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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et hinnata tuleb vananeva rahvastiku mõju riigi rahanduse jätkusuutlikkusele; 
arvestades, et tulevased põlvkonnad peaksid saama kasu vajadustele vastavatest 
pensionisüsteemidest;

B. arvestades, et pensionifondid on olulised ELi majanduskasvu investeerijad ning 
panustavad tugevalt strateegia „Euroopa 2020” strateegilise eesmärgi saavutamisse, 
milleks on 20–64aastaste meeste ja naiste 75%-line tööhõivemäär, ning sotsiaalselt 
kaasavate ühiskondade loomisesse;

C. arvestades, et käimasolevas Euroopa arutelus käsitletakse pensionifonde liiga sageli pelga 
koormana riigi rahandusele, selle asemel et pidada neid hädavajalikuks vahendiks, mille 
abil võidelda eakate inimeste vaesusega ning võimaldada tulude ümberjaotamist inimese 
eluea jooksul ning ühiskonna lõikes;

D. arvestades, et pensionid on eakate eurooplaste peamiseks sissetulekuallikaks ning et 
pensioni eesmärk on tagada eakatele inimväärne elatustase ja võimaldada neil olla 
rahaliselt sõltumatu; ning arvestades, et samas elab liidus ligi 22% üle 75aastastest naistest 
allpool vaesuspiiri, olles seega sotsiaalse tõrjutuse ohus, ning et naised moodustavad 
suurema osa üle 75aastastest inimestest;

E. arvestades, et naised katkestavad meestest sagedamini oma karjääri, et hoolitseda laste ja 
eakate, ülalpeetavate või haigete inimeste eest perekonnas, mille tulemuseks võib olla see, 
et nad valivad meestest sagedamini osalise tööajaga või halvemini tasustatud töökoha, 
ning arvestades, et see tööst eemaloldud aeg pensioniarvestusel ei loe või loeb osaliselt 
ning et sellest tulenevalt on naiste pension meeste omast sageli väiksem ja naisi ähvardab 
vaesus rohkem;

F. arvestades, et naised on paindliku ja osalise tööajaga tööturul ebaproportsionaalselt suurel 
määral esindatud;

G. arvestades, et naised moodustavad enamiku töötajatest mitteametlikel töökohtadel, milleks 
on peamiselt majapidamistööde tegemine või ülalpeetavate isikute hooldamine;

H. arvestades, et naised töötavad sageli kõige madalama kvalifikatsiooni, töötasu ja mainega 
töökohtadel, mistõttu on naiste tööalane ebakindlus suurem ning neile makstakse vähem 
kui meestele;

I. arvestades, et naistel on suuremaid raskusi pere- ja tööelu ühitamisel, sest pereeluga 
seotud ülesanded ei jagune mitte alati võrdselt ning laste ja teiste ülalpeetavate 
pereliikmete eest hoolitsemine on sageli naiste ülesandeks;

J. arvestades, et meeste ja naiste ebavõrdsus tööhõive, töötasu, sissemaksete, karjääri 
katkestamise, deklareerimata töö, ebakindla töö ja perekondlike kohustustega seotud 
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osalise tööaja valdkonnas võib oluliselt mõjutada naistele makstava pensioni suurust;

K. arvestades, et Euroopa majandus- ja finantskriisi negatiivne mõju palkadele ja tööhõivele 
suurendab tulevikus vaesusohtu eakate hulgas;

L. arvestades, et Euroopa Parlamendi naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
taotletud uuring „Women living alone – an update” („Üksi elavad naised – uusimad 
andmed”) toob välja mõnede olemasolevate pensionisüsteemide kaudsed riskid süvendada 
soolist võrdõigusetust, eelkõige üksi elavate naiste puhul;

M. arvestades, et OECD sotsiaal-, tööhõive ja rändevaldkonna töödokument nr 116 „Cooking, 
Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World”(„Toiduvalmistamine, 
hooldamine ja vabatahtlik tegevus: tasustamata töö kogu maailmas”) (Veerle Miranda) 
juhib tähelepanu tasustamata tööle, mida veel ei tunnustata riiklikes pensioniskeemides;

N. arvestades, et ELis on 55−64aastaste tööhõivemäär ainult 47,4% ja naiste puhul kõigest 
40,2%; arvestades, et mõnedes Euroopa riikides on ainult 2% kõigist töökohtadest 
täidetud 55aastaste või vanemate inimeste poolt; arvestades, et sellised madalad 
tööhõivemäärad põhjustavad põlvkonnasisest lõhet meeste ja naiste vahel ja samuti 
põlvkondadevahelist lõhet, mille tulemuseks on rahaliste vahendite oluline erinemine 
põlvkonniti;

O. arvestades, et pensionireformide tulevase mõju hindamisel võetakse tavaliselt aluseks 
täistööajaga, täielikke karjäärivõimalusi kasutavad ning keskmise sissetulekuga mehed; 
arvestades, et kindlustusmatemaatilised soopõhised tabelid avaldavad negatiivset mõju 
naiste pensioniarvestusele ning pakuvad naistele madalamat asendusmäära;

