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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 
pensioneid puudutavate ühiste eesmärkide kohta, kus rõhutatakse, et pensionid peavad 
olema piisavad, jätkusuutlikud ja kohandatavad;

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

A. arvestades, et pensionisüsteemi kindlustusmatemaatilised arvutused põhinevad palgal ja 
tööperioodi pikkusel ning et töökatkestused ja osaline tööajaga töö ühelt poolt ning meeste 
ja naiste palgaerinevused teiselt poolt põhjustavad vanaduspensioni saamisel väga 
ebasoodsat olukorda;

B. arvestades, et naised katkestavad sagedamini oma karjääri, et hoolitseda laste, haigete või 
eakate perekonnaliikmete eest, ja pühendudes perekondlikele kohustustele, kalduvad 
sagedamini kui mehed töötama osalise tööajaga ning tegema ebakindlat tööd;

C. arvestades, et vaesumine puudutab sagedamini pensionäre kui töötavaid inimesi ja 
sagedamini naisi kui mehi ning et eakaid naisi ohustab vaesus kõige rohkem;

D. arvestades, et eesmärgiks on seatud meeste ja naiste pensionide võrdsus, kaasa arvatud 
pensioniea poolest, ning et visalt püsiva meeste ja naiste palgaerinevuse (endiselt 
ligikaudu 17 %) jätkuks ja tagajärjeks on meeste ja naiste pensionide erinevus;

E. arvestades, et enamikus Euroopa süsteemides tõstetakse ametlikku pensioniiga ning 
arvestades, et naiste keskmine oodatav eluiga on kõrgem kui meestel;

F. arvestades, et vanematel inimestel on raskusi oma koha leidmisega tööturul, nad on tihti 
esimesed, keda koondatakse, ja töö kaotanuna ei ole neil võimalik anda oma osa piisava 
vanaduspensioni saamiseks,

1. on arvamusel, et pensionisüsteem peaks põhinema piisavatel ja jätkusuutlikel 
kriteeriumitel ja selles tuleks võtta arvesse perioode, mil naised ei tööta või on tööl osalise 
tööajaga;

2. on arvamusel, et aega, mil naised hoolitsevad laste või muude ülalpeetavate 
perekonnaliikmete eest, tuleks pensioni arvestamise süsteemis vääriliselt hinnata ning 
arvestada see palgalise tööga samaväärselt tööstaaži hulka;

3. kutsub liikmesriike, eriti uusi liikmesriike üles oma pensionisüsteeme üle vaatama, võttes 
arvesse naiste kõrgemat oodatavat eluiga ja suuri palgaerinevusi meeste ja naiste vahel, 
mis peegelduvad pensionide suuruses ning tõukavad eakad naised sageli vaesuspiirist 
allapoole;
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4. kiidab heaks Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa 
pensionisüsteem”.


