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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon vuonna 2001 kokoontuneen Tukholman Eurooppa-neuvoston 
hyväksymän strategian eurooppalaisten eläkejärjestelmien uudistamisesta,

– ottaa huomioon vuonna 2001 kokoontuneen Laekenin Eurooppa-neuvoston tekemän 
päätöksen eläkkeitä koskevista yhteisistä tavoitteista ja huippukokouksessa korostetun 
tarpeen tehdä eläkkeet riittäviksi, kestäviksi sekä mukautettaviksi,

– ottaa huomioon vihreän kirjan "Riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten 
eläkejärjestelmien kehittäminen",

A. toteaa, että eläkejärjestelmien laskelmat perustuvat vakuutettujen palkkaan ja työvuosiin, 
ja ottaa huomioon, että naiset ovat eläkkeen määrän suhteen merkittävästi huonommassa 
asemassa työuransa keskeytysten ja usein tekemänsä vapaaehtoistyön vuoksi ja myös 
sukupuolten välisten, vanhuuden turvaksi tarvittavien oikeuksien ja säästöjen syntymistä 
estävien palkkaerojen vuoksi, ja että tämä vaikuttaa elinikäisiin tuloihin, sosiaaliturvaan ja 
eläkkeisiin ja johtaa pienituloisuusasteen kasvuun erityisesti eläkkeelle jäämisen jälkeen,

B. toteaa, että jäsenvaltiot ovat vastuussa eläkkeistä ja että niiden toimivaltaa asiassa olisi 
kunnioitettava,

C. katsoo, että ihmiset, jotka käyttävät aikaansa ja taitojansa lasten kasvatukseen tai 
ikääntyneistä huolehtimiseen, ansaitsevat yhteiskunnalta tunnustuksen, ja että se voitaisiin 
antaa suomalla näille ihmisille henkilökohtaisia oikeuksia, erityisesti eläkeoikeuksia,

D. katsoo, että naisten ja miesten tasa-arvo on unionin arvo, tavoite ja perusoikeus ja että 
unionin toimielinten on huolehdittava sukupuolten tasa-arvon sisällyttämisestä kaikkiin 
toimiinsa,

E. toteaa, että naisiin kohdistuu unionissa välitöntä ja välillistä syrjintää monissa eläkkeisiin 
liittyvissä asioissa,

F. katsoo, että eläkeuudistusten arvioidut vaikutukset perustetaan yleensä malliin, jossa 
oletuksena on miespuolisuus, kokoaikatyö, täysi työura ja keskimääräiset tulot; toteaa, että 
vakuutusmatemaattiset sukupuolittain laaditut elinaikataulukot vaikuttavat kielteisesti 
naisten eläkelaskelmiin ja korvausasteeseen,

G. toteaa, että naiset keskeyttävät miehiä useammin työuransa pitääkseen huolta lapsistaan ja 
hoivaa tarvitsevista henkilöistä tai sairaista tai ikääntyneistä perheenjäsenistään, 
keskeyttävät miehiä useammin työnteon tai tekevät osa-aikatyötä voidakseen omistautua 
perhevelvollisuuksilleen,

H. toteaa, että eläkeläisiä uhkaa köyhtyminen ja iäkkäät naiset ovat haavoittuvimpia ryhmiä, 
joiden köyhyysriski on suuri, ja että vuonna 2007 naisten pienituloisuusaste
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(17 prosenttia) oli suurempi kuin miesten (15 prosenttia) ja tämä ero oli erityisen suuri 
ikääntyneiden ryhmässä (naiset 22 prosenttia ja miehet 17 prosenttia) ja yksinhuoltajien 
keskuudessa (34 prosenttia),

I. toteaa, että kotona hoitotyötä tekevät ovat syrjityssä asemassa, koska heidän työvuosistaan 
ei kerry eläkettä eikä muita etuuksia,

J. toteaa, että ikääntyneet naiset ovat erityisen heikossa asemassa silloin, kun heidän 
eläkeoikeutensa perustuu heidän siviilisäätyynsä (aviolliset tai perhe-etuudet) ja kun heillä 
ei ole työurien keskeytymisten takia riittäviä omia eläkeoikeuksia,

K. toteaa, että tavoitteeksi on asetettu naisten ja miesten yhdenvertainen kohtelu eläkkeiden 
ja myös eläkeiän osalta, ja katsoo sukupuolten välisen eläke-eron olevan seurausta 
pysyvästä palkkaerosta, joka on EU:ssa nykyään keskimäärin 18 prosenttia ja joissakin 
jäsenvaltioissa jopa 30,3 prosenttia ja joka johtaa epätasa-arvoon työmarkkinoilla ja 
vanhuusiän köyhyysriskiin,

L. ottaa huomioon, että lakisääteistä eläkeikää on nostettu tai ollaan nostamassa suurimmassa 
osassa eurooppalaisia eläkejärjestelmiä muun muassa elinajanodotteen perusteella,

