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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

vajaduse kohta koostada ELi strateegia soolise pensionilõhe kaotamiseks ja 

ärahoidmiseks 

(2016/2061(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2 ja artikli 3 lõiget 3, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 8, 151, 153 ja 157, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle sotsiaalseid õigusi ning meeste 

ja naiste võrdõiguslikkust käsitlevaid sätteid, 

 võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia“ (COM(2010)2020), 

– võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 1978. aasta direktiivi 79/7/EMÜ meeste ja naiste 

võrdse kohtlemise põhimõtte järkjärgulise rakendamise kohta sotsiaalkindlustuse 

valdkonnas, 

– võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega 

kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 

pääsemisel,  

– võttes arvesse nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiivi 2004/113/EÜ meeste ja naiste 

võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste 

kättesaadavuse ja pakkumisega, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ 

meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta 

tööhõive ja elukutse küsimustes (uuestisõnastamine), 

– võttes arvesse komisjoni 2015. aasta augustis avaldatud tegevuskava „Uus algus töötavate 

perekondade töö ja eraelu tasakaalu saavutamiseks“, 

– võttes arvesse komisjoni talituste 3. detsembri 2015. aasta töödokumenti „Strateegiline 

kohustus soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel 2016–2019“ 

(SWD(2015)0278), 

– võttes arvesse oma 13. septembri 2011. aasta resolutsiooni pensionieale lähenevate naiste 

olukorra kohta1, 

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni üksikemade olukorra kohta2, 

                                                 
1 ELT C 51 E, 22.2.2013, lk 9. 
2 ELT C 131 E, 8.5.2013, lk 60. 
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– võttes arvesse oma 24. mai 2012. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile meestele 

ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamise 

kohta1, 

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2013. aasta resolutsiooni majanduskriisi mõju kohta 

soolisele võrdõiguslikkusele ning naiste õigustele2, 

– võttes arvesse oma 10. märtsi 2015. aasta resolutsiooni Euroopa Liidus 2013. aastal naiste 

ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud edu kohta3, 

– võttes arvesse oma 8. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ (meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse 

kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes) kohaldamise 

kohta4, 

– võttes arvesse oma 13. septembri 2016. aasta resolutsiooni töö- ja eraelu tasakaalu 

soodustavate tingimuste loomise kohta tööturul5, 

 võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2015. aasta järeldusi „Võrdsed võimalused naistele ja 

meestele: soolise pensionilõhe kaotamine“, 

 võttes arvesse ELi eesistujariikide kolmiku (Holland, Slovakkia ja Malta) 7. detsembri 

2015. aasta deklaratsiooni soolise võrdõiguslikkuse kohta, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit ning 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0000/2016), 

A. arvestades, et 2012. aastal oli ELi 28 riigis meeste ja naiste pensionide erinevus (st 

sooline pensionilõhe, mida võib määratleda kui naiste keskmise pensioni (enne maksude 

mahaarvamist) erinevust võrreldes meeste omaga) 65-aastaste ja vanemate hulgas 38 %; 

B. arvestades, et naiste pension on väiksem kui meeste oma ning naised on ühelt poolt 

üleesindatud kõige vaesemate pensionäride hulgas ja teiselt poolt alaesindatud kõige 

varakamate pensionäride hulgas; 

C. arvestades, et ELi 28 riigis on pension iga neljanda inimese peamine sissetulekuallikas, 

pensioniikka jõudnud inimeste arv kasvab oodatava eluea pikenemise ja rahvastiku 

üldise vananemise tõttu kiiresti ning 2060. aastaks on neid inimesi praegusega võrreldes 

kaks korda rohkem; 

                                                 
1 ELT C 264 E, 13.9.2013, lk 75. 
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0073. 
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0050. 
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0351. 
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0338. 
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D. arvestades, et pensionipoliitika eesmärk on tagada igale Euroopa kodanikule 

pensionisüsteemi kaudu väärikas pension, mis võimaldab vältida sotsiaalse tõrjutuse 

ohtu; 

