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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 586/2001, Manuel García Bado, Espanjan kansalainen, "Asociación 
Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar" -yhdistyksen puolesta, 
Gibraltarilla työskennelleiden espanjalaisten eläkeläisten eläkkeen korottamatta 
jättämisestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on edellä mainitun yhdistyksen puheenjohtaja, esittää vastalauseen 
siitä, että Gibraltarilla työskennelleiden espanjalaisten eläkeläisten eläkettä ei ole korotettu 
vuoden 1990 jälkeen. Hän väittää myös, että Gibraltarilla asuville eläkeläisille maksettava 
eläke on suurempi kuin eläke, joka maksetaan Espanjassa asuville eläkeläisille, vaikka 
eläkemaksut ja työskentelykaudet ovat samat. Hänen mielestään tämä on Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 34 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä sosiaaliturvajärjestelmien soveltamista 
koskevien yhteisön säädösten vastaista, ja hän pyytää Euroopan parlamenttia ryhtymään 
toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että asianomaisia säännöksiä noudatetaan ja eläkkeet 
maksetaan takautuvasti vuodesta 1990 lähtien.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. joulukuuta 2001. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission väliaikainen vastaus, saatu 25. helmikuuta 2002

Edellä mainitun yhdistyksen puheenjohtajana toimiva vetoomuksen esittäjä valittaa monien 
Gibraltarilla aiemmin työskennelleiden eläkeläisten kohtaamista ongelmista, koska 
Gibraltarilla työskennelleiden espanjalaisten eläkeläisten eläkettä ei ole korotettu 
vuoden 1990 jälkeen.

Hän väittää myös, että Gibraltarilla asuville eläkeläisille maksettava eläke on suurempi kuin 
eläke, joka maksetaan Espanjassa asuville eläkeläisille, vaikka eläkemaksut ja 
työskentelykaudet ovat samat.



PE 313.942/REV.VIIv01-00 2/7 CM\650923FI.doc
FIEELANCEKÄÄNNÖS

FI

Komission yksiköt tietävät kyseisen ongelman ja tutkivat sitä parhaillaan yhteisön oikeuden 
valossa, ottaen erityisesti huomioon asetuksen (ETY) N:o 1408/71 3 artiklassa säädetyn 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen sekä sen 10 artiklan, jonka mukaan asumista koskevasta 
edellytyksestä luovutaan eläkkeiden maksamisen ja laskemisen osalta.

Voidakseen käsitellä valitusta komission yksiköt ovat pyytäneet Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaisia toimittamaan tarkempia tietoja Gibraltarilla maksettavien eläkkeiden 
tarkistamisjärjestelmästä sekä ilmoittamaan kantansa järjestelmän yhteensopivuudesta 
yhteisön oikeuden kanssa.

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille vetoomusta koskevista jatkotoimistaan.

4. Komission täydentävä vastaus saatu 28. toukokuuta 2002

Edellä mainitun yhdistyksen puheenjohtajana toimiva vetoomuksen esittäjä valittaa monien 
Gibraltarilla aiemmin työskennelleiden eläkeläisten kohtaamista ongelmista, koska 
Gibraltarilla työskennelleiden espanjalaisten eläkeläisten eläkettä ei ole korotettu 
vuoden 1990 jälkeen. Hän väittää myös, että Gibraltarilla asuville eläkeläisille maksettava 
eläke on suurempi kuin eläke, joka maksetaan Espanjassa asuville eläkeläisille, vaikka 
eläkemaksut ja työskentelykaudet ovat samat.

Voidakseen käsitellä valitusta komission yksiköt pyysivät Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaisia toimittamaan tarkempia tietoja Gibraltarilla maksettavien eläkkeiden 
tarkistamisjärjestelmästä.

Komissiolle toimitetuista tiedoista käy ilmi, että Gibraltarin entinen eläkekassa (SIF) 
lakkautettiin vuoden 1993 lopussa.
Kaikkien SIF:n eläkkeensaajien eläkkeet jäädytettiin 31. joulukuuta 1993 maksettujen 
eläkkeiden tasolle, eikä niihin ole tehty vuotuisia indeksikorotuksia.