M. toteaa, että ikääntyvillä on ongelmia löytää työpaikka, että heidät usein irtisanotaan 
ensimmäisten joukossa ja että heidän on irtisanotuksi jouduttuaan mahdotonta maksaa 
eläkemaksuja riittävän eläkkeen saamiseksi,

N. toteaa, että useimmat jäsenvaltiot ehdottavat turvautumista yhä enenevässä määrin 
yksityisesti rahoitettuihin eläkejärjestelmiin asianmukaisen korvausasteen 
varmistamiseksi, minkä vuoksi on puututtava niihin moninaisiin ongelmiin, joita naisilla 
on näiden järjestelmien piiriin pääsemisessä ja joita ovat esimerkiksi sukupuolten väliset 
urakehityksen erot, palkattomat työurien keskeytykset hoitotyön vuoksi tai ammatillinen 
eriytyminen, joiden vuoksi naisten on vaikeampi päästä laadukkaiden ammatillisten 
lisäeläkejärjestelmien piiriin,

O. toteaa, että naiset tekevät usein matalapalkkatyötä, minkä vuoksi heidän on vaikeampi 
säästää eläkejärjestelmiin,

1. katsoo, että eläkejärjestelmien olisi perustuttava asianmukaisiin, kestäviin ja 
oikeudenmukaisiin kriteereihin; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
eläkejärjestelmissä otetaan tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi huomioon niiden 
naisten ja miesten tilanne, jotka keskeyttävät uransa hoivavelvollisuuksien vuoksi, ja 
myös ajanjaksot, jolloin naiset ovat osa-aikatyössä tai äitiyslomalla, 

ja kehottaa niitä myös välttämään uusien hoivaloukkujen luomista;

2. katsoo, että riittäviä, kestäviä ja turvattuja eurooppalaisia eläkejärjestelmiä koskevissa 
ehdotuksissa on asetettava tavoitteeksi Euroopan unionin naisten ja miesten epätasa-arvon 
poistaminen; katsoo, että on estettävä välitön syrjintä yksityisissä ja julkisissa 
eläkejärjestelmissä, mukaan lukien käytäntö, jossa maksujen määrä perustuu 
elinajanodotteeseen, mikä tarkoittaa, että yksityisissä, julkisissa ja lisäeläkejärjestelmissä, 
jotka perustuvat määrätyn suuruisiin maksuihin, olisi sovellettava sukupuolesta 
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riippumatta samoja vakuutusmatemaattisia perusteita;

3. katsoo, että naisten ja miesten lasten tai muiden hoivaa tarvitsevien perheenjäsenten 
hoitoon käyttämä aika olisi otettava huomioon tosiasiallisina vakuutusjaksoina, jotka 
kartuttavat heidän eläkeoikeuksiaan ja otetaan huomioon niiden laskennassa; 

4. kehottaa jäsenvaltioita puuttumaan eläkejärjestelmien eriarvoisuutta luoviin rakenteellisiin 
tekijöihin, mukaan lukien hoidon järjestäminen ja perhe- ja työelämän yhdistäminen, 
eriarvoisuus työmarkkinoilla, sukupuolten väliset palkkaerot ja välitön syrjintä toisen ja 
kolmannen pilarin eläkkeissä;

5. kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään eläkkeiden laskentaan ajanjaksot ja panostuksen, 
jotka on käytetty hoivaan tarvitsevien henkilöiden hoitamiseen riippumatta siitä, minkä 
ikäisistä ja kuinka paljon hoivaa tarvitsevista on kyse;

6. kehottaa jäsenvaltioita turvaamaan yksilölliset ja riittävät eläkeoikeudet kaikille, myös 
hyväksyttävin perustein työuransa ajoittain keskeyttäneille, jotka ovat useimmiten naisia, 
jotta varmistetaan ihmisarvoinen elämä jokaiselle ikääntyneelle henkilölle;

7. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että eläkeasioissa toimitaan yhdenvertaisuuden 
periaatetta noudattaen ja eläkejärjestelmissä huomioidaan lasten tai perheen hoitamiseen 
käytetyt ajanjaksot, varsinkin kun kyseisissä hoitotehtävissä toimivat yhä useimmiten 
naiset, joiden eläkkeet jäävät sen vuoksi pieniksi;

8. huomauttaa, että naisten omat tulot ja palkkatyö mahdollistavat heidän taloudellisen 
riippumattomuutensa ja lisäävät naisten ja miesten tasa-arvoa koko yhteiskunnassa, ja 
kehottaa unionin jäsenvaltioita yksilöllistämään sosiaaliturvaoikeudet, myös 
eläkeoikeudet;

9. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan asianmukaisesti vähimmäistulojärjestelmän ja 
tarkistamaan eläkejärjestelmiään yhteiskunnassa vallitsevien sukupuoliroolien suhteen ja 
ottamaan tässä huomioon myös naisten pidemmän elinajanodotteen käyttämättä sitä 
kuitenkaan perusteena sukupuoleen perustuvalle syrjinnälle sekä miesten ja naisten suuret 
palkkaerot, jotka näkyvät myös myönnettyjen eläkkeiden suuruudessa ja joiden vuoksi 
naiset usein joutuvat köyhyysrajan alapuolelle, ja kehottaa niitä poistamaan sukupuolten 
väliset eläke-erot;

