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LÜHISELGITUS 

Liikmesriikide pensioniskeemid on erinevad, kuid rahaliselt kestliku ja piisava pensioni 

tagamiseks tuleb neil lahendada sarnaseid probleeme. Oodatav eluiga Euroopa Liidus tõuseb 

praegu umbes kahe ja poole kuu võrra aastas ja tähtis on vähendada eakate vaesust ning 

tagada kõigile piisav pension.  

 

Majanduskriis on leibkondade pensionisääste tõsiselt kärpinud ja erapensionid on jätkuvalt 

surve all, arvestades muu hulgas endiselt madalate intressimääradega. See seab surve alla ka 

tööandjapensionifondide tulud ning seega nende rolli Euroopa ühe suurima institutsioonilise 

investorina. Tööandjapensionifondid reageerivad olukorrale ärimudeli muutmisega ja võivad 

valida ka riskantsemad investeerimisstrateegiad, mis omakorda võib mõjutada väljamakseid 

pensionifondi liikmetele. Tööandjapensioni kogumisasutuste direktiivi läbivaatamine on 

seega õigeaegne. Ei tohiks ka unustada, et naistel on selles valdkonnas kõige rohkem 

probleeme. 

 
Naiste raskusi suurendab pensionilõhe. Pensionipõlve sissetuleku erinevused on eelkõige 

seotud soolise palgalõhega – naiste tunnitasu on keskmiselt 16 % madalam kui meestel (ELi 

28 liikmesriigi 2013. aasta andmed). See erinevus küll väheneb, kuid puuduvad kindlad 

tõendid, et pensionilõhe, mis praegu on keskmiselt 39 %, seda suundumust järgiks.  

 

Naiste paindlik töökorraldus, kaasa arvatud osalise tööajaga töö ja karjääripausid, on sageli 

seotud nende osaga kodustes ja perekohustustes ning võib osaliselt kajastada isiklikke 

eelistusi. Sellel on sageli negatiivne mõju pensioniõiguste kogunemisele. Naiste osalemist 

tööturul mõjutab ka naiste ja meeste jagunemine tööturu sektoritesse, mis erinevad tasu 

suuruse ja pensionifondide kasutamise poolest, samuti jagunemine organisatsioonilise 

hierarhia eri tasanditele, mis samuti erinevad tasu poolest.  

 

Pensionilõhe ja naiste pikem eluiga viivad selleni, et naistel tuleb meestest sagedamini 

vanaduses vaesust taluda. Peale selle on vanemad naised sageli ka seetõttu ebakindlamas 

olukorras, et nende pensioniõigus tuleneb perekonnaseisust (nad saavad lese- või 

toitjakaotuspensioni). Sissetulekut vähendab ka varajase pensionilejäämise soodustamine, 

arvestades asjaolu, et nõudmine eakamate töötajate järele on väike. 2012. aastal oli vaesuse 

ohus 22 % naistest ja 16 % meestest. Kuigi Euroopa Kohtu 2011. aasta otsuse kohaselt tuleb 

kõigis uutes süsteemides kasutada sooneutraalseid kindlustusmatemaatilisi tegureid, et võtta 

arvesse naiste pikemat oodatavat eluiga pensionipõlves, on raske hinnata, kuidas 

pensionifondid selle arvessevõtmisega tegelikult toime tulevad.  

 

Et vältida naiste vaesumist pensionipõlves ja tagada võrdne pensionimäär, on tähtis välja 

kujundada üleeuroopalised avalikud esimese samba pensioniskeemid, millega tagatakse 

asjakohane sissetulekutase ja mida täiendab piisav tööandjapension. Komisjon peaks 

põhjalikult uurima eri pensionisammaste, pensionisüsteemide ja nende struktuuri mõju 

meestele ja naistele. Uurimise tulemuste põhjal peaks komisjon välja pakkuma meetmed ja 

võimalikud struktuurimuudatused, mida on vaja, et tagada kõigis liikmesriikides meestele ja 

naistele võrdne pensionimäär. 
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Paremad riiklikud pensioniskeemid on naiste vanaduspõlve vaesuse kaotamise eeldus, piisava 

sissetuleku tagamiseks on aga vaja sootundlikumaid teise samba skeeme. Samas tuleb arvesse 

võtta, et tööandjapensioniskeemidega liitub praegu vähem naisi kui mehi. See võib 

pensionilõhet suurendada, sest liikmesriikides pannakse aina rohkem rõhku just teise samba 

