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ETTEPANEKUD

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

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 2001. aasta Stockholmi kohtumisel vastu võetud 
strateegiat Euroopa pensionisüsteemide reformimise kohta;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 2001. aasta Laekeni kohtumisel vastu võetud otsust, 
mis käsitleb pensioneid puudutavaid ühiseid eesmärke ja kus rõhutatakse, et pensionid 
peavad olema piisavad, jätkusuutlikud ja kohandatavad;

– võttes arvesse rohelist raamatut „Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem”,

A. arvestades, et pensioniarvestus põhineb pensionikindlustusega kaetud palgal ja 
tööperioodi pikkusel ning et töökatkestused ja sageli sunnitud osalise tööajaga töötamine 
ühelt poolt ning meeste ja naiste palgaerinevused teiselt poolt on põhjuseks, miks naiste 
pensionisumma jääb oluliselt väiksemaks, see mõjutab negatiivselt vanaduspõlve
kindlustamiseks vajalikke õigusi ja sääste; arvestades, et sellega kaasnevad tagajärjed elu 
jooksul teenitud sissetulekule, sotsiaalkindlustuskaitsele ja pensionile, mille tulemusel 
suureneb vaesusrisk, eriti pärast pensionile jäämist;

B. arvestades, et liikmesriigid vastutavad pensionide eest ning et nende pädevust selles 
valdkonnas tuleb respekteerida;

C. arvestades, et ühiskond peaks tunnustama neid, kes pühendavad oma aega ja võimeid laste 
kasvatamisele või eakate hooldamisele, ning seda oleks võimalik teha sellistele inimestele 
individuaalsete õiguste andmisega, eelkõige seoses pensioniga;

D. arvestades, et Euroopa Liidus on meeste ja naiste võrdõiguslikkus väärtus, eesmärk ja 
põhiõigus ning ELi institutsioonidel on kohustus järgida soolist võrdõiguslikkust kõigi 
oma meetmete puhul;

E. arvestades, et pensioniga seotud erinevates aspektides kogevad naised Euroopa Liidus 
otsest ja kaudset diskrimineerimist;

F. arvestades, et pensionireformide tulevase mõju hindamisel võetakse tavaliselt aluseks 
täistööajaga, täieliku teenistuskäiguga ja keskmise sissetulekuga mees ning et 
kindlustusmatemaatilised soopõhised tabelid avaldavad negatiivset mõju naiste 
pensioniarvestusele ning näevad naistele ette madalama asendusmäära;

G. arvestades, et naised katkestavad sagedamini oma karjääri, et hoolitseda laste, 
ülalpeetavate, haigete või eakate pereliikmete eest, ning kalduvad meestest sagedamini 
katkestama oma kutsetegevuse või töötama osalise tööajaga, et pühenduda perekondlikele 
kohustustele;

H. arvestades, et pensionäre ähvardab vaesusrisk ning eakad naised on üks rühm, keda vaesus 
ohustab kõige rohkem; arvestades, et 2007. aastal oli naiste vaesusrisk (17%) suurem kui 
meestel (15%), seda eeskätt vanemate inimeste puhul (22% naistest ja 17% meestest) ning 
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üksikvanemate seas (34%);

I. arvestades, et perekonnaliiget kodus hooldavaid inimesi diskrimineeritakse jätkuvalt 
sellega, et nende tööaastaid ei võeta arvesse pensioni ja teiste õiguste puhul;

J. arvestades, et vanemad naised on eriti ebakindlas olukorras, kui nende pension tuleneb 
perekonnaseisust (lese- või toitjakaotuspension) ning kui neil endal pole töökatkestuste 
tõttu piisavaid pensioniõigusi;

K. arvestades, et eesmärgiks on seatud meeste ja naiste pensionide võrdsus, kaasa arvatud 
pensioniea poolest, ning et visalt püsiva meeste ja naiste palgaerinevuse (praegu ELis 
keskmiselt 18% ja mõnes liikmesriigis kuni 30,3%) jätkuks ja tagajärjeks on meeste ja 
naiste pensionide erinevus, mis toob kaasa ebavõrdsuse tööturul ja vaesusriski vanemas 
eas;

L. arvestades, et enamikus Euroopa süsteemides on tõstetud või valmistutakse tõstma 
ametlikku pensioniiga, tuginedes muu hulgas oodatavale elueale;