E. arvestades, et pensionilõhe suurendab sageli veel rohkem ohtu, et naised jäävad 

kaitsetuks ja majanduslikult sõltuvaks; 

F. arvestades, et kuna naiste oodatav eluiga on pikem, siis on naistel keskmiselt 

tõenäoliselt vaja kogu pensioniaja jooksul suuremat kapitali kui meestel; 

G. arvestades, et kuna puuduvad võrreldavad, täielikud, usaldusväärsed ja korrapäraselt 

ajakohastatavad andmed, mille abil oleks võimalik pensionilõhe ulatust ja seda 

soodustavate tegurite kaalu hinnata, on raske kindlaks teha, kuidas selle lõhe vastu 

kõige tõhusamini võidelda; 

H. arvestades, et võrreldes kõigi üle 65-aastastega keskmiselt on lõhe suurem 65–74-

aastaste seas (üle 40 %) ja selle põhjus on eelkõige teatavates liikmesriikides ette nähtud 

õiguste, näiteks lesestumisega seotud õiguste ülekandmine; 

I. arvestades, et 2012. aastal oli keskmine pensionilõhe Euroopa Liidus liikmesriigiti väga 

erinev; 

J. arvestades, et paljude tegurite põhjustatud lõhe tõendab, et meeste ja naiste olukord on 

ebavõrdne nii töö- ja pereelu, sissemaksevõime ja perekonnas oleva positsiooni kui ka 

pensionisüsteemis pensionide arvutamiseks kasutatava korra osas; 

K. arvestades, et pensionilõhe väljendab kogu tasakaalustamatust ja ebavõrdsust, mis 

meeste ja naiste vahel teenistuskäigu jooksul esineb, ning seda võivad mõjutada 

parandusmehhanismid; 

L. arvestades, et see lõhe peegeldab teataval ajal ühiskonnas ja tööturul mitme aastakümne 

jooksul valitsenud tingimusi; arvestades, et need tingimused võivad ajas oluliselt 

muutuda, mis omakorda avaldab mõju pensionil olevate naiste eri põlvkondade 

vajadustele; 

M. arvestades, et pensionilõhe on sõltuvalt pensionäri sotsiaalsest staatusest, 

perekonnaseisust ja/või perekondlikust olukorrast erinev; arvestades, et seetõttu ei 

pruugi ühtne lahendus anda parimaid tulemusi; 

N. arvestades, et pensionilõhe paistab olevat seda suurem, mida rohkem lapsi on elu 

jooksul üles kasvatatud; arvestades, et seetõttu võivad üksikemad pensioniikka jõudes 

sattuda veel suuremasse ebavõrdsusesse; 

O. arvestades, et nii-öelda klassikalise töökorralduse juures ei ole töötajate paaril, kellest 

mõlemad soovivad töötada täisajaga, võimalik pere- ja tööelu sujuvalt ühitada; 

P. arvestades, et kuigi olukorra parandamiseks on tehtud jõupingutusi, on naiste tööhõive 

määr endiselt madalam kui strateegia „Euroopa 2020“ eesmärk ja kui meeste tööhõive 

määr; 
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Q. arvestades, et naistel tuleb meestest tihemini teenistuskäiku korduvalt katkestada ja 

naised on sagedamini sunnitud töötama osalise tööajaga, sest neil lasub 

ebaproportsionaalselt suur koduse hoolduse kohustus; 

R. arvestades, et tööstaaži pikkus avaldab pensionilõhele otsest mõju, naiste keskmine 

tööstaaž on üle 10 aasta lühem kui meeste oma ja alla 14-aastase tööstaažiga naiste 

pensionilõhe on kaks korda suurem (64 %) kui pikema tööstaažiga naistel (32 %); 

S. arvestades, et sooline palgaerinevus liidus püsib ja ulatus 2014. aastal 16,3 %ni ning 

selle põhjused on eelkõige diskrimineerimine ja segregatsioon, mis toovad kaasa naiste 

