsiaalpartnerite
aktiivset osalemist, samuti teadlikkuse suurendamise meetmeid ja tasustamise läbipaistvust.
Bulgaaria eesistumise ajal korraldati 2018. aasta märtsis ka tööhõive, sotsiaalpoliitika, terviseja tarbijakaitseküsimuste nõukogusse kuuluvate ministrite arutelu teemal „Soolise palgalõhe
vähendamine“.
Jõupingutusi jätkati ka Rumeenia eesistumise ajal 2019. aastal, mil kõrgetasemeline töörühm
arutas Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi uuringu alusel soolise palgalõhe ning tööja eraelu tasakaalu vahelisi seoseid38. Uuringul põhinesid ka nõukogu juunis 2019 vastu
võetud järeldused „Soolise palgalõhe kaotamine: peamised põhimõtted ja meetmed“39.
Järeldustes kutsutakse liikmesriike üles parandama olemasolevaid meetmeid või võtma uusi ,
et tagada võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte tõhus rakendamine,
sealhulgas võiks nende meetmetega suurendada palkade läbipaistvust, tuginedes komisjoni
2014. aasta soovitusele palkade läbipaistvuse kohta. Soome eesistumise ajal 24. oktoobril
2019 vastu võetud nõukogu järeldustes heaolumajanduse kohta40 kutsus nõukogu
liikmesriike ja Euroopa Komisjoni üles „rakendama konkreetseid ja tõhusaid meetmeid, et
kaotada sooline tööhõive- ja palgalõhe, ning saavutada enamat kui on ette nähtud soolise
palgalõhe vähendamise ELi tegevuskavas, ning käsitlema nende mõju soolisele
pensionilõhele“.
Komisjon on jätkanud liikmesriikide toetamist nende jõupingutustes soolise palgalõhe
vähendamiseks ka Euroopa poolaasta raames (24. tegevuspunkt). Täpsemalt on Euroopa
poolaasta võimaldanud komisjonil rõhutada soolise palgalõhe algpõhjusi liikmesriikides,
näiteks naiste ebaproportsionaalset osalise tööajaga töötamist piisavasse lastehoidu
investeerimise puudulikkuse tõttu või rahalisi tegureid, mis takistavad leibkonna teist
palgasaajat töötamast või rohkem töötamast. 2018. aastal käsitleti soolist palgalõhet kaheksa
liikmesriigi41 riigiaruannetes ja ühele liikmesriigile42 esitati riigipõhine soovitus soolise
palgalõhe kohta. 2019. aastal käsitleti palgalõhet 11 liikmesriigi43 riigiaruannetes ja ühele
liikmesriigile44 esitati riigipõhine soovitus soolise palgalõhe kohta. Komisjon jätkas
liikmesriikidega suhtlemist ka kõrgetasemelise töörühma kaudu, hoides viimast kursis
Euroopa poolaasta menetluse käigus tehtud järeldustega soolise palgalõhe kohta.

38

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE), „Tackling the gender pay gap: not without a better work-life balance“
(„Soolise palgalõhe vähendamine eeldab töö- ja eraelu paremat tasakaalustamist“), 2019. Avaldatud aadressil
https://eige.europa.eu/publications/tackling-gender-pay-gap-not-without-better-work-life-balance.
39

40

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9804-2019-INIT/et/pdf.
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13432-2019-INIT/et/pdf.

41

AT, CZ, DE, EE, FI, PT, SK, UK.
Eesti.
43
AT, CZ, DE, EE, FI, FR, HU, MT, PT, SK, UK.
44
Eesti.
42
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Lisaks korraldati mais 2019 Islandis liikmesriikide esindajatele vastastikuse õppe seminar
soopõhiste palgaerinevuste vähendamise, nende algpõhjuste ja nendega tegelemise parimate
tavade valdkonnas (22. tegevuspunkt)45.
4.2

