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ET

ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et rahvastiku vananemine võib hakata avaldama survet avaliku sektori 
kuludele sotsiaalkaitse valdkonnas, kuna pensionid moodustavad nendest kuludest kõige 
suurema osa;

B. arvestades, et pensionid on eakate eurooplaste peamiseks sissetulekuallikaks ning et 
pensioni eesmärk on tagada eakatele inimväärse elatustaseme ja võimaldada neil olla 
rahaliselt sõltumatu; ning arvestades, et samas elab ligi 22% üle 75aastastest naistest liidus 
allpool vaesuspiiri;

C. arvestades, et naised katkestavad meestest sagedamini oma karjääri, et täita perekondlikke 
kohustusi, ja et see tööst eemaloldud aeg pensioniarvestusel ei loe või loeb osaliselt ning 
et sellest tulenevalt on nende pension sageli väiksem ning vaesuseoht on nende puhul 
suurem;

D. arvestades, et meeste ja naiste ebavõrdsus tööhõive, töötasu, maksete, perekondlike 
kohustustega seotud karjääri katkestamise ja osalise tööaja valdkonnas mõjutab oluliselt 
naistele makstava pensioni suurust;

1. rõhutab, et pensionisüsteeme tuleb kiiremas korras reformida, et järgida majanduslikku ja 
demograafilist arengut ning parandada Euroopa majanduskasvu väljavaateid;

2. tuletab meelde, et liikmesriikidel on vaja võtta meetmeid selleks, et kaotada sooline 
palgalõhe; 

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

4. rõhutab, kui tähtis on võrdsustada meeste ja naiste ametlik pensioniiga, kuna seeläbi on 
võimalik tunduvalt tõsta eakate töötajate aktiivsuse määra;

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

6. on seisukohal, et perioode, mil naised või mehed peavad hoolitsema laste või teiste 
sõltuvate pereliikmete eest, tuleks arvesse võtta kehtivate kindlustusaastatena, mis lähevad 
arvesse pensioniõiguste puhul ja pensioniarvestusel;

7. tunneb heameelt selle üle, et valges raamatus kutsuti üles arendama nn hoolduskrediiti ehk 
sõltuvate isikute eest hoolitsemisele kulunud ajavahemike arvessevõtmist 
pensioniarvestusel nii naiste kui meeste puhul, nii nagu see on juba mõningates 
liikmesriikides ette nähtud.