P. arvestades, et naised töötavad sageli halvemini tasustatud töökohtadel ja neil on tööturul 
väiksem paindlikkus, eelkõige pärast 50. eluaastat, mis muudab raha säästmise 
pensioniskeemide jaoks raskemaks;

1. rõhutab, et mitmes liikmesriigis tuleb pensionisüsteeme reformida, et tulla toime 
rahvastiku olukorra arengu ja tööturu muutumisega;  rõhutab, et reformid peavad olema 
sotsiaalselt õiglased ja tugevdama solidaarsusmehhanisme ja soolist võrdõiguslikkust; 
rõhutab, et reformides peaksid osalema tööturu osapooled ja asjaomased sidusrühmad 
ning neist tuleks kodanikele nõuetekohaselt teada anda;

2. märgib, et liikmesriigid peaksid toetama uurimistöid, mis käsitlevad erinevate pensionide 
indekseerimisvalemite mõju vaesuseohule vanemas eas, võttes samas arvesse soolist 
mõõdet; kutsub liikmesriike üles võtma eelkõige arvesse inimeste muutuvaid vajadusi 
vanemas eas, nt pikaajalist hooldust, et tagada, et eakad, eelkõige naised, saaksid piisavat 
pensioni ja neil oleksid elamisväärsed elutingimused;

3. rõhutab, et pensionipoliitika on sotsiaalpoliitika peamine element ning et pensionid on nii 
põlvkondadevahelise otsese finantssolidaarsuse vahend kui ka investeering tulevikku;

4. rõhutab, et liikmesriigid vastutavad pensionisüsteemide väljatöötamise eest, ning rõhutab 
üldise ja Euroopa tasandil kooskõlastatud lähenemisviisi eeliseid;
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5. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et naiste ja meeste võrdse kohtlemise 
põhimõtet rakendataks pensionikindlustusskeemides järjepidevalt ning et eelkõige 
tööandjapensioni skeemid ei diskrimineeriks naisi, s.t nad ei võimenda olemasolevaid 
toimimismustreid, mis juba asetavad naised ebasoodsasse olukorda seoses hüvitiste ja 
osamaksetega;

6. 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;

7. kordab, et liikmesriikidel on vaja võtta meetmeid selleks, et kaotada meeste ja naiste palga 
ja sissetuleku vaheline lõhe samaväärse töö korral, erinevused seoses juurdepääsuga 
juhtivatele ametikohtadele ning sooline võrdõigusetus tööturul, mis kajastub ka
pensionites, põhjustades olulisi erinevusi naistele ja meestele makstavate pensionide 
vahel, kuna viimased on palju suuremad; nõuab, et komisjon vaataks läbi olemasolevad 
õigusaktid; märgib, et vaatamata viimaste aastate lugematutele kampaaniatele, 
eesmärkidele ja meetmetele on sooline palgalõhe muutumatult suureks jäänud;

8. rõhutab, et viivitamatult tuleb võtta meetmeid erasektoris valitseva soolise palgalõhe 
kaotamiseks, mis on enamikus riikides eriti suur;

9. kutsub liikmesriike üles edendama paindlikkust pensionieas, võttes arvesse soolist mõõdet 
ja tagades miinimumpensioni;

10. märgib, et kui liikmesriikide pensionisüsteemid ei võta arvesse üksi elavate naiste 
vajaduste eripärasid või soolist aspekti üldiselt, on need üldjuhul naised, keda kaudselt 
diskrimineeritakse ning kes on suuremas vaesuseohus;

11. märgib, et kuigi paindlik tööaeg ja osalise tööajaga töökohad hõlbustavad era- ja tööelu 
ühitamist, eriti naiste jaoks, kaasneb nendega väiksem palk ja seega tulevikus ka väiksem 
pension; rõhutab, et suurem osa madalatest palkadest ja õigupoolest kõik väga väikesed 
palgad on osalise tööajaga töökohtadel ning et umbes 80% vaestest palgatöötajatest on 
naised;

12. rõhutab vajadust vähendada soolist palgalõhet, mis tekitab olukorra, kus meestega 
võrdväärsete oskuste ja tööülesannetega naistöötajate sissetulek on väiksem, mistõttu suur 
osa naisi satub pensionile jäädes või lesepõlves vaesusse;

13. tunnistab, et meeste ja naiste pensioniiga on vaja kohandada, et võtta arvesse oodatava 
eluea pikenemist, samas tuleb parandada juurdepääsu elukestvale õppele ning töö-, pere-
ja eraelu ühitamist ja edendada aktiivsena vananemist;

14. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma omaks kogu eluiga hõlmavat pensionikäsitust, 
mis võtab arvesse inimese tööelu täies ulatuses, kuhu kuuluvad katkestused ja muudatused 
karjääris, et peegeldada tasustamata hooldustöö ja tänapäevaste töötamisviiside sotsiaalset 
ja majanduslikku kasu;