Euroopa Parlamendi ja muude sidusrühmade tugev kaasatus

Soolise palgalõhe mitme algpõhjuse ja laia valdkonnaülese ulatuse tõttu on tugev
sidusrühmade kaasatus soolise palgalõhe vähendamiseks väga oluline. Seetõttu on komisjon
püüdnud tegevuskava rakendamise käigus sidusrühmi tegutsema kaasata ja koosmõju
arendada.
Ka Euroopa Parlament on rõhutanud tegevuskava rakendamise ajal mitu korda soolise
palgalõhe püsivust ja algpõhjusi. Euroopa Parlament on kutsunud resolutsioonides
järjepidevalt sidusrühmi üles soolise palgalõhega võitlema ja pensionilõhe teket ära hoidma46.
Euroopa Parlament on kutsunud tegevuskavale viidates komisjoni üles esitama tasustamise
läbipaistvuse direktiivi ettepanekut eesmärgiga aidata kaasa soolise palgalõhe
vähendamisele47. Lisaks on soolist palgalõhet arutatud parlamendi asjaomastes
komisjonides48. Ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaldas 2018. aprillis tegevuskava
kohta arvamuse49.
Komisjon toetas riiklike sidusrühmadeni jõudmise eesmärgil stereotüüpide ja segregatsiooni
vähendamise valdkonna rahvusvahelisi projekte, andes toetust kaheksale 2017.–2019. aastal
ellu viidud projektile50 (4. tegevuspunkt). Nende projektidega tutvustati eelkõige hariduses,
koolituses ja töökohal kahjulike soorollide ja sooliste stereotüüpidega võitlemise häid tavasid.
Samuti innustas komisjon paljusid sidusrühmi osalema projektide elluviimisel, püüdes kaasata
sotsiaalpartnereid, avalike teenuste osutajaid, kutsenõustamisteenuste osutajaid,
kodanikuühiskonna organisatsioone, koole ja ülikoole, samuti võimaluse korral kohalikke või
piirkondlikke sidusrühmi või erasektorit. Lisaks ergutati hindama projektide mõju
käitumisele, et koguda tõendeid tegurite kohta, mis tekitavad inimeste hoiakutes konkreetse
muutuse soorollide ja sooliste stereotüüpide suhtes. Komisjon hõlbustas parimate tavade ja
õpetlike kogemuste jagamist sotsiaalpartneritele, aidates kaasa jõupingutustele toetada
liikmesriikide tegevust eesmärgiga võidelda stereotüüpidega, millest lähtub naiste ja meeste
erinev kohtlemine mitmesugustel kutsealadel (5. tegevuspunkt).
Komisjon rahastas Euroopa hariduse valdkonna sotsiaalse dialoogi kaudu ka Euroopa
Ametiühingute Hariduskomitee (ETUCE) korraldatud projekti51. Aastatel 2017–2019 ellu
viidud projekti „Sotsiaalne dialoog ja sooline võrdõiguslikkus: hariduse ametiühingutele
õpetajate kutsealal soolise võrdõiguslikkusega tegelemiseks mõjuvõimu andmine sotsiaalse
45