10. katsoo, että naisten ja miesten eläkkeiden erot johtuvat naisten ja miesten palkkaeroista ja 
kehottaa siksi komissiota toimimaan päättäväisesti näiden erojen poistamiseksi;

11. kehottaa jäsenvaltioita tarkastelemaan, miten voitaisiin estää työmarkkinoilla haitat, joita 
aiheutuu naisten työssäkäynnille toimista, jolla tuetaan ja arvioidaan kotona tehtävää työtä 
tai lisätään sen arvoa; kehottaa arvioimaan, mitä vaikutuksia yhteiskuntaan ja naisten 
työssäkäyntiin aiheutuu toimista, joilla tunnustetaan kotona tehdyn työn arvo, ja 
esittämään laskelman siitä, miten tämä vaikuttaa eläkkeisiin;

12. kehottaa tarvetta laatia Euroopan työllisyysstrategia, jolla kannustetaan naisten 
työssäkäyntiä ja torjutaan työelämän epätasa-arvoa, joka vaikuttaa eri lailla naisten ja 
miesten eläkemaksuihin ja eläkeoikeuksiin;
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13. kehottaa komissiota käynnistämään menettelyn, jolla poistetaan direktiivin 2004/113/EY 
5 artiklan 2 kohta, joka sallii naisten syrjinnän eläketuotteissa;

14. kehottaa komissiota tukemaan vähimmäiseläkkeitä koskevaa puitedirektiiviä, jossa 
voitaisiin määritellä, että kaikki ovat on tietystä iästä lähtien työvuosien määrästä 
riippumatta oikeutettuja vähimmäiseläkkeeseen;

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita velvoittamaan ammatillisia ja muita lisäeläkkeitä 
tarjoavat soveltamaan eläke-etujen laskennassa sukupuolineutraaleja 
kuolleisuustaulukoita, jotta naisille ei koidu haittaa heidän pidemmästä 
elinajanodotteestaan ja miehiä alhaisemmista korvausasteista;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään kattavan vaikutusten arvioinnin eri 
sosiaaliturvauudistuksista ja erityisesti eläkejärjestelmien uudistuksista, joilla voi olla 
kielteisiä vaikutuksia naisten työllisyyteen ja eläkeoikeuksiin, kuten lasten päivähoidon ja 
ikääntyneiden palveluiden supistuksista ja eläkepolitiikasta;

17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että työeläkejärjestelmät ja yksityiset 
eläkejärjestelmät eivät ole naisia syrjiviä eikä niillä voimisteta nykyisiä malleja, jotka jo 
asettavat naiset epäsuotuisaan asemaan etujen ja maksujen osalta; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan, onko direktiivin 2004/113/EY 5 artikla mahdollisesti naisia syrjivä;

18. suhtautuu myönteisesti komission vihreään kirjaan "Riittävien, kestävien ja turvattujen 
eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen" edellyttäen, että noudatetaan 
toissijaisuusperiaatetta ja että jäsenvaltiot ovat edelleen vastuussa omista 
eläkepolitiikoistaan ja -järjestelmistään sekä toimivaltaisia niiden suhteen;

19. suhtautuu myönteisesti komission vihreään kirjaan "Riittävien, kestävien ja turvattujen 
eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen" edellyttäen, että unionin 
toimintapolitiikoilla ja mahdollisilla uusilla EU:n asetuksilla ja direktiiveillä varmistetaan, 
että sukupolvien välinen ja sisäinen solidaarisuus sekä naisten ja miesten välinen 
solidaarisuus säilyy;

20. suhtautuu myönteisesti komission vihreään kirjaan "Riittävien, kestävien ja turvattujen 
eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen" ja erityisesti komission aikomukseen 
parantaa niiden EU-kansalaisten eläkeoikeuksien karttumista, jotka työskentelevät 
(tilapäisesti) toisessa jäsenvaltiossa;

21. kehottaa komissiota ottamaan huomioon, että nykyiset mahdollisuudet hankkia 
(lisä)eläkeoikeuksia ovat usein liian monimutkaisia ja riskialttiita; kannustaa siksi 
komissiota mahdollistamaan jäsenvaltioille sen, että ne voivat tarjota nykyistä suurempaa 
avoimuutta ja turvaa tiettyjen vaihtoehtojen valinnassa ja/tai niihin sitoutumisessa 
erityisesti, kun on kyse naisista, jotka hyötyisivät täydentävästä eläkesäästämisestä;

22. kehottaa komissiota pidättymään uusista EU-vaatimuksista "riittävien eläkkeiden" 
määrittelyssä, sillä tällaisessa määritelmässä ei otettaisi huomioon, että jäsenvaltioiden 
välillä on suuria eroja ikääntyville tarkoitettujen muiden palveluiden ja etuuksien (kuten 
asumis-, hoito- ja julkiset liikennepalvelut) saatavuudessa ja hinnoissa.
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