Vaikuttaa siltä, että niillä SIF:n eläkeläisillä, jotka asuvat Gibraltarilla ja joiden tulot ovat 
tiettyä summaa pienemmät, on oikeus sosiaaliavustukseen.
Sosiaalihuolto ei kuulu asetuksen (ETY) N:o 1408/71 soveltamisalaan, ja tällaiset etuudet 
maksetaan tavallisesti asuinvaltiossa, eikä niitä voida viedä maasta.

Jotta voidaan tarkistaa, onko tapahtunut kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää tai onko 
yhteisön oikeutta rikottu, komission yksiköt ovat pyytäneet Gibraltarilla aiemmin 
työskennelleiden eläkeläisten yhdistykseltä (ALPEG) tarkempia tietoja siitä, kuinka paljon 
Gibraltarilla asuville eläkeläisille maksettu kyseinen eläke, jota yhdistyksen mukaan olisi 
korotettu, oli noussut.

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille vetoomusta koskevista jatkotoimistaan.

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 12. joulukuuta 2002

Jotta voidaan tarkistaa, onko tapahtunut kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää tai onko 
yhteisön oikeutta rikottu, komission yksiköt pyysivät Gibraltarilla aiemmin työskennelleiden 
eläkeläisten yhdistykseltä (ALPEG) tarkempia tietoja siitä, kuinka paljon Gibraltarilla asuville 
eläkeläisille maksettu kyseinen eläke, jota yhdistyksen mukaan olisi korotettu, oli noussut.
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Näitä tietoja odotettaessa komission yksiköt kävivät teknisluonteisen keskustelun Gibraltarilla 
työskennelleiden espanjalaisten eläkkeisiin liittyvistä ongelmista Linea de la Concepcionin 
Brysselin-tiedotustoimiston jäsenistä ja vetoomuksen esittäjästä muodostuvan valtuuskunnan 
kanssa. Valtuuskunta ilmoitti antavansa lisätietoja ja toimittavansa muun muassa 
asianajotoimiston laatiman asiakirja-aineiston. 

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille tapauksen käsittelyn etenemisestä.

6. Kirjallinen vahvistus komission suullisesti 20. helmikuuta 2003 pidetyssä kokouksessa, 
jossa vetoomuksen käsittely päätettiin, antamille tiedoille, saatu 13. maaliskuuta 2003

Komissio ilmoittaa tällä tiedotteella Euroopan parlamentille toteutettujen toimenpiteiden 
tuloksista. Toimenpiteiden tavoitteena oli vastata kysymyksiin, jotka olivat nousseet esille 
edellä mainitun yhdistyksen esittämässä tapauksessa ja jotka koskevat mahdollista 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää eläkkeen maksussa.

Esiin tuotu ongelma koskee Gibraltarin hallituksen vastuulle kuuluvien eläkkeiden 
tarkistamatta jättämistä eli indeksikorotusten tekemättä jättämistä.

Gibraltarin sosiaalivakuutuskassa (Gibraltar Social Insurance Fund, GSIF), jonka Gibraltarin 
hallitus perusti Gibraltarin työntekijöiden eläkkeiden maksamista varten, teki konkurssin 
vuonna 1993. Sen jälkeen eläkkeiden maksaminen siirtyi Yhdistyneen kuningaskunnan 
hallitukselle, joka jäädytti maksettavat summat. Summat jäädytettiin yhteisön säännösten 
mukaisesti kaikkien eläkkeellä olevien työntekijöiden osalta kansalaisuudesta riippumatta.

Lisäksi on muistettava, että asetuksissa (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 säädetään 
ainoastaan jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta sosiaalisen suojelun 
tarjoamiseksi Euroopan unionissa liikkuville henkilöille. Näin ollen jäsenvaltioilla on 
yksinomainen toimivalta päättää annettujen etuuksien myöntämisedellytyksistä, kunhan ne 
noudattavat yhteisön lainsäädäntöä ja etenkin syrjimättömyysperiaatetta.