Materjalid leiate aadressil https://ec.europa.eu/info/publications/eu-mutual-learning-programme-gender-equality-equalpay-iceland-27-28-may-2019_en.
46
Vt nt Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioon euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kohta
(2019/2111(INI)), Euroopa Parlamendi 17. aprilli 2018. aasta resolutsioon soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi meediasektoris
(2017/2210(INI)). Vt ka Euroopa Parlamendi 30. jaanuari 2020. aasta resolutsioon soolise palgalõhe kohta
(2019/2870(RSP)), mida ei võetud vastu tegevuskava rakendamise ajal.
47
Euroopa Parlamendi 30. jaanuari 2020. aasta resolutsioon soolise palgalõhe kohta (2019/2870(RSP)), Euroopa Parlamendi
15. jaanuari 2019. aasta resolutsioon soolise võrdõiguslikkuse ja maksupoliitika kohta ELis (2018/2095(INI)) ja Euroopa
Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioon euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kohta (2019/2111(INI)).
48
Nt naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 9. juuli 2018. aasta kuulamine teemal „ELi soolise palgalõhe
vähendamise tegevuskava“.
49
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus „ELi tegevuskava aastateks 2017–2019. Soolise palgalõhe vähendamine“,
aprill 2018, avaldatud aadressil https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/eu-actionplan-2017-2019-tackling-gender-pay-gap.
50
Vt valitud projektid aadressil
https://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rgen_ag_role_en.htm.
51
Haridussektori töötajaid esindav Euroopa tunnustatud sotsiaalpartner.
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dialoogi kaudu“ eesmärk oli parandada õpetajate, koolitajate ja koolijuhtide ametialast
staatust ning muuta õpetaja elukutse köitvamaks nii meeste kui ka naiste jaoks (10.
tegevuspunkt). Lisaks jätkuvad õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse valdkonnas
komisjoni 2019. aastal rahastatud projektid, mille eesmärk on parandada soolist tasakaalu
majanduslikel ametikohtadel. Projektid käsitlevad naisi otsustustasandil, töö- ja eraelu
tasakaalu ning soolise tasakaalu parandamist ettevõtete juhtimisel ja poliitikas52.
ELi mitmekesisuse hartade (6. tegevuspunkt) iga-aastane foorum toimus 2018. aasta oktoobris
Prahas. Foorumile kogunes mitmekesisuse eksperte ning ettevõtete ja avaliku sektori
esindajaid, kes jagasid mittediskrimineerimise ja kaasamise parimaid tavasid erasektoris.
Foorumil rõhutati ettevõtete juhtkondade soolise mitmekesisuse ärilisi eeliseid ja vajadust
pöörata ettevõtetes tähelepanu naiste töölevõtmisele, töölejäämisele ja edutamisele ning
sooliste eelarvamustega võitlemisele.
Samuti alustas komisjon dialoogi Euroopa sotsiaalpartneritega eesmärgiga tutvustada ja
vastu võtta asjaomaseid meetmeid, mis aitaksid vähendada soolist palgalõhet (13.
tegevuspunkt). 2018. aasta juunis toimus seminar sotsiaalpartneritega teemal „Soolise
palgalõhe vähendamine ja lapsehoiuteenuste edendamine“ ning 7. mail 2019 toimus
temaatiline seminar, mis korraldati komisjoni ja sotsiaalpartnerite vahelise dialoogi vormis ja
mille eesmärk oli arutada tasustamise läbipaistvuse funktsiooni, kulusid ja kasu.
Käsitledes vajadust suurendada naiste esindatust poliitiliste otsuste tegemisel, arutleti teemal
„Naiste õigused heitlikul ajajärgul“ 2017. aasta põhiõiguste kollokviumil, mis hõlmas
täiskogu istungit teemal „Võrdne osalemine töökohal ja poliitikas on põhiõiguste eeldus“53.
2018. aasta kollokvium hõlmas istungit teemal „Laialdase osalemise toetamine
demokraatlikes ühiskondades“54. Lisaks hõlmasid 2018. aasta juunis toimunud Euroopa
arengupäevad kõrgetasemelist vestlusringi, kus käsitleti naiste suuremat osalust otsuste
langetamisel, kaasates mehi kui muutuste käivitajaid. Neil üritustel said kõrgel tasemel
rahvusvahelise, riikide ja Euroopa tasandi poliitika kujundajad, kodanikuühiskonna
organisatsioonid, meedia- ja sotsiaalmeediaesindajad, ärimaailma ja haridussfääri esindajad,
juristid ning noored jagada mõtteid ja kogemusi eesmärgiga parandada naiste esindatust
poliitiliste otsuste tegemisel (13. tegevuspunkt). Üritustega aidati kaasa ka selliste tavade
toetamisele, mille eesmärk on parandada soolist tasakaalu otsuste tegemise protsessides ja
ametikohtadel kõikides valdkondades, ning vertikaalse segregatsiooniga võitlemisele.
5
5.1

PROBLEEMID JA LAHENDUSED
Tegevuskava sillutas teed edasiste kohustuste võtmisele

Käesolevas aruandes tegevuskava rakendamise kohta kinnitatakse, et kõik tegevuskava 24
tegevuspunkti on kas täielikult või osaliselt lõpule viidud. Lisaks jätkub enamiku
tegevuspunktide rakendamine eraldiseisvate poliitiliste algatuste alusel. See viitab üldiselt
väga heale jätkutegevusele, samuti vajadusele püsiva soopõhise diskrimineerimise selle
vormiga võitlemiseks ette nähtud jätkumeetmete järele.
Tegevuskava rakendamise aruandele on lisatud üksikute meetmete elluviimiseks võetud
konkreetsete meetmete põhjalik kirjeldus. Kuigi see näitab soolise palgalõhe vähendamiseks
52

Konkursikutse ja valitud projektid on avaldatud aadressil https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rgen-wwlb-ag-2018.
53

