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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 väestön ikääntyminen voi aiheuttaa paineita sosiaaliturvaan varatuille 
julkisille menoille, sillä eläkkeet muodostavat näistä menoista suurimman osan;

B. 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;

C. ottaa huomioon, että naiset keskeyttävät uransa miehiä useammin hoitaakseen perheeseen 
liittyviä vastuitaan ja että näitä keskeytysjaksoja ei oteta huomioon tai ne otetaan vain 
osittain huomioon eläkkeitä laskettaessa, minkä vuoksi naisten eläke on usein pienempi ja 
heillä on suurempi köyhyysriski;

D. katsoo, että naisten ja miesten välisillä eroilla työllisyyden, palkkojen, 
sosiaaliturvamaksujen, uran keskeytymisten ja perhesyistä tehtävän osa-aikatyön osalta on 
vakavia seurauksia naisten saamien eläkkeiden määrään;

1. korostaa, että on ehdottoman tärkeää uudistaa eläkejärjestelmät taloudellisen ja 
väestönkehityksen mukaisesti ja Euroopan kasvunäkymien parantamiseksi;

2. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on ryhdyttävä toimiin naisten ja miesten palkkaerojen 
poistamiseksi;

3. tiedostaa, että 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 aktiivista 
ikääntymistä;

4. painottaa, kuinka tärkeää on yhtenäistää naisten ja miesten eläkeikä, mikä voi 
huomattavasti edistää ikääntyneiden työntekijöiden työllisyysasteen nousua;

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

6. katsoo, että naisten tai miesten lasten tai muiden hoivaa tarvitsevien perheenjäsenten 
hoitoon käyttämä aika olisi otettava huomioon tosiasiallisina vakuutusjaksoina, jotka 
kartuttavat heidän eläkeoikeuksiaan ja otetaan huomioon niiden laskennassa;

7. iloitsee valkoisessa kirjassa esitetystä pyynnöstä ottaa hoitokaudet huomioon, toisin 
sanoen ottaa sekä naisten että miesten eläkkeiden laskemiseen mukaan ajanjaksot, jolloin 
kyseinen henkilö on hoitanut huollettavia, kuten tietyissä jäsenvaltioissa jo säädetään.