skeemidele. Pensionimaksete ja -hüvitiste vahelise seose tihendamine, mille tulemusel 

tööturult eemal oldud või madalama sissetulekuga ajavahemike mõju suureneb, suurendab ka 

soolisi erinevusi pensioni saamises ja ulatuses. Mõnes liikmesriigis, kus erapensionide puhul 

võib täheldada nihet kindlaksmääratud hüvitisega skeemidelt kindlaksmääratud 

sissemaksetega skeemidele, näitavad uuringud, et pensioni ulatuse erinevus meeste ja naiste 

vahel on teises sambas märgatavalt suurem kui esimeses, riiklikus sambas. 

 
Mis tahes ELi õigusakti ettepanekuga, mis otseselt või kaudselt puudutab kodanike 

vanaduskindlustust, tuleks püüda seda ebavõrdsust vähendada. Läbipaistvuse huvides tuleks 

ka selgitada, kuidas kavatsetakse tugevdada tehnilisi sätteid, et hõlmata naiste pikemat 

oodatavat eluiga, ja kuidas tagatakse tulevikus mittediskrimineerivad pensionihüvitised. 

 

Hea haldustava põhimõtted peaksid hõlmama ka soolise aspekti arvessevõtmist. See tähendab 

muu hulgas seda, et finantsasutused peavad andma vajadustega kohandatud teavet. Kuigi see 

väide on vastuoluline ja seotud sooliste stereotüüpidega, arvatakse siiski, et naiste 

rahandusteadmised ja juurdepääs finantstoodetele on halvemad kui meestel. Näiteks on 

OECD uuringutest selgunud, et ainult 49 % naistest teab, kuidas toimib liitintress, samas kui 

meestest teab seda 75 %. Mõnes liikmesriigis ei tea peaaegu 60 % naistest, et suur 

investeerimistulu on seotud suure riskiga, meeste seas ei ole sellega kursis 45 %. 

Finantskirjaoskuse omandamine võib valmistada raskusi nii meestele kui ka naistele, seetõttu 

on finantstoodete omaduste ja nendega seotud ohtude selgem ja täpsem kirjeldamine abiks 

kõigile kasutajatele.  

 

Pensionifondide selge ja asjakohane teavitustöö peaks samuti hõlmama teadlikkuse 

suurendamist pensionipõlve sissetulekute valdkonnas. Individuaalsed hüvitisteatised annaksid 

võimaluse pensioniskeemi liikmetele selgitada, millised puudused nende pensioni 

ülesehituses leiduvad (võrreldes skeemi teiste liikmetega) ja teha ettepanekuid nende 

puuduste kõrvaldamiseks. See võib julgustada ka naisi, kellel tuleb teatavas mõttes tihti 

rohkem töötada, et meestega võrdset pensioni saada, pensionifondidega liituma või oma 

sääste vabatahtlikult tööandjapensioni kogumisasutustesse paigutama. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval majandus- ja 

rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Siseturg peaks võimaldama asutustel 

tegutseda teistes liikmesriikides ja 

tagama pensioniskeemiga hõlmatud 

isikutele ja hüvitisesaajatele 

kõrgetasemelise kaitse. 

(2) Siseturg peaks võimaldama asutustel 

tegutseda teistes liikmesriikides ja tagama 

pensioniskeemiga hõlmatud isikutele ja 

hüvitisesaajatele kõrgetasemelise kaitse, 

järgides samas täielikult liidu soolise 

võrdõiguslikkuse alast õigustikku ja 

diskrimineerimise keelu põhimõtet, võttes 

muu hulgas arvesse naiste erivajadusi ja 

soolist pensionilõhet.  

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Arvestades Euroopa demograafilist 

arengut ja riikide eelarve seisukorda, on 

tööandjapensionid piisava, kindla ja 

jätkusuutliku vanaduspensioni kogumise 

vältimatult vajalik osa. 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Tuleb võtta meetmeid selliste 