https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=115277.
https://ec.europa.eu/info/events/annual-colloquium-fundamental-rights/2018-annual-colloquium-fundamental-rights-2018nov-26_en.
54
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komisjoni võetud meetmete rohkust, ilmneb konkreetsete meetmete loetelust ikkagi tõsiasi, et
on veel valdkondi, kus oleks tarvis soolise palgalõhega eesmärgipärasel viisil tegelemiseks
täiendavaid meetmeid võtta. Tegevuskava eesmärk oli tõendada komisjoni poliitilist tahet
vähendada soolist palgalõhet ja tegevuskava oli selle tahte konkreetseteks meetmeteks
muutmisel edukas. Tegevuskavas paluti siiski komisjonil püüda saavutada ka sünergia
Euroopa, riikide ja ettevõtete tasandi põhiliste sidusrühmade võetavate meetmetega. Lisatud
konkreetsete meetmete kirjeldusest selgub, et on tehtud ja tehakse jätkuvalt palju
jõupingutusi, et jõuda sidusrühmadeni, kelle pühendumus on muutuste saavutamiseks vajalik.
Teatavatel juhtudel oleksid need jõupingutused võinud olla siiski suuremad.
Lisaks oleks võinud võtta täiendavaid meetmeid eesmärgiga tegeleda segregatsiooniga
valdkondades, kus naised on traditsiooniliselt üleesindatud, nagu haridus, õendus/hooldus ja
tervishoid. Samuti oleks olnud kasu täiendavatest jõupingutustest, et muuta naiste
alaesindatust ettevõtete otsustustasandil ja poliitiliste otsuste tegemisel.
Värskeimatest, 2018. aasta andmetest ilmneb väga aeglane soolise palgalõhe ja soolise
pensionilõhe vähenemine tegevuskava rakendamise jooksul (ELi 28 liikmesriigis vähenes
2017.–2018. aastal sooline palgalõhe 0,3 % võrra). Sooline palgalõhe ja sooline pensionilõhe
on ELis siiski endiselt suured ja nende kõrvaldamine on veel kaugel.
Praeguste võrdse tasustamise sätete hindamine on näidanud, et parem ja kergemini
kättesaadav teave palgatasemete kohta võiks paljastada võimalikud soolised eelarvamused või
võimaliku diskrimineerimise ettevõtete tasustamise struktuurides või majandusharu tasandil.
Tugevamad tasustamise läbipaistvuse tagamise meetmed peaksid kergendama töötasuga
seotud diskrimineerimise üksikjuhtude tuvastamist. Teadlikkus ettevõttes võrdse töö või
võrdväärse töö eest makstavate töötasude erinevusest muudaks ka üksikisikutele kergemaks
töötasuga seotud diskrimineerimise vaidlustamise riikide kohtutes. Tasustamise läbipaistvus,
mis heidaks valgust ka struktuursetele erinevustele, võiks hõlbustada soolise palgalõhe
aluseks olevate põhjuste analüüsi ja tagada sihtotstarbelisemad poliitilised meetmed.
Nagu teatati president Ursula von der Leyeni poliitilistes suunistes komisjonile aastateks
2019–2024, esitab komisjon koos käesoleva aruandega tegevuskava rakendamise kohta ja
samal ajal võrdse tasustamise hindamise tulemustega ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia
aastateks 2020–202555. Strateegias sätestatakse täiendavad meetmed soolise palgalõhe
vähendamiseks, algatus tasustamise läbipaistvuse siduvate meetmete kehtestamiseks. Ka
üksikmeetmete rakendamine on igakülgselt rõhutanud tihedat seost soolise palgalõhe ja
sooliste stereotüüpide vahel. Sooliste stereotüüpidega tegelemine on ka üks ELi soolise
võrdõiguslikkuse strateegia poliitilistest eesmärkidest.
5.2

Järeldused

Tänu terviklike meetmete kogumile pakub tegevuskava ulatusliku poliitilise raamistiku ja
tõendab komisjoni poliitilist tahet tegeleda soolise palgalõhega eesmärgipärasel viisil.
Tegevuskava rakendamine on eelkõige andmete kogumise toimingute ja võrdse tasustamise
õigusaktide hindamise tõttu aidanud luua kindla teadmispõhise aluse tulevikus ebavõrdse
tasustamise vastu võitlemiseks.
Üksikud rakendusmeetmed, mille põhjalikum kirjeldus on esitatud lisatud talituste
töödokumendis, rõhutavad laiaulatuslikke meetmeid, mida on vaja lõhe tulemuslikuks
vähendamiseks. Tegevuskavast ja selle rakendamiseks võetud mitmesugustest meetmetest
55

„Võrdõiguslik liit: soolise võrdõiguslikkuse strateegia aastateks 2020–2025“, COM(2020)152.
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ilmneb vajadus liikuda soolise palgalõhe olemasolu üle arutlemiselt edasi selle
kõrvaldamiseks ette nähtud konkreetsete kooskõlaliste meetmete võtmise poole.
Lisaks on tegevuskava valdkondlikud meetmed aidanud rõhutada vajadust erimeetmete järele,
mis tooksid kaasa muutused võrdsemate võimaluste suunas tööhõive ja elukutse küsimustes.
Nagu aruandest selgub, tugineb Euroopa Komisjoni tulevikus soolise palgalõhe
vähendamiseks tehtav töö teabele, mis on saadud soolise palgalõhe vähendamist käsitleva ELi
tegevuskava (2017–2019) rakendamiseks võetud meetmete käigus.
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