15. rõhutab, kui tähtis on võrdsustada meeste ja naiste ametlik pensioniiga ning parandada 
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eakate naiste ja meeste tööalast konkurentsivõimet tööturul püsimiseks, kuna seeläbi on 
võimalik tunduvalt suurendada eakate töötajate osalemist tööjõus;

16. rõhutab, et naiste tavapäraselt pikk osalise tööajaga töötamise aeg, madalamad palgad ja 
keskmiselt töötatud tundide väiksem arv avaldavad tõsist mõju nende sissetulekule, 
sotsiaalkindlustushüvitistele ja pikemas plaanis ka nende pensionile;

17. rõhutab, et naiste kõrgem oodatav eluiga ei tohiks pensionide arvutamisel olla 
diskrimineeriv tegur;

18. suhtub pooldavalt komisjoni algatusse, mille eesmärk on soodustada täiendava 
kogumispensioni arendamist, mis suurendaks pensionäride sissetulekut;

19. rõhutab, et esimene sammas peaks jätkuvalt olema peamine vanaduspensionide allikas 
ning et komisjon peaks võtma meetmeid, et muuta teine ja kolmas sammas naistele 
kättesaadavamaks ja läbipaistvamaks, kuna neil on praegu meestest vähem võimalusi 
koguda täiendavaid pensionisääste;

20. palub tungivalt liikmesriikidel täita ja nõuda, et täidetaks rasedus- ja lapsehooldusõigusi 
käsitlevaid õigusakte, et naiste emakssaamine nende tööelu jooksul ei kahjustaks nende 
pensioniõigusi;

21. rõhutab vajadust julgustada liikmesriike oma kodanikke paremini teavitama, et neil oleks 
võimalik oma pensionide planeerimisel teha teadlikke otsuseid;

22. julgustab liikmesriike käsitlema perioode, mil naised või mehed peavad hoolitsema laste 
või teiste ülalpeetavate pereliikmete eest või majapidamistööde eest, kehtivate 
kindlustusaastatena, mis lähevad arvesse pensioniõiguste saamisel ja pensioniarvestusel;

23. on seisukohal, et pensioniõiguste individualiseerimine on vajalik soolise võrdõiguslikkuse 
vaatepunktist, ning et tagada tuleks ka paljude nende eakate naiste kindlustunne, kes 
praegu sõltuvad lesepensionist ja teistest tuletatud õigustest;

24. rõhutab, et sotsiaalpoliitika ja -teenused lastehoiu pakkumiseks ning eakate ja teiste 
ülalpeetavate isikute hooldamiseks on põhielemendid selleks, et tagada naistele samad 
võimalused nagu meestele teha tasulist tööd, mis on pere- ja eraeluga ühilduv ja mis 
võimaldaks neil välja teenida piisavad pensioniõigused, et saada vanaduses inimväärset 
pensionit;

25. rõhutab vajadust julgustada liikmesriike tunnustama sotsiaalsüsteemides ja pensionile 
mineku hetkel enamasti naiste kaasatust ülalpeetavate hooldamises ja nende saatmises;

26. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles esitama uusi lahendusi, mille eesmärk on suurendada 
seadusliku mitteametliku töö eest makstavat tasu ja võtta seda arvesse pensioniõiguste 
kindlaksmääramisel;

27. tunneb heameelt selle üle, et valges raamatus kutsuti üles võtma ülalpeetavate isikute 
olemasolul kasutusele nn hoolduskrediiti, teiste sõnadega võtma meetmeid, et tagada 
ülalpeetavate isikute eest hoolitsemisele kulunud ajavahemike arvessevõtmist 
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pensioniarvestusel nii naiste kui meeste puhul, nii nagu see on juba mõningates 
liikmesriikides ette nähtud;

28. palub, et naiste osalemist laste, puuetega inimeste või ülalpeetavate isikute ühenduste töö 
korraldamises ja nende kaasatust võetaks arvesse eelneva kogemuse tunnustamisel, mis 
võimaldaks neil vältida tööstaažipause, mis vähendaksid nende tulevast pensionit;

29. palub liikmesriikidel vajaduse korral uuesti läbi vaadata sotsiaalhoolekandesüsteemid, et 
vältida olulist ebavõrdsust naiste ja meeste pensionitaseme vahel, ning kaaluda 
parandusmeetmete võtmist, arvestades lühiajalisest töökohast tulenevate pensionimaksete 
lünkadega;

30. tuletab veel kord meelde, kui tähtis on võidelda sooliste stereotüüpide vastu, milles 
traditsiooniliselt omistatakse naiste tööle teisejärguline roll ja nähakse seepärast naiste töö 
eest ette väiksem palk; 

31. soovib liikmesriikidelt kvaliteetsete ja taskukohase hinnaga laste ja ülalpeetavate 
hooldusteenuste pakkumist.
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