täiendavate erapensionisäästude nagu 

tööandjapensionide arendamiseks. See on 

tähtis, sest sotsiaalkindlustussüsteemid on 

kasvava surve all, mis tähendab, et 

kodanikud hakkavad tulevikus 

tööandjapensioni hüvitisi kasutama üha 

enam neid täiendavana. Tuleks arendada 

tööandjapensioni hüvitisi, seadmata siiski 

kahtluse alla sotsiaalkindlustuse 

pensionisüsteemide tähtsust turvalise, 

kestva ja tõhusa sotsiaalkaitsena, mis peaks 

tagama vanaduses rahuldava elatustaseme 

(4) Kuigi vastutus eakatele kodanikele 

piisava sissetuleku ja teenuste tagamise 

eest lasub avalikul sektoril, tuleb 

liikmesriikides võtta pidevalt meetmeid 

olemasolevate 

tööandjapensionisüsteemide (teine 

sammas) ja täiendava meetmena selliste 

erapensionisäästude (kolmas sammas) 

nagu tööandjapensionide arendamiseks, et 

pensionäril oleks lihtsam saada oma 

isiklikele vajadustele vastavaid 

täiendavaid teenuseid. See on tähtis, sest 

sotsiaalkindlustussüsteemid on kasvava 
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ja peaks seetõttu olema Euroopa 

sotsiaalmudeli tugevdamisel kesksel kohal. 

surve all, mis tähendab, et kodanikud 

hakkavad tulevikus tööandjapensioni 

hüvitisi kasutama üha enam neid 

täiendavana. Tuleks arendada 

tööandjapensioni hüvitisi, seadmata siiski 

kahtluse alla sotsiaalkindlustuse 

pensionisüsteemide tähtsust turvalise, 

kestva ja tõhusa sotsiaalkaitsena, mis peaks 

tagama vanaduses rahuldava elatustaseme 

ja peaks seetõttu olema Euroopa 

sotsiaalmudeli tugevdamisel kesksel kohal. 

Tuleks siiski märkida, et juba olemasolev 

ebavõrdsus tööturul, nagu sooline 

palgalõhe, kajastub veelgi enam esimese 

ja teise samba pensionis, mille tulemuseks 

on madalamad pensionid ja vaesuse oht 

vanaduses. 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Inimväärsetele pensioniskeemidele 

võrdse juurdepääsu tagamiseks naistele 

on vaja meetmeid, millega korvata 

tasakaalustamatust, mida tekitab visalt 

püsiv meeste ja naiste ebavõrdsus 

tööturul. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Käesolevas direktiivis võetakse arvesse 

põhiõigusi ja peetakse silmas eelkõige 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 

tunnustatavaid põhimõtteid, eriti õigust 

isikuandmete kaitsele, ettevõtlusvabadusele 

(5) Käesolevas direktiivis võetakse arvesse 

põhiõigusi ja peetakse silmas Euroopa 

Liidu põhiõiguste hartas tunnustatavaid 

põhimõtteid, eriti õigust isikuandmete 

kaitsele, õigust võrdsele kohtlemisele ja 
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ning kõrgetasemelisele tarbijakaitsele, 

tagades eelkõige pensionide kogumise 

suurema läbipaistvuse, teadlikuma isikliku 

finants- ja pensionide planeerimise ning 

lihtsustades tööandjapensioni 

kogumisasutuste ja ettevõtjate piiriülest 

tegevust. Käesolevat direktiivi tuleb 

rakendada kooskõlas nimetatud õiguste ja 

põhimõtetega. 

mittediskrimineerimisele sellistel 

põhjustel nagu sugu, seksuaalne sättumus 

ja leibkonna koosseis, õigust 

ettevõtlusvabadusele ning 

kõrgetasemelisele tarbijakaitsele, tagades 

eelkõige pensionide kogumise suurema 

läbipaistvuse, teadlikuma isikliku finants- 

ja pensionide planeerimise, võttes arvesse 

iga tööandjapensioni skeemi liikme 

finantskirjaoskust ning lihtsustades 

tööandjapensioni kogumisasutuste ja 

ettevõtjate piiriülest tegevust. Käesolevat 

direktiivi tuleb rakendada kooskõlas 

nimetatud õiguste ja põhimõtetega. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Vaatamata direktiivi 2003/41/EÜ 

jõustumisele püsivad usaldatavusnõuetega 

seonduvad olulised takistused, mis 

muudavad kogumisasutuste jaoks 

pensioniskeemide piiriülese juhtimise 

kallimaks. Lisaks tuleb tõsta 

pensioniskeemiga hõlmatud isikute ja 

hüvitisesaajate praegust minimaalset 

kaitsetaset. See on üha olulisem, sest 

märkimisväärselt on suurenenud selliste 

eurooplaste arv, kes kasutavad 

pensioniskeeme, millega antakse 

üleelamisrisk ja tururiskid 

kogumisasutuselt või tööandjapensioni 

skeemi pakkuvalt ettevõtjalt 

(„sponsorettevõte”) üle üksikisikule. 

