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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et pensioniskeemide elujõulisuse tagamiseks on naiste ja eakate isikute 
tööhõive valdkonnas püstitatud Lissaboni strateegia eesmärkide ja lastehoiuteenuste 
parandamist taotlevate Barcelona eesmärkide saavutamine olulise tähtsusega; 

B. arvestades, et naiste töötamisperioodid on üldiselt ebaühtlasemad ja naiste palkadele on 
iseloomulik aeglasem areng, samas kui meeste töötamisperiood on pidev ja palga areng 
kiirem, mis toob endaga kaasa pensionisüsteemi sissemaksete erinevuse ja naiste suurema 
vaesumise ohu,

1. on arvamusel, et meeste ja naiste võrdõiguslikkuse tagamine peaks olema üks 
sotsiaalkindlustussüsteemide reformimise eesmärke, eriti mis puudutab jätkuvat 
ebavõrdsust tööturul palga ja karjäärivõimaluste ning perekonna ja koduga seotud 
kohustuste ebavõrdse jaotumise osas;

2. rõhutab sellega seoses naiste ja eakate isikute aktiivse tööhõivepoliitika väljatöötamise 
vajadust, et tagada neile pensioniskeemi sissemaksete kaudu piisava pensioni saamise 
õigus;

3. osutab asjaolule, et vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 141 on võimalik võtta 
positiivseid meetmeid meestele ja naistele võrdse töötasu maksmise edendamiseks ning et 
ühenduse kohtupraktikas käsitletakse sotsiaalkindlustusmakseid osana töötasust;

4. palub komisjonil süvendatult uurida ja käsitleda sotsiaalsete põhiõiguste 
individualiseerimise mõju küsimust meeste ja naiste võrdsele kohtlemisele;

5. palub valitsustel, tööturu osapooltel ja naisteorganisatsioonide esindajatel pöörata 
suuremat tähelepanu pensioniskeemide reformide võimalikele ja tegelikele mõjudele 
meeste ja naiste võrdõiguslikkusele ning hoolitseda selle eest, et võrdõiguslikkuse 
tagamiseks nähakse ette korrektuurid;

6. on arvamusel, et naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kaitsele ja edendamisele võivad 
pensioniskeemide reformide raames – võttes seejuures arvesse ka liikmesriikide 
süsteemide erinevusi – aidata kaasa järgmised parandused:

– töö- ja pereelu tasakaalustamisega seotud perioodide arvesse võtmine, nagu näiteks 
rasedus- ja sünnituspuhkus, vanemapuhkus, hooldamist vajava sugulase eest 
hoolitsemine, kasvatamisega seotud kohustused, näiteks kohustuslike 
kindlustusperioodide pikendamise vormis, et pikendada vajalikku kindlustusperioodi, 
mis tagaks pensioni saamise õiguse;

– pensioniõiguste jagunemine lahutuse korral1;

                                               
1 21. jaanuari 1994. aasta resolutsioon abikaasa pensioniõiguste jagunemise kohta lahutatud või lahus elavatele 
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– abikaasa surma korral lese tuletatud õiguste säilitamine või kehtestamine lesepensioni 
vormis, eelkõige abikaasadele, kes on vähendanud tööaega või töötamise lõpetanud, et 
täita perekonna ja koduga seotud kohustusi;

– miinimumpensioni maksmise võimalus, vaatamata katkendlikule liitumisele 
pensioniskeemiga või madalatel palkadel põhinevale liitumisele;

– pensioniindeksite sidumine hinna- ja palgaindeksiga, et tagada ostujõu säilimine;

– selliste süsteemide sisseviimine, mis võimaldavad järkjärgulist vabatahtlikku pensionile 
minekut jätkuva osalise tööajaga töötamise korral enne ja pärast pensioniikka jõudmist;

7. viitab oma 21. veebruari 1997. aasta resolutsioonile iseseisvate ettevõtjate abikaasade 
olukorra kohta, kes töötavad samas ettevõttes,1 milles nõuti muuhulgas kõnealuste 
abikaasade pensionikindlustusega kohustusliku liitumise tagamist.

                                                                                                                                                  
naistele ühenduse liikmesriikides (EÜT C 44, 14.2.1994, lk 218).
1 EÜT C 85, 17.3.1997, lk 186.
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