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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:

A. katsoo, että on arvioitava väestön ikääntymisen vaikutuksia julkisen talouden 
kestävyyteen; katsoo, että tuleville sukupolville kuuluu oikeus hyötyä asianmukaisista 
eläkejärjestelmistä;

B. ottaa huomioon, että eläkerahastot sijoittavat huomattavia varoja EU:n talouskasvuun ja 
edistävät merkittävästi Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista, joita ovat 
20–64-vuotiaiden miesten ja naisten 75 prosentin työllisyysaste sekä sosiaalista 
osallisuutta edistävät yhteiskunnat;

C. ottaa huomioon, että nykyisessä eurooppalaisessa keskustelussa eläkejärjestelmät nähdään 
yksinomaan julkisen talouden rasitteena sen sijaan, että ne nähtäisiin merkittävänä 
välineenä, jolla voidaan torjua vanhuusiän köyhyyttä ja mahdollistaa tuloerojen 
tasaaminen yksilön elämänvaiheiden välillä ja koko yhteiskunnassa;

D. ottaa huomioon, että eläkkeet ovat ikääntyneiden eurooppalaisten pääasiallinen tulonlähde 
ja että niiden tarkoituksena on taata eläkeläisille kohtuullinen elintaso ja taloudellisesti 
riippumaton elämä; toteaa kuitenkin, että unionissa 22 prosenttia yli 75-vuotiaista naisista 
elää köyhyysrajan alapuolella, mikä sisältää sosiaalisen syrjäytymisen riskin, ja että naiset 
ovat enemmistönä yli 75-vuotiaiden keskuudessa;

E. ottaa huomioon, että naiset keskeyttävät uransa ja tekevät osa-aikatyötä miehiä useammin 
hoitaakseen lapsia ja ikääntyneitä sekä huolenpidon tarpeessa olevia sairaita 
perheenjäseniä, mistä syystä naiset saattavat valita osa-aikaisen tai heikommin palkatun 
työsuhteen useammin kuin miehet, ja että näitä keskeytysjaksoja ei oteta huomioon tai ne 
otetaan vain osittain huomioon eläkkeitä laskettaessa, minkä vuoksi naisten eläke on usein 
pienempi kuin miesten ja heillä on suurempi köyhyysriski;

F. ottaa huomioon, että naisten määrä on miehiin nähden suhteettoman suuri osa-aikaisilla ja 
joustavilla työmarkkinoilla;

G. ottaa huomioon, että naisten osuus ilmoittamattomasta, pääosin kotitalous- ja hoitotyötä 
tekevästä työvoimasta on suuri;

H. ottaa huomioon, että naiset ovat yliedustettuina töissä, joissa pätevyysvaatimukset, palkka 
ja arvostus ovat alhaisimmat, ja että näin ollen naisten työpaikat ovat epävarmempia ja 
matalapalkkaisempia kuin miesten työpaikat;

I. ottaa huomioon, että naiset kohtaavat suurempia ongelmia työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamisessa, koska perhe-elämään liittyviä velvollisuuksia ei aina jaeta 
oikeudenmukaisesti ja koska naiset ovat pääasiallisesti vastuussa lastenhoidosta ja muiden 
hoivaa tarvitsevien perheenjäsenten hoidosta;
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J. katsoo, että naisten ja miesten välisillä eroilla työllisyydessä, palkoissa, 
sosiaaliturvamaksuissa, uran keskeytymisissä, ilmoittamattomassa työssä, työn 
epävarmuudessa ja perhesyistä tehtävässä osa-aikatyössä on vakavia seurauksia naisten 
saamien eläkkeiden määrään;

K. ottaa huomioon, että Euroopan talous- ja rahoituskriisin kielteiset vaikutukset 
palkkatasoon ja työttömyyteen lisäävät vanhuusiän köyhyyden riskiä;

L. ottaa huomioon, että "Women living alone update" -tutkimuksessa, joka on tehty 
parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan aloitteesta, 
osoitetaan, että jotkin nykyiset eläkejärjestelmät voivat lisätä sukupuolten eriarvoisuutta 
erityisesti yksin asuvien naisten kohdalla;

