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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 Lissabonin strategian tavoitteet naisten ja iäkkäiden henkilöiden 
työllistämisessä sekä Barcelonan tavoitteet lastenhoitopalveluissa ovat olennainen osa 
eläkejärjestelmien toimivuutta,

B. katsoo, että naisilla on yleensä epäyhtenäinen työura, jota luonnehtii hidas palkkakehitys, 
kun taas miehillä on jatkuva työurakehitys ja vakaampi palkkakehitys, mikä aiheuttaa 
eroja eläkemaksuissa ja lisää naisten köyhyysriskiä,

1. katsoo, että naisten ja miesten välisen tasa-arvon on kuuluttava sosiaaliturvajärjestelmien 
uudistamisen tavoitteisiin, koska työmarkkinoilla on pysyviä eriarvoisuuksia palkoissa ja 
uranäkymissä ja koska perheen ja kodin vastuu jakautuu epätasaisesti;

2. korostaa tässä yhteydessä aktiivisen politiikan tarvetta naisten ja iäkkäiden henkilöiden 
työllistämisessä, jotta varmistettaisiin eläkemaksuihin perustuva oikeus kunnolliseen 
eläkkeeseen;

3. palauttaa mieliin, että EY:n perustamissopimuksen 141 artiklan nojalla voidaan toteuttaa 
myönteisiä toimenpiteitä samapalkkaisuuden edistämiseksi ja että yhteisön 
oikeuskäytännön mukaan sosiaalimaksut ovat osa palkkaa;

4. pyytää komissiota tehostamaan tutkimuksia ja töitä sosiaalisten oikeuksien 
yksilöllistämisen vaikutuksista naisten ja miesten yhdenvertaiseen kohteluun;

5. kehottaa hallituksia, työmarkkinaosapuolia ja naisjärjestöjen edustajia kiinnittämään 
jatkuvasti huomiota eläkejärjestelmien uudistamisesta mahdollisesti tai tosiasiallisesti 
naisten ja miesten tasa-arvoon aiheutuviin vaikutuksiin ja valvomaan, että asia korjataan 
tasa-arvon varmistamiseksi;

6. katsoo, että seuraavilla korjaavilla seikoilla voidaan turvata ja edistää miesten ja naisten 
tasa-arvoa eläkejärjestelmien uudistamisessa ottaen kuitenkin huomioon jäsenvaltioiden 
järjestelmien väliset erot:

– tunnustetaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen kaudet, kuten äitiysloma, 
vanhempainloma, hoitoa vaativan läheisen hoitokaudet, koulutukseen liittyvä vastuu, 
esimerkiksi lisäämällä pakollisia vakuutuskausia, jotta täydennettäisiin eläkkeeseen 
oikeuttavia jäsenyyskausia;

– eläkeoikeuksien jakaminen ("pension splitting") avioeron yhteydessä1;

                                               
1 Resolution on the entitlement of divorced or separated women to share their ex-husband's pension rights in the 
Community Member States, annettu 21. tammikuuta 1994 (päätöslauselma eronneiden tai erossa asuvien naisten 
oikeudesta päästä osallisiksi entisen puolisonsa eläkeoikeuksista yhteisön jäsenvaltioissa) (EYVL C 44, 
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– säilytetään tai perustetaan jälkeenjääneen puolison johdetut oikeudet leskeneläkkeen 
muodossa, erityisesti silloin, kun puolisot ovat vähentäneet ammatinharjoittamista tai 
lopettaneet sen perhe- tai kodinhoitosyistä;

– annetaan mahdollisuus minimieläkkeeseen silloinkin, kun jäsenyys ei ole ollut jatkuvaa 
tai se on perustunut alhaiseen palkkaan;

– sidotaan eläkkeet hinta- ja palkkaindeksiin ostovoiman säilyttämiseksi;

– perustetaan järjestelmiä, joiden avulla eläkkeelle voidaan siirtyä asteittain 
vapaaehtoisesti ja samalla jatkaa osa-aikaista työtä ennen eläkeikää ja sen jälkeen;

7. palauttaa mieliin 21. helmikuuta 1997 antamansa päätöslauselman itsenäisten 
ammatinharjoittajien avustavien aviopuolisoiden tilanteesta1, jossa vaadittiin muun 
muassa varmistamaan, että avustavat puolisot voivat hakea vakuutusturvaa, joka kattaa 
vanhuuseläkkeen.

                                                                                                                                                  
14.2.1994, s. 218).
1 EYVL C 85, 17.3.1997, s. 186.


	717941fi.doc