üleesindatuse teatud sektorites, kus palgatase on madalam kui teistes sektorites, kus 

domineerivad peamiselt mehed; 

T. arvestades, et sissemaksete ja töötasu vahelise seose tugevdamisega, mis on tihedalt 

seotud pensionisüsteemis teise ja kolmanda samba osakaalu suurendamisega, jäetakse 

pensionilõhes soopõhiste tegurite ilmnemise oht üldjuhul eraettevõtjate kanda; 

U. arvestades, et pensionisüsteemide korraldus kuulub liikmesriikide ainupädevusse; 

arvestades, et liidu pädevuses on aga liikmesriikide tegevust toetada; 

Üldised märkused 

1. nõuab, et komisjon võtaks tihedas koostöös liikmesriikidega vastu Euroopa Liidu naiste 

ja meeste vahelise pensionilõhe kaotamise strateegia (edaspidi „strateegia“); 

2. on seisukohal, et strateegia ei tohiks piirduda ainult pensionilõhe mõju leevendamisega, 

eelkõige kõige kaitsetumate inimeste jaoks, vaid selles tuleks käsitleda ka pensionilõhe 

sügavamaid põhjuseid; 

3. rõhutab, et strateegias tuleb käsitleda meeste ja naiste ebavõrdsust, mis puudutab ühest 

küljest sissemaksevõimet ja teenistuskäiku ning mis teisest küljest tuleneb 

pensionisüsteemide korraldusest, ning selle elluviimiseks on vaja eri aspekte hõlmavat 

tegutsemisviisi;  

4. rõhutab, et strateegia puhul tuleb subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamise tõttu austada 

pädevuste jagunemist liidu ja liikmesriikide vahel; 

Mõõtmine ja teadlikkuse suurendamine pensionilõhega parema võitlemise huvides 

5. nõuab, et komisjon töötaks koostöös Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudiga 

(EIGE) välja usaldusväärsed näitajad, mille abil oleks võimalik pensionilõhe 

soodustavaid tegureid eristada ning tagada pensionilõhe ja selle muutumise jälgimisel 

järjepidevus; 

6. innustab liikmesriike edendama selle lõhe vastast võitlust riikide sotsiaalpoliitiliste 

meetmete raames, juhtides sellele asjaomase valdkonna pädevate otsustajate tähelepanu 

ja töötades välja programmid, millega suurendada naiste teadlikkust pensionilõhe 

tagajärgedest ja anda naistele oma pensioni rahastamise strateegiate koostamiseks 

püsivad, kindlad ja konkreetsetele vajadustele kohandatud vahendid; 

Sissemaksevõime erinevuse vähendamine 
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7. nõuab, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid valvaksid selle järele, et soolise 

diskrimineerimise vastaseid Euroopa Liidu õigusakte, mille eesmärk on tagada, et 

mehed ja naised suudaksid pensionisüsteemi võrdselt sissemakseid teha, rakendataks 

korrektselt; 

8. mõistab kindlalt hukka diskrimineerimisest tuleneva soolise palgalõhe ja kordab, et 

nõuab direktiivi 2006/54/EÜ läbivaatamist, et tagada töö ja palga osas meeste ja naiste 

võrdsem kohtlemine; 

9. toetab tööturul horisontaalse ja vertikaalse segregatsiooni vastu võitlemist, innustades 

naisi asuma tööle ja tegema karjääri uuendustegevust ja majanduskasvu soodustavates 

sektorites, kus praegu domineerivad endiselt püsivate stereotüüpide tõttu peamiselt 

mehed; 

10. kordab, et kuna pensionisüsteemide ülesandeid kantakse järjest rohkem üle isikliku 

rahastamise süsteemidele, tuleb tagada, et direktiiviga 2004/113/EÜ hõlmatud 

finantsteenustele juurdepääsul ei esineks diskrimineerimist; 