Lisaks tuleb tõsta pensioniskeemiga 

hõlmatud isikutele ja hüvitisesaajatele 

antava teabe praegust miinimumtaset. 

Nende arengusuundumuste tõttu tuleb 

käesolevat direktiivi muuta. 

(6) Vaatamata direktiivi 2003/41/EÜ 

jõustumisele püsivad usaldatavusnõuetega 

seonduvad olulised takistused, mis 

muudavad kogumisasutuste jaoks 

pensioniskeemide piiriülese juhtimise 

kallimaks. Lisaks tuleb tõsta 

pensioniskeemiga hõlmatud isikute ja 

hüvitisesaajate praegust minimaalset 

kaitsetaset ning see tuleb kindlaks 

määrata, võttes arvesse liidu põhimõtteid 

mittediskrimineerimise ja soolise 

võrdõiguslikkuse vallas. See on üha 

olulisem, sest märkimisväärselt on 

suurenenud selliste eurooplaste arv, kes 

kasutavad pensioniskeeme, millega antakse 

üleelamisrisk ja tururiskid 

kogumisasutuselt või tööandjapensioni 

skeemi pakkuvalt ettevõtjalt 

(„sponsorettevõte”) üle üksikisikule, ning 

niisuguste skeemide rohkus võib 

põhjustada eakamate, eriti naiste vaesuse 

suurenemist liikmesriikides. Lisaks tuleb 

tõsta pensioniskeemiga hõlmatud isikutele 

ja hüvitisesaajatele antava teabe praegust 

miinimumtaset ning kohandada seda, et 
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tagada teabe hõlpsam kättesaadavus ja 

liitunute, eriti naiste vajadustega 

arvestamine. Nende arengusuundumuste 

tõttu tuleb käesolevat direktiivi muuta. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Kuna piisava pensionitaseme 

tagamine ja soolise pensionilõhe 

kaotamine on olulised, siis peaks 

komisjon uurima põhjalikult eri 

sammaste, pensionisüsteemide ja nende 

struktuuri mõju nii naistele kui ka 

meestele. Komisjon peaks tulemuste 

põhjal tegema ettepaneku meetmete 

võtmiseks ja võimalikeks 

struktuurimuudatusteks, mis on vajalikud 

naistele ja meestele võrdse pensionitaseme 

tagamiseks eri liikmesriikides. 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Kuna sooline pensionilõhe on liidus 

keskmiselt 39 %, peaks komisjon mitte 

ainult lähtuma usaldatavusnormatiividest, 

vaid ergutama samuti liikmesriike 

töötama välja täiendavaid skeeme koos 

nende mõju järelevalvemehhanismiga, et 

anda panus teise samba pensionisse 

võimalusena vähendada soolist palgalõhet 

ja tagada naistele inimväärse pensioni 

kättesaadavus. 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Püüdes tagada finantsilist kindlust 

pensioniloleku ajal, peaksid 

tööandjapensioni kogumisasutuste 

makstavad hüvitised üldiselt katma 

pensioni maksmise kuni hüvitisesaaja 

surmani. Samuti peaks olema võimalik 

maksta hüvitisi teatud tähtaja jooksul või 

ühekordse summana. 

(13) Püüdes tagada finantsilist kindlust 

pensioniloleku ajal, peaksid 

tööandjapensioni kogumisasutuste 

makstavad hüvitised üldiselt katma 

pensioni maksmise kuni hüvitisesaaja 

surmani. Samuti peaks olema võimalik 

maksta hüvitisi teatud tähtaja jooksul või 

ühekordse summana. Lisaks peaks 

komisjon otsima lihtsaid ja 

kasutajasõbralikke viise, kuidas muuta 

teise ja kolmanda samba pensionitoodete 

kvaliteet naiste ja meeste jaoks 

arusaadavaks ning töötada selliste toodete 

jaoks välja tarbijateabe ja -kaitse normid, 

võttes abiks vabatahtlikud 

käitumisjuhendid ning vajaduse korral ka 

kompaktse ja kasutajasõbraliku liidu 

sertifitseerimissüsteemi (pensioni 

kvaliteedimärgis).  

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Oluline on tagada, et vanurid ja 

puudega inimesed ei satuks vaesuse ohtu ja 

et neil oleks rahuldav elatustase. 