M. arvestades, et vanematel inimestel on raskusi oma koha leidmisega tööturul, nad on tihti 
esimesed, keda koondatakse, ja töö kaotanuna ei ole neil võimalik panustada piisava 
pensioni saamiseks;

N. arvestades, et enamik liikmesriikidest kavatseb piisava asendusmäära tagamiseks toetuda 
üha enam erapensioniskeemidele, mis tähendab seda, et tegelda tuleb mitmesuguste 
probleemidega, mis tekivad naistel nendele skeemidele juurdepääsul – soolised 
karjäärierinevused, tasustamata hoolduspuhkused ja tööalane vahetegemine vähendavad 
naiste juurdepääsu kvaliteetsetele tööandjapensioni skeemidele;

O. arvestades, et naised töötavad sageli madalamalt tasustatavatel töökohtadel, mis muudab 
pensioniskeemide jaoks säästmise keerulisemaks,

1. on arvamusel, et pensionisüsteem peaks põhinema piisavatel, jätkusuutlikel ja õiglastel 
kriteeriumidel; kutsub liikmesriike üles tagama, et pensionisüsteemides arvestataks nende 
naiste ja meeste olukorraga, kes katkestavad töötamise hoolduskohustuse tõttu, et tagada 
võrdne kohtlemine ja võtta arvesse perioode, mil naised on tööl osalise tööajaga või on 
lapsehoolduspuhkusel; ühtlasi on seisukohal, et vältida tuleb uute sõltuvuslõksude 
loomist;

2. on arvamusel, et piisava, jätkusuutliku ja kindla Euroopa pensionisüsteemi loomiseks 
tehtavate ettepanekute eesmärk peab olema naiste ja meeste vahelise ebavõrdsuse 
kaotamine Euroopa Liidus; ettepanekutes tuleb keelata otsene diskrimineerimine era- ja 
riiklikes pensioniskeemides, sh maksete ja sissemaksete taseme sõltuvusse seadmine 
keskmisest eeldatavast elueast, st era-, riiklikud ja tööandjapensioni skeemid, mis 
põhinevad määratud sissemaksetel, peaksid kohaldama mõlemale sugupoolele 
ühesuguseid kindlustusmatemaatilisi kriteeriume;

3. on seisukohal, et perioode, mil naised või mehed hoolitsevad laste või teiste ülalpeetavate 
pereliikmete eest, tuleks arvesse võtta kehtivate kindlustusaastatena, mis lähevad arvesse 
pensioniõiguste puhul ja pensioniarvestusel; 
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4. kutsub liikmesiike üles tegelema struktuuriliste teguritega, mis soodustavad 
pensioniskeemide ebavõrdsust, sealhulgas hooldamise korraldamine ning pere- ja tööelu 
ühitamine, ebavõrdsus tööturul, meeste ja naiste palgaerinevused ning otsene 
diskrimineerimine teise ja kolmanda samba pensionide puhul;

5. kutsub liikmesriike üles arvama pensioniarvestuse hulka ülalpeetavate eest hoolitsemiseks 
kulunud aega ja tööd, olenemata hooldatavate vanusest või abivajadusest;

6. kutsub liikmesriike üles tagama individuaalsed ja piisavad pensioniõigused kõigile, sh 
neile, peamiselt naistele, kes töötamise õigustatult katkestavad, et kindlustada vanaduses 
kõigile inimestele väärikas elu;

7. kutsub liikmesriike üles tagama pensionide võrdsuse, võttes näiteks pensioniskeemides 
arvesse lapse- või perehoolduspuhkust, arvestades eeskätt asjaolu, et neid ülesandeid 
täidavad endiselt peamiselt naised, kelle pension seetõttu väheneb;

8. juhib tähelepanu sellele, et naiste sissetulek ja tasustatud töö jääb nende majandusliku 
sõltumatuse ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse põhiteguriks ühiskonnas tervikuna; 
kutsub ELi liikmesriike üles individualiseerima sotsiaalkindlustusõigusi, sh 
pensioniõigusi;

9. kutsub liikmesriike üles looma asjakohaseid miinimumsissetuleku skeeme ja vaatama üle 
oma pensionisüsteeme ühiskondlike soorollide osas, seejuures tuleks arvesse võtta nii 
naiste kõrgemat oodatavat eluiga, kasutamata seda mingilgi moel soopõhise 
diskrimineerimise õigustamiseks, kui ka meeste ja naiste vahelisi suuri palgaerinevusi, 
mis kajastuvad pensionide suuruses ning sunnivad eakaid naisi elama sageli allpool 
vaesuspiiri, ühtlasi palub kõrvaldada pensionide soopõhised erinevused;