Meeste ja naiste tööalase ebavõrdsuse vähendamine 

11. palub komisjonil võtta kiiresti meetmed, mille ta sõnastas nii tegevuskavas kui ka 

strateegilise kohustuse dokumendis ja mille eesmärk on võimaldada kodanikel, kes seda 

soovivad, pere- ja tööelu paremini ühitada; 

12. palub liikmesriikidel anda töötajatele paremad võimalused vabatahtlike paindliku tööaja 

tingimuste läbirääkimiseks, tänu millele oleks töötajatel võimalik pere- ja tööelu 

paremini ühitada, ilma et nad oleksid töökoormuse või perekondlike kohustuste 

suurenemise tõttu sunnitud üht teisele eelistama; 

13. kutsub liikmesriike üles võtma heade tavade vahetuse alusel kasutusele nn 

hoolduskrediidi, mille eesmärk on hüvitada tööstaaži katkemine pereliikme 

mitteametliku hooldamise tõttu ja võtta seda pensioniõiguste arvutamisel arvesse; 

14. tuletab meelde, et pere- ja tööelu tasakaalu on võimalik saavutada ainult siis, kui on 

olemas asjakohased lastehoiuasutused; palub liikmesriikidel täita Barcelona eesmärke 

võimalikult kiiresti, kõige hiljemalt 2020. aastaks; 

Pensionisüsteemide mõju pensionilõhele 

15. kutsub liikmesriike üles hindama usaldusväärsete ja võrreldavate andmete alusel oma 

pensionisüsteemide mõju pensionilõhele ja seda põhjustavatele teguritele; 

16. kutsub liikmesriike üles rakendama mehhanisme, millega korrigeerida eelkõige kõige 

kaitsetumate inimeste huvides kogu teenistuskäigu jooksul esinevat ebavõrdsust, mis 

võib tekitada pensionilõhet; 

17. palub komisjonil innustada heade tavade vahetust, et teha kindlaks 

parandusmehhanismid, mis on kõige tõhusamad ja mis aitavad võidelda pensionilõhet 

soodustavate tegurite vastu; 
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18. palub komisjonil uurida põhjalikumalt, kuidas võiks pensionilõhet mõjutada see, kui 

muuta pensionisüsteemid sissemaksete ning pensioniõiguste ja -tulu 

kindlaksmääramisel kas pensionisüsteemi sissemaksete kestuse arvutamise või tööturult 

lahkumise progressiivsuse osas paindlikumaks; 

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 



 

PR\1105328ET.docx 9/10 PE589.332v02-00 

 ET 

SELETUSKIRI 

 

Meeste ja naiste pensioni erinevus (st sooline pensionilõhe) on üks paljudest naiste ja meeste 

ebavõrdsuse vormidest. Seda lõhet määratletakse kui naiste keskmise pensioni (enne maksude 

mahaarvamist) erinevust võrreldes meeste omaga ja see oli 2012. aastal 65-aastaste ja 

vanemate hulgas lubamatult kõrge – 38 %.  

 

Eesmärk on saavutada naiste ja meeste vahel tegelik tasakaal, aga ka vältida vaesust ja 

ebasoodsat olukorda, kuhu satuvad sagedamini väikese pensioniga naised. 

 

Seetõttu on raportöör seisukohal, et soolise pensionilõhega võitlemiseks on vaja globaalset ja 

üldkehtivat strateegiat, sest pensionilõhet mõjutavad mitu tegurit. Kuigi eri tegurite otsest 

mõju lõpptagajärjele ei ole praegu täpsete ja usaldusväärsete andmete puudumise tõttu 

võimalik kindlaks teha, võib loogiliselt oletada, et soolises pensionilõhes kajastub eri 

vormides ebavõrdsus, millega naised puutuvad kokku kogu oma elu ja teenistuskäigu jooksul. 

 

Sooline palgaerinevus ELis püsib ja see ulatus 2014. aastal 16,3 %ni ning selle põhjused on 

eelkõige diskrimineerimine ja segregatsioon ning teenistuskäigus toimuvad katkestused. 