Biomeetriliste riskide piisav katmine 

tööandjapensioni korralduses on vanurite 

vaesuse ja kindlusetuse vastu võitlemise 

seisukohalt oluline. Pensioniskeemi 

loomisel peaksid tööandjad ja töötajad või 

nende esindajad võtma arvesse võimalust, 

et pensioniskeem sisaldaks vahendeid 

üleelamis- ja töövõimetuse riskide 

katmiseks, samuti vahendeid toitja 

kaotanud ülalpeetavate jaoks. 

(14) Oluline on tagada, et 

põllumajandustootjad, lapsi kasvatavad 

emad ning vanurid ja puudega inimesed ei 

satuks vaesuse ohtu ja et neil oleks 

rahuldav elatustase, võttes arvesse eakate 

naiste eriti ebakindlat olukorda. 

Biomeetriliste riskide piisav katmine 

tööandjapensioni korralduses on vanurite 

vaesuse ja kindlusetuse vastu võitlemise 

seisukohalt oluline. Pensioniskeemi 

loomisel peaksid tööandjad ja töötajad või 

nende esindajad võtma arvesse võimalust, 

et pensioniskeem sisaldaks vahendeid 
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üleelamis- ja töövõimetuse ning kasutatud 

vanemapuhkuse riskide katmiseks, samuti 

vahendeid toitja kaotanud ülalpeetavate 

jaoks, et eakatel inimestel oleks võimalik 

minna vanadekodusse, kui nad ei saa 

enam üksi elamisega hakkama.  

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Liitunute ja hüvitisesaajate 

kaitsmiseks peaksid tööandjapensioni 

kogumisasutused piirduma käesolevas 

direktiivis osutatud tegevuste ja nendest 

tulenevate tegevustega. 

(17) Liitunute ja hüvitisesaajate 

kaitsmiseks peaksid tööandjapensioni 

kogumisasutused piirduma käesolevas 

direktiivis osutatud tegevuste ja nendest 

tulenevate tegevustega ning andma 

liitunutele ja hüvitisesaajatele selget ja 

asjakohast teavet eesmärgiga tagada hea 

juhtimistava ja riskijuhtimine. 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Tööandjapensioni kogumisasutused on 

finantsteenuste osutajad, kes kannavad 

tööandjapensioni hüvitiste maksmise eest 

suurt vastutust, ning seetõttu peaksid nende 

tegevus ja tegutsemistingimused vastama 

teatavatele minimaalsetele 

usaldatavusnormatiividele. 

(20) Tööandjapensioni kogumisasutused on 

pensioniasutused, mis teenivad 

esmajoones sotsiaalset eesmärki ja 
kannavad tööandjapensioni hüvitiste 

maksmise eest suurt vastutust, ning 

seetõttu peaksid nende tegevus ja 

tegutsemistingimused vastama teatavatele 

minimaalsetele usaldatavusnormatiividele. 

Direktiivi juhtiva põhimõttena tuleks 

täielikult tunnustada ja toetada 

tööandjapensioni kogumisasutuste 

sotsiaalset ülesannet ja kolmepoolset 

suhet töötaja, tööandja ja 

tööandjapensioni kogumisasutuste vahel 
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ning soodustada tuleks 

kollektiivlepingutel põhinevaid 

tööandjapensioniskeeme, milles võetakse 

arvesse sooaspekti, sest neil on täita 

oluline roll soolise võrdõiguslikkuse 

edendamisel ning naiste ja meeste 

pensionide erinevuse vähendamisel. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 36 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(36) Teatavaid riske ei saa tehniliste 

eraldiste kvantitatiivsete nõuete ja 

rahastamisnõuetega vähendada, vaid 

selliste riskidega saab nõuetekohaselt 

tegeleda ainult juhtimisnõuete kaudu. 

Seetõttu on tõhus juhtimissüsteem 

nõuetekohase riskijuhtimise seisukohalt 

väga tähtis. Need süsteemid peavad olema 

proportsionaalsed tegevuse laadi, ulatuse ja 

keerukusega. 

(36) Teatavaid riske ei saa tehniliste 

eraldiste kvantitatiivsete nõuete ja 

rahastamisnõuetega vähendada, vaid 

selliste riskidega saab nõuetekohaselt 

tegeleda ainult juhtimisnõuete kaudu. 

