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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 Tukholman Eurooppa-neuvoston 2001 hyväksymän strategian 
eurooppalaisten eläkejärjestelmien uudistamisesta,

– ottaa huomioon Laekenin Eurooppa-neuvoston 2001 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 vakuutusmatemaattiset laskelmat perustuvat palkkaan ja 
työvuosiin, ja ottaa huomioon eläke-etuuksien huomattavat heikentymiset työelämän 
keskeytymisen ja osa-aikatyöjaksojen sekä sukupuolten välisten palkkaerojen johdosta,

B. toteaa, että työuransa aikana naiset keskeyttävät useammin uransa pitääkseen huolta 
lapsistaan, sairaista tai ikääntyneistä perheenjäsenistään ja tekevät perhevelvollisuuksien 
johdosta miehiä useammin osa-aikatyötä ja ovat epävarmoissa työsuhteissa,

C. toteaa, että köyhtyminen koskee useammin eläkeikäisiä kuin työikäisiä ja useammin naisia 
kuin miehiä ja toteaa, että ikääntyneet naiset ovat suurin köyhyysvaarassa oleva ryhmä,

D. toteaa, että tavoitteeksi on asetettu naisten ja miesten yhdenvertainen kohtelu eläkkeiden 
ja myös eläkeiän osalta, ja katsoo sukupuolten välisen eläke-eron olevan jatkuvaa 
seuraamusta pysyvästä palkkaerosta, joka on edelleen noin 17 prosenttia,

E. ottaa huomioon, että lakisääteistä eläkeikää nostetaan suurimmassa osassa eurooppalaisia 
eläkejärjestelmiä, ja toteaa, että naisten elinajanodote on pidempi kuin miesten,

F. 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, 

1. katsoo, että eläkejärjestelmien olisi perustuttava asianmukaisiin ja kestäviin kriteereihin ja 
että niissä olisi otettava huomioon ajanjaksot, jolloin naiset ovat poissa työelämästä tai 
tekevät osa-aikatyötä;

2. katsoo, että naisten viettämä ajanjakso lapsia tai muita huollettavina olevia perheenjäseniä 
hoitaessa olisi tunnustettava laskentamenetelmissä ja luettava työvuosiksi muiden 
työsuhteiden tapaan;

3. pyytää jäsenvaltioita ja erityisesti uusia jäsenvaltioita tarkastelemaan omia 
eläkejärjestelmiään ja ottamaan huomioon naisten pidemmän elinajanodotteen sekä 
miesten ja naisten suuret palkkaerot, jotka ilmenevät eläkkeiden suuruudessa ja ajavat 
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naiset usein köyhyysrajan alapuolelle;

4. suhtautuu myönteisesti komission vihreään kirjaan "Riittävien, kestävien ja turvattujen 
eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen".