Soolist pensionilõhet mõjutavad ka pensionäride sotsiaalne staatus, perekonnaseis ja/või 

perekondlik olukord. Kõige halvemas olukorras on lesed. Peale selle on sooline pensionilõhe 

seda suurem, mida rohkem on lapsi, sest kuna naistel on laste kasvatamisel kodus ülekaalukas 

roll, peavad nad teenistuskäigu mitu korda katkestama ja on sageli sunnitud töötama osalise 

tööajaga. Näiteks on naistel, kelle tööstaaž on lühem kui 14 aastat, sooline pensionilõhe kaks 

korda suurem (64 %) kui pikema tööstaažiga naistel (32 %). Kõik see mõjutab naiste pensione 

negatiivselt, mistõttu tuleb nende teguritega võidelda. 

 

Raportöör soovitab seega ellu viia eri soovitused ning austada subsidiaarsuse põhimõtte 

kohaldamise tõttu pädevuste jagunemist liidu ja liikmesriikide vahel. Üldiselt innustab 

raportöör liikmesriike koostööd tegema ja häid tavasid vahetama. 

 

Mõõtmine ja teadlikkuse suurendamine pensionilõhega parema võitlemise huvides 

 

Kõige olulisem on töötada välja statistilised vahendid, mille abil soolise pensionilõhe 

suurendamist soodustavaid tegureid eristada. Pensionilõhe paremaks mõistmiseks on vaja 

tõsiseid jõupingutusi. Nende vahendite abil on eri asjaosalistel, alustades Euroopa 

Komisjonist, võimalik sellest problemaatikast paremini aru saada ning eelkõige 

liikmesriikidele tekib võimalus lisada need andmed oma sotsiaalpoliitilistesse meetmetesse ja 

juhtida sellele asjaomase valdkonna pädevate otsustajate tähelepanu. 

 

Sissemaksevõime erinevuse vähendamine 

 

Esmalt tuleb käsitleda sissemaksevõimet. Et suurem osa pensionisüsteeme on üles ehitatud 

kogu teenistuskäigu ajal omandatud õiguste ja sissetuleku kogumisele, kajastub selles esinev 

ebavõrdsus tõenäoliselt pensionimaksete suuruses. 

 

Seetõttu tuletab raportöör meelde, et juba praegu on olemas palju seadusandlikke vahendeid 

ning et neid tuleks tõhusalt rakendada, tehes kindlaks kehtivates rakendussätetes esinevad 

lüngad ja vajaduse korral kavandada nendes valdkondades uued sätted. 
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Meeste ja naiste tööalase ebavõrdsuse vähendamine 

Peale selle tuleb tagada, et naised ei takistuks oma teenistuskäigus enam nii sageli 

raskustesse, mis on tingitud sellest, et naiste osakaal kodustes töödes ja perekondlikes 

kohustustes on ebaproportsionaalselt suur. 

 

Kooskõlas 13. septembri 2016. aasta resolutsiooniga töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate 

tingimuste loomise kohta tööturul kutsub raportöör ühtlasi komisjoni üles täitma oma 

kohustusi vastavalt tegevuskavale ja strateegilise kohustuse dokumendile. 

 

Pensionisüsteemide mõju pensionilõhele 

 

Raportöör kutsub ka liikmesriike üles tegema kindlaks, kuidas nende pensionisüsteemide 

korraldus soolist pensionilõhet mõjutab, ja rakendama mehhanisme, millega korrigeerida 

eelkõige kõige kaitsetumate inimeste huvides ebavõrdsust, mis võib pensionilõhet tekitada. 

 

Raportöör palub komisjonil uurida, kuidas võiks pensionilõhet mõjutada see, kui muuta 

pensionisüsteemid sissemaksete ning pensioniõiguste ja -tulu kindlaksmääramisel kas 

pensionisüsteemi sissemaksete kestuse arvutamise või tööturult lahkumise progressiivsuse 

osas paindlikumaks. 

 