M. ottaa huomioon, että OECD:n sosiaali- työllisyys- ja maahanmuuttoasioista koskevassa 
valmisteluasiakirjassa No. 116 "Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around 
the World" (Veerle Miranda) kiinnitetään huomiota palkattoman työn merkitykseen, 
koska palkatonta työtä ei ole tunnustettu kansallisissa eläkejärjestelmissä;

N. ottaa huomioon, että EU:ssa 55–64 -vuotiaiden työllisyysaste on vain 47,4 prosenttia ja 
naisten keskuudessa vain 40,2 prosenttia; ottaa huomioon, että joissakin EU:n 
jäsenvaltioissa 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien osuus avoimiin työpaikkoihin otetuista 
on vain kaksi prosenttia; ottaa huomioon, että näin alhainen työllisyysaste aiheuttaa 
sukupolven sisäisen eläke-eron miesten ja naisten välillä sekä sukupolvien välisen eläke-
eron, joka aiheuttaa merkittäviä sukupolvien välisiä varallisuuseroja;

O. ottaa huomioon, 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;

P. toteaa, että naiset ja erityisesti yli 50-vuotiaat naiset työskentelevät usein huonommin 
palkatuilla aloilla ja vähemmän joustavilla työmarkkinoilla, minkä vuoksi heidän on 
paljon vaikeampaa sijoittaa varoja eläkejärjestelyihin;

1. korostaa, että useissa jäsenvaltioissa on uudistettava eläkejärjestelmiä, jotta voidaan 
mukautua väestökehitykseen ja muutoksiin työmarkkinoilla; korostaa, että uudistusten on 
oltava sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja niillä on vahvistettava solidaarisuusmekanismeja 
ja sukupuolten tasa-arvoa; korostaa, että uudistukset olisi toteuttava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten ja asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa ja uudistuksista on 
tiedotettava asianmukaisesti kansalaisille;

2. huomauttaa, että jäsenvaltioiden olisi tuettava tutkimusta, jossa tarkastellaan eläkkeiden 
erilaisten indeksointimallien vaikutusta vanhuusiän köyhyyden riskiin siten, että 
sukupuolinäkökohdat otetaan huomioon; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon 
tarpeiden muuttumisen ikääntymisen myötä, kuten pitkäaikaishoidon tarpeen, jotta 
voidaan varmistaa, että ikääntyvät henkilöt ja erityisesti ikääntyvät naiset voivat nauttia 
riittävää eläkettä ja elää ihmisarvoista elämää;
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3. korostaa, että eläkepolitiikka on sosiaalipolitiikan olennainen osatekijä ja että eläkkeet 
ovat sekä sukupolvien välisen välittömän taloudellisen solidaarisuuden välineitä että 
investointeja tulevaisuuteen;

4. huomauttaa, että eläkejärjestelmien määrittely kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, ja 
korostaa EU:n tasolla toteutetun kokonaisvaltaisen ja koordinoidun lähestymistavan etuja;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että naisten ja miesten välisen tasa-
arvon periaatetta noudatetaan johdonmukaisesti eläkevakuutusjärjestelmissä, ja 
varmistamaan, etteivät erityisesti ammatilliset lisäeläkejärjestelmät ole naisia syrjiviä ja 
etteivät ne vahvista nykyisiä asetelmia, joissa naiset jo ovat epäsuotuisessa asemassa 
etuuksien ja maksujen suhteen;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan kattavia vaikutustenarviointeja kaikista 
sosiaaliturvaan ja erityisesti eläkejärjestelmiin tehtävistä uudistuksista, joilla voi olla 
kielteisiä vaikutuksia naisten työllisyyteen ja eläkeoikeuksiin, kuten lasten päivähoidon ja 
vanhusten hoidon supistuksista, eläkepolitiikasta jne.;

7. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on ryhdyttävä toimiin poistaakseen erot naisille ja miehille 
samasta työstä maksetuissa palkoissa ja epäsuhdan vastuullisissa tehtävissä toimivien 
miesten ja naisten määrässä sekä työmarkkinoilla vallitsevan sukupuolten epätasa-arvon, 
joka vaikuttaa myös eläkkeisiin ja aiheuttaa huomattavan eron naisille maksettavien 
eläkkeiden ja miehille maksettavien paljon suurempien eläkkeiden välillä; kehottaa 
komissiota esittämään ehdotuksen nykyisen lainsäädännön tarkistamiseksi; toteaa, että 
viime vuosien lukemattomista kampanjoista, tavoitteista ja toimista huolimatta miesten ja 
naisten palkkaerot ovat edelleen itsepintaisen suuret;

8. korostaa, että on ryhdyttävä kiireellisiin toimiin, joilla torjutaan sukupuolten palkkaeroja 
yksityisellä sektorilla, jossa ne ovat erityisen suuria useimmissa jäsenvaltioissa;

9. kehottaa jäsenvaltioita edistämään eläkeikäjoustoja, ottamaan huomioon 
sukupuolinäkökohdat ja turvaamaan vähimmäiseläkkeet;

10. huomauttaa, että jos jäsenvaltioiden eläkejärjestelmissä ei oteta huomioon yksin asuvien 
naisten erityisolosuhteita eikä sukupuolinäkökulmaa yleisesti, naiset ovat epäsuoran 
syrjinnän kohteina ja paljon alttiimpia köyhyydelle;

11. korostaa, että vaikka joustavat työajat ja osa-aikaiset työpaikat helpottavat työn ja 
yksityiselämän yhteensovittamista erityisesti naisille, ne sisältävät myös matalamman 
palkan ja siksi matalamman eläkkeen; korostaa, että ylivoimaisesti suurin osa matalista 
palkoista ja käytännössä lähes kaikki erittäin matalat palkat liittyvät osa-aikatyöhön ja että 
80 prosenttia köyhistä palkansaajista on naisia;

12. korostaa, että yhtä pätevien ja samaa työtä tekevien miesten ja naisten palkkaeroja on 
vähennettävä, koska palkkaerojen takia naisten tulot jäävät yhä enemmän jälkeen miesten 
tuloista ja eläkkeelle tai leskeksi jäämisen jälkeen köyhyydessä elävien naisten suuri 
määrä kasvaa entisestään;
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13. tiedostaa, että naisten ja miesten eläkeikää on mukautettava elinajanodotteen nousun 
huomioon ottamiseksi, ja katsoo, että samalla on parannettava mahdollisuuksia 
elinikäiseen oppimiseen ja työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittamiseen sekä 
edistettävä myös aktiivisena ikääntymistä;

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään elinkaariajattelun mukaisen 
eläkemallin, jossa otetaan huomioon työelämään osallistumisen kokonaispituus, työuran 
keskeytyminen ja muutokset mukaan lukien, ja ilmennetään palkattoman hoivatyön ja 
nykyajan työmallien sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä;

15. painottaa, kuinka tärkeää on yhtenäistää naisten ja miesten eläkeikä ja parantaa 
ikääntyneiden naisten ja miesten työllistettävyyttä, jotta he voivat pysyä työmarkkinoilla, 
mikä voi huomattavasti edistää ikääntyneiden työntekijöiden työvoimaosuuden nousua;

16. korostaa, että naisten keskimäärin pitkät osa-aikatyöttömyysjaksot, alhaisemmat palkat ja 
lyhemmät keskimääräiset työajat vaikuttavat merkittävästi naisten ansioihin, 
sosiaaliturvaetuuksiin ja pitkällä aikavälillä ennen kaikkea eläkkeisiin;

17. korostaa, että naisten pidempää eliniänodotetta ei saa käyttää syrjintäperusteena 
eläkelaskelmissa;

18. on tyytyväinen komission aloitteeseen, jolla pyritään kannustamaan lisäeläkesäästämisen 
kehittämistä eläkeläisten tulojen kasvattamiseksi;

19. korostaa, että ensimmäisen pilarin eläkkeiden olisi myös jatkossa toimittava tärkeimpinä 
vanhuuseläkkeinä ja että komission olisi ryhdyttävä toimiin, joilla parannetaan toisen ja 
kolmannen pilarin käytettävyyttä ja avoimuutta naisten keskuudessa, koska naisilla on 
tällä hetkellä vähemmän mahdollisuuksia kerryttää täydentäviä eläkesäästöjä kuin 
miehillä;

20. kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan äitiyslomaa koskevaa lainsäädäntöä ja valvomaan 
sen täytäntöönpanoa, jotta naiset eivät ole eläkekertymän osalta epäedullisemmassa 
asemassa siitä syystä, että he ovat olleet äitiyslomalla työuransa aikana;

21. korostaa, että jäsenvaltioita on kehotettava antamaan kansalaisille enemmän tietoja, joiden 
perusteella he voivat tehdä eläkesuunnittelua koskevat päätöksensä tietoisina kaikista 
siihen liittyvistä näkökohdista;

22. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon jaksot, jotka naiset tai miehet ovat joutuneet 
käyttämään lasten tai muiden hoivaa tarvitsevien perheenjäsenten hoitoon sekä 
kotityöhön, tosiasiallisina vakuutusjaksoina, jotka kartuttavat heidän eläkeoikeuksiaan ja 
otetaan huomioon niiden laskennassa;

23. katsoo, että eläkeoikeudet on yksilöllistettävä sukupuolten tasa-arvon periaatteen 
mukaisesti ja että on varmistettava myös niiden monien ikääntyneiden naisten eläketurva, 
jotka nykyään ovat leskeneläkkeen ja muiden johdettujen oikeuksien varassa;

24. korostaa, että sosiaalipolitiikka ja lasten päivähoidosta sekä vanhusten ja muiden 
huolenpitoa tarvitsevien henkilöiden hoidosta vastaavat sosiaalipalvelut ovat olennaisen 
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tärkeitä, jotta voidaan varmistaa, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset oikeudet perhe-
elämään ja yksityiselämään sovitettuun palkkatyöhön, jonka myötä naiset ja miehet voivat 
ansaita eläkeoikeudet, jotka varmistavat kohtuullisen vanhuuseläkkeen;

25. korostaa, että jäsenvaltioita on kehotettava tunnustamaan sosiaaliturvajärjestelmissään 
eläkeiän saavuttamisen yhteydessä ajan, jonka naiset ovat hyvin usein käyttäneet 
huolenpitoa tarvitsevien henkilöiden hoitamiseen;

26. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota ehdottamaan uusia ratkaisuja, joilla varmistetaan, että 
laillisesti tehdystä epävirallisesta työstä maksetaan paremmin ja että se otetaan huomioon 
eläkeoikeuksia määritettäessä;

27. on tyytyväinen valkoisessa kirjassa esitettyyn pyyntöön kehittää huolenpitoa tarvitsevien 
henkilöiden hoidosta saatavia hyvityksiä, toisin sanoen toimia, joilla varmistetaan, että 
sekä naisten että miesten eläkkeiden laskemisessa otetaan huomioon ajanjaksot, jolloin he 
ovat hoitaneet huolenpitoa tarvitsevia henkilöitä, kuten tietyissä jäsenvaltioissa jo tehdään;

28. pyytää, että naisten osallistuminen ja sitoutuminen lasten sekä vammaisten ja huolenpitoa 
tarvitsevien henkilöiden puolesta harjoitettavaan järjestötoimintaan olisi otettava 
huomioon aikaisempana työkokemuksena, minkä myötä naiset voivat välttää tulevaa 
eläkettä vähentäviä työuran katkoksia;

29. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa tarkasteltava uudelleen 
sosiaaliturvajärjestelmiään, jotta voidaan välttää naisten ja miesten eläkkeiden merkittävät 
tasoerot, ja harkittava korjauskerrointen käyttöönottoa tapauksissa, joissa lyhytaikaiset 
työsuhteet ovat aiheuttaneet katkoja eläkemaksuissa;

30. toistaa jälleen kerran, että on tärkeää torjua sukupuolistereotypioita, joiden takia naisten 
työntekoon on perinteisesti suhtauduttu väheksyen, minkä seurauksena naisten tekemästä 
työstä on maksettu pienempää palkkaa;

31. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan laadukkaan ja kohtuuhintaisen lasten päivähoidon ja 
huolenpitoa tarvitsevien hoivan.
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