Seetõttu on tõhus juhtimissüsteem 

nõuetekohase riskijuhtimise ja kõigile 

skeemiga liitunutele võrdse kaitseõiguse 

tagamise seisukohalt väga tähtis. Need 

süsteemid peavad olema proportsionaalsed 

tegevuse laadi, ulatuse ja keerukusega. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 39 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(39) Kõik põhifunktsioone täitvad isikud 

peaksid olema sobivad ja nõuetekohased. 

Siiski peaks pädeva asutuse teavitamise 

nõue kehtima ainult põhifunktsioonide 

täitjate suhtes. 

(39) Kõik põhifunktsioone täitvad isikud 

peaksid olema sobivad ja nõuetekohased 

ning usaldusväärsed, sealhulgas näitama, 

et nad mõistavad sooaspekti tähtsust. 

Siiski peaks pädeva asutuse teavitamise 

nõue kehtima ainult põhifunktsioonide 

täitjate suhtes. 
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Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 41 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(41) Tööandjapensioni kogumisasutustel 

tuleb riskijuhtimist tõhustada, et saada aru 

pensioniskeemi jätkusuutlikkusega 

seonduvatest võimalikest nõrkadest 

külgedest ja neid pädevate ametiasutustega 

arutada. Kogumisasutused peaksid 

riskijuhtimissüsteemi osana tegema oma 

pensionidega seonduva tegevuse 

riskihindamise. Riskihindamine tuleb teha 

kättesaadavaks ka pädevatele 

ametiasutustele. Sellise hindamise käigus 

peavad kogumisasutused muu hulgas 

esitama põhielementide kvalitatiivse 

kirjelduse, määrates kooskõlas siseriiklike 

õigusaktidega kindlaks oma 

finantseerimise positsiooni, 

riskijuhtimissüsteemi tõhususe ja 

suutlikkuse täita tehniliste eraldistega 

seonduvaid nõudeid. Riskihindamine peab 

hõlmama uusi ja tekkivaid riske, näiteks 

kliimamuutuse, loodusvarade kasutamise ja 

keskkonnaga seonduvad riskid. 

(41) Tööandjapensioni kogumisasutustel 

tuleb riskijuhtimist tõhustada, et saada aru 

pensioniskeemi jätkusuutlikkusega 

seonduvatest võimalikest nõrkadest 

külgedest ja neid klientide ning pädevate 

ametiasutustega arutada. Kogumisasutused 

peaksid riskijuhtimissüsteemi osana 

tegema oma pensionidega seonduva 

tegevuse riskihindamise. Riskihindamine 

tuleb teha kättesaadavaks ka klientidele ja 

pädevatele ametiasutustele. Sellise 

hindamise käigus peavad kogumisasutused 

muu hulgas esitama põhielementide 

kvalitatiivse kirjelduse, määrates kooskõlas 

siseriiklike õigusaktidega kindlaks oma 

finantseerimise positsiooni, 

riskijuhtimissüsteemi tõhususe ja 

suutlikkuse täita tehniliste eraldistega 

seonduvaid nõudeid, kaasa arvatud 

suutlikkus eristada meestele ja naistele 

mõeldud tehnilisi eraldisi. Riskihindamine 

peab hõlmama uusi ja tekkivaid riske, 

näiteks kliimamuutuse, loodusvarade 

kasutamise ja keskkonnaga seonduvad 

riskid. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 46 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(46) Kogumisasutused peaksid võimalikele 

pensioniskeemiga liitujatele, 

pensioniskeemiga hõlmatud isikutele ja 

hüvitisesaajatele andma selget ja piisavat 

teavet, et aidata neil teha otsuseid pensioni 

kohta, ja tagada, et pensioniskeemi eri 

etapid, s.t nii liitumiseelne, 

(46) Kogumisasutused peaksid võimalikele 

pensioniskeemiga liitujatele, 

pensioniskeemiga hõlmatud isikutele ja 

hüvitisesaajatele andma selget ja piisavat 

teavet, et aidata neil teha otsuseid pensioni 

kohta, ja tagada, et pensioniskeemi eri 

etapid, s.t nii liitumiseelne, 
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pensioniskeemiga hõlmatud (sealhulgas 

eelpensioni) kui ka pensionijärgne etapp 

oleksid läbipaistvad. Eriti tuleks anda 

teavet kogunenud pensioniõiguste, 

pensionihüvitiste prognoositud tasemete, 

riskide ja tagatiste ning kulude kohta. Kui 

investeerimisriski kannavad 

pensioniskeemiga hõlmatud isikud, on 

oluline anda lisateavet ka 

investeerimisprofiili, olemasolevate 

valikuvõimaluste ja eelnevate perioodide 

tootluse kohta. 

pensioniskeemiga hõlmatud (sealhulgas 

eelpensioni) etapp, tööturult eemal oldud 

või osalise tööajaga töötatud aeg kui ka 

pensionijärgne etapp oleksid läbipaistvad. 