10. lähtudes asjaolust, et naiste ja meeste pensionide erinevus tuleneb meeste ja naiste 
palgaerinevusest, palub komisjonil võtta otsustavaid meetmeid selle erinevuse 
kaotamiseks;

11. palub liikmesriikidel leida võimalused takistamaks seda, et koduse töö toetamise, 
hindamise või väärtustamise meetmed mõjutaksid negatiivselt naiste tööhõivet tööturul; 
palub seetõttu hinnata koduse töö tunnustamise meetmete mõju ühiskonnale ja naiste 
tööhõivele, sealhulgas kalkulatsioonina pensionide jaoks;

12. rõhutab vajadust töötada välja Euroopa tööhõivestrateegia, mis motiveeriks rohkem naisi 
osalema tööturul ning millega võidelda tööhõives esineva ebavõrdsuse vastu, mis 
soopõhiselt mõjutab pensionimaksete suurust ja pensioniõigusi;

13. kutsub komisjoni üles algatama menetlust direktiivi 2004/113/EÜ artikli 5 lõike 2 
kõrvaldamiseks, mis lubab pensionitoodete puhul naiste diskrimineerimist;

14. kutsub komisjoni üles edendama Euroopa raamdirektiivi miinimumpensionide kohta, 
milles võiks sätestada, et igal inimesel on alates teatud vanusest, sõltumata tööstaažist, 
õigus miinimumpensionile;

15. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid kohustaksid tööandja- ja muude 
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lisapensionide pakkujaid kasutama pensionide arvutamisel sooliselt neutraalseid 
suremustabeleid, ennetamaks seda, et naisi karistatakse nende pikema oodatava eluea eest 
meestest madalamate asendusmääradega;

16. kutsub komisjoni ja ELi liikmesriike üles viima läbi kõikide sotsiaalkindlustusreformide 
põhjalikud mõjuhinnangud, eriti seoses pensionisüsteemidega, mis võivad avaldada 
negatiivset mõju naiste tööhõivele ja pensioniõigustele, nt kärped päevakodudes ja eakate 
hoolekandeasutustes, pensionipoliitikas jne;

17. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et tööandja- ja erapensioni skeemid ei oleks 
naiste suhtes diskrimineerivad ega süvendaks olemasolevaid suundumusi, mis juba seavad 
naised ebavõrdsesse olukorda hüvitiste ja sissemaksete koha pealt; kutsub komisjoni üles 
uurima direktiivi 2004/113/EÜ artikli 5 võimalikku diskrimineerivat mõju naistele;

18. kiidab heaks komisjoni rohelise raamatu „Piisav, jätkusuutlik ja kindel pensionisüsteem” 
tingimusel, et järgitakse subsidiaarsuse põhimõtet ning et liikmesriigid säilitavad oma 
pensionipoliitikas ja -süsteemides senise vastutuse ja pädevuse;

19. kiidab heaks komisjoni rohelise raamatu „Piisav, jätkusuutlik ja kindel pensionisüsteem” 
tingimusel, et ELi poliitika ja võimalikud uued ELi määrused ja direktiivid tagavad 
põlvkondadevahelise, põlvkonnasisese ning meeste ja naiste vahelise solidaarsuse;

20. kiidab heaks komisjoni rohelise raamatu „Piisav, jätkusuutlik ja kindel pensionisüsteem”, 
eriti komisjoni kava parandada (ajutiselt) teises liikmesriigis töötavate ELi kodanike 
pensioniõiguste saamist;

21. kutsub komisjoni üles võtma arvesse seda, et juba olemasolevad võimalused (täiendava) 
pensioni saamiseks on sageli liiga keerulised ja riskantsed; kutsub seetõttu komisjoni üles 
võimaldama liikmesriikidel pakkuda konkreetse võimaluse valikul ja/või selle kasuks 
otsustamisel suuremat läbipaistvust ja turvalisust, eelkõige naistele, kellel oleks 
täiendavast kogumispensionist kasu;

22. kutsub komisjoni üles loobuma uutest ELi nõuetest määratleda piisavad pensionid, sest 
selline määratlus ei võtaks arvesse asjaolu, et seoses eakatele mõeldud muude teenuste ja 
toetuste saadavuse ja taskukohasusega (nt eluase, hooldus ja ühistransport) on 
liikmesriikide vahel suured erinevused.
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