Eriti tuleks anda teavet kogunenud 

pensioniõiguste või pensionihüvitiste 

prognoositud tasemete kohta võrdluses 

teiste skeemiga hõlmatud isikute ja 

hüvitisesaajatega, riskide ja tagatiste ning 

kulude kohta. Kui investeerimisriski 

kannavad pensioniskeemiga hõlmatud 

isikud, peaks olema kohustuslik anda 

lisateavet ka investeerimisprofiili, 

olemasolevate valikuvõimaluste ja 

eelnevate perioodide ning prognoositava 

tootluse, riskiprofiili ja kulustruktuuri 

kohta ning seda tuleks teha selgelt ja 

arusaadavalt, võttes arvesse skeemiga 

hõlmatud isikute erinevat 

finantskirjaoskuse taset. Selge ja 

asjakohane teave ei peaks tähendama 

ainult võimalikult suurt teabe hulka, vaid 

tagama ka selle, et teave oleks kasutaja 

vajaduste kohane vastavalt ÜRO puuetega 

inimeste õiguste konventsioonile, eriti 

seoses juurdepääsetavusega ja teabele 

juurdepääsuga, ning selle juures võetakse 

arvesse inimeste erinevat 

finantskirjaoskuse taset. Tarbijateabe ja -

kaitse küsimused võiks lühidalt kokku 

võtta ja arusaadavaks teha vabatahtlike 

käitumisjuhendite ning vajaduse korral 

ka kompaktse, kasutajasõbraliku liidu 

sertifitseerimissüsteemi abil (pensioni 

kvaliteedimärgis).  
 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 47 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(47) Enne pensioniskeemiga liitumist 

tuleks võimalikele pensioniskeemiga 

liitujatele anda kogu vajalik teave, et nad 

saaksid teha teadlikke valikuid, näiteks 

(47) Enne pensioniskeemiga liitumist 

tuleks võimalikele pensioniskeemiga 

liitujatele anda kogu vajalik teave, et nad 

saaksid teha teadlikke valikuid, näiteks 
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vastavalt olukorrale teave 

loobumisvõimaluste, osamaksude, kulude 

ja investeerimisvõimaluste kohta. 

vastavalt olukorrale teave 

loobumisvõimaluste, karjääripauside või 

osalise tööajaga töölepingute tagajärgede, 
osamaksude, kulude ja 

investeerimisvõimaluste kohta. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 49 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(49) Asutused peaksid pensioniskeemiga 

hõlmatud isikutele piisavalt vara enne 

pensionile jäämist teada andma nende 

pensioni väljamaksmise võimalustest. Kui 

pensionihüvitist ei maksta välja eluaegse 

annuiteedi alusel, peaksid 

pensioniskeemiga hõlmatud isikud, kelle 

pensioniiga läheneb, saama teavet 

kättesaadavate hüvitise väljamakse toodete 

kohta, et lihtsustada pensionipõlve rahalist 

planeerimist. 

(49) Asutused peaksid pensioniskeemiga 

hõlmatud isikutele piisavalt vara enne 

pensionile jäämist teada andma nende 

pensioni väljamaksmise võimalustest. Kui 

pensionihüvitist ei maksta välja eluaegse 

annuiteedi alusel, peaksid 

pensioniskeemiga hõlmatud isikud, kelle 

pensioniiga läheneb, saama selget, 

kohandatud ja sooliselt diferentseeritud 
teavet kättesaadavate hüvitise väljamakse 

toodete kohta, et lihtsustada pensionipõlve 

rahalist planeerimist. 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid võivad ette näha 

kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega ja 

võttes arvesse sotsiaalkindlustussüsteemide 

pakutavate pensionihüvitiste ulatust, et 

pensioniskeemiga hõlmatud isikutele 

pakutakse lisahüvitistena võimalust 

üleelamis- ja töövõimetuse riskide katteks, 

toitja kaotanud ülalpeetavate toetamiseks ja 

osamaksete tagasimaksmise tagamiseks, 

kui tööandjad ja töövõtjad või nende 

vastavad esindajad nii kokku lepivad. 

2. Liikmesriigid võivad ette näha 

kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega ja 

võttes arvesse sotsiaalkindlustussüsteemide 

pakutavate pensionihüvitiste ulatust, et 

riigis kehtestatakse miinimumpension, 

mis ei tohi olla väiksem suhtelise vaesuse 

piirist, pensioniskeemiga hõlmatud 

isikutele pakutakse lisahüvitistena 

võimalust üleelamis- ja töövõimetuse 

riskide katteks, toitja kaotanud 

ülalpeetavate toetamiseks ja osamaksete 

tagasimaksmise tagamiseks, kui tööandjad 



 

AD\1060373ET.doc 15/18 PE549.448v02-00 

 ET 

ja töövõtjad või nende vastavad esindajad 

nii kokku lepivad. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid nõuavad asutustelt selle 

tagamist, et kõik isikud, kes tegelikult 

juhivad asutust või kes täidavad muid 

põhifunktsioone, järgivad oma ülesandeid 

täites järgmisi nõudeid: 

1. Liikmesriigid nõuavad asutustelt selle 

tagamist, et nende juhtkond on sooliselt 

tasakaalustatud ja kõik isikud, kes 

tegelikult juhivad asutust või kes täidavad 

muid põhifunktsioone, järgivad oma 

ülesandeid täites järgmisi nõudeid: 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) neil on laitmatu maine ja nad on 

usaldusväärsed (nõuetekohasuse nõue). 

(b) neil on laitmatu maine ja nad on 

usaldusväärsed ning on muu hulgas 

näidanud, et mõistavad sooaspekti 

tähtsust (nõuetekohasuse nõue). 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Asutused avalikustavad korrapäraselt 

asjakohase teabe, mis käsitleb asutuse 

tasustamispoliitikat, välja arvatud juhul, 

kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 95/46/EÜ ülevõtvates õigus- ja 

haldusnormides on sätestatud teisiti. 

2. Asutused avalikustavad korrapäraselt 

asjakohase teabe, mis käsitleb asutuse 

tasustamispoliitikat, kasutades 

erinäitajaid, mis seostavad tasustamist 

sobiva ja nõuetekohase juhtimise, 

usaldusväärsuse ja soolise 

võrdõiguslikkusega, välja arvatud juhul, 

kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 95/46/EÜ ülevõtvates õigus- ja 
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haldusnormides on sätestatud teisiti. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 3 – punkt a – taane 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– tasustamist ja selle järelevalvet tuleb 

juhtida selgelt, läbipaistvalt ja tõhusalt. 

– tasustamist ja selle järelevalvet tuleb 

juhtida selgelt, läbipaistvalt, soolist 

võrdõiguslikkust arvestavalt ja tõhusalt. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 25 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid nõuavad, et asutused 

rakendaksid riskijuhtimise, siseauditi ja 

vajaduse korral aktuaari funktsiooni. Iga 

põhifunktsiooniga seotud 

aruandlusahelatega tagatakse 

põhifunktsiooni suutlikkus täita oma 

ülesanne tõhusalt ning objektiivsel, õiglasel 

ja sõltumatul viisil. 

1. Liikmesriigid nõuavad, et asutused 

rakendaksid riskijuhtimise, sise- ja 

välisauditi ja vajaduse korral aktuaari 

funktsiooni. Iga põhifunktsiooniga seotud 

aruandlusahelatega tagatakse 

põhifunktsiooni suutlikkus täita oma 

ülesanne tõhusalt ning objektiivsel, 

õiglasel, soolist võrdõiguslikkust 

arvestaval ja sõltumatul viisil. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) hindab tehniliste eraldiste arvutamisel 

kasutatud andmete piisavust ja kvaliteeti; 

(c) hindab tehniliste eraldiste arvutamisel 

kasutatud andmete piisavust, kvaliteeti ja 

sootundlikkust ; 
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Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 29 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) suutlikkus täita artiklis 14 sätestatud 

tehnilisi eraldisi käsitlevaid nõudeid; 

(c) suutlikkus täita artiklis 14 sätestatud 

tehnilisi eraldisi käsitlevaid nõudeid, 

põhjustamata naiste kaudset 

diskrimineerimist; 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 38 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) teavet ajakohastatakse korrapäraselt; (a) teavet ajakohastatakse korrapäraselt ja 

kohandatakse liitunute vajadustega, et 

võtta arvesse soo ja vanusega seotud 

mõistmiserinevusi; 
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