Tapauksessa esille nousseet kysymykset koskevat tarkemmin sanottuna Gibraltarin 
hallituksen myöntämän kahden etuuden oikeudellista luonnetta. Kyseiset etuudet ovat 
vanhusten avustus (Elderly Persons Allowance, EPA) ja kotitalousavustus (Household Cost 
Allowance, HCA). Näissä tapauksissa on määriteltävä, onko näiden maksuihin 
perustumattomien etuuksien olemassaolo ja myöntäminen epäsuora keino tehdä eläkkeisiin 
indeksikorotukset, mikä olisi yhteisön oikeuden vastaista, koska etuuksien saamiselle on 
asetettu asumista koskeva edellytys.

Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten toimittamista tiedoista käy ilmi, että molemmat 
etuudet kuuluvat sosiaalihuollon alaan eli jäävät sosiaalivakuutuksen ja siten myös yhteisön 
säännöstön soveltamisalan ulkopuolelle.

Vanhusten avustuksen myöntää yksityinen hyväntekeväisyysorganisaatio Community Care 
Limited, joka jakaa Gibraltarin hallituksen varoja seuraavin ehdoin: avustuksen saajan on 
oltava 65 vuotta täyttänyt Gibraltarin asukas, joka on asunut Gibraltarilla ainakin kymmenen 
vuotta viimeksi kuluneiden kahdenkymmenen vuoden aikana. Kyseinen henkilö ei saa saada 
maksuihin perustuvaa eläkettä tai muuta sosiaaliavustusta, jonka määrä ylittää vanhusten 



PE 313.942/REV.VIIv01-00 4/7 CM\650923FI.doc
FIEELANCEKÄÄNNÖS

FI

avustuksen määrän. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten mukaan etuus on 
poistumassa käytöstä. Sen saajia on nykyisin enää noin sata.

Kotitalousavustus on puolestaan tarkoitettu vanhusten kotitaloustarvikkeista aiheutuvien 
kulujen kattamiseen. Etuuden saamisen edellytykset liittyvät jälleen asumiseen ja tuloihin. 
Community Care Limited vastaa myös tämän etuuden hallinnoinnista.

Edellä selostetusta voidaan päätellä, että kyseiset kaksi etuutta kuuluvat sosiaalihuollon piiriin 
oikeudellisen luonteensa ja myöntämisedellytystensä vuoksi. Näin ollen kansalaisuuteen 
perustuvasta syrjinnästä ei ole osoitusta. Sosiaalihuolto ei myöskään siis kuulu yhteisön 
säännösten soveltamisalaan, kuten asetuksen (ETY) N:o 1408/71 4 artiklan 4 kohdassa 
selvästi säädetään.

Komission yksiköt halusivat kuitenkin saada täyden varmuuden vanhusten avustuksen 
oikeudellisesta luonteesta ja tiedustelivat siksi vielä Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaisilta, ohjaileeko jokin oikeusperusta tai kelpoisuusvaatimus tai -kriteeri tämän 
etuuden myöntämistä.

Maksuihin perustuvien eläkkeiden osalta komissio ei ole havainnut, eikä vetoomuksen 
esittänyt yhdistys ole pystynyt todistamaan, minkäänlaista työntekijöiden kansalaisuuteen 
perustuvaa syrjintää. Kaikkien Gibraltarilla työskennelleiden entisten työntekijöiden etuudet 
on jäädytetty, olipa heillä Yhdistyneen kuningaskunnan tai Espanjan kansalaisuus.

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille asian käsittelyn etenemisestä heti, kun se on 
saanut vastauksen Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille esittämäänsä kysymykseen 
mahdollisista kelpoisuusvaatimuksista, joihin vanhusten avustuksen myöntäminen kenties 
perustuu.

7. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 6. heinäkuuta 2004

Komissio ilmoittaa tällä tiedotteella Euroopan parlamentille toteutettujen toimenpiteiden 
tuloksista. Toimenpiteiden tavoitteena oli vastata edellä mainitun yhdistyksen esittämään 
vetoomukseen, jossa oli kyse mahdollisesta kansalaisuuteen perustuvasta syrjinnästä 
Gibraltarin hallituksen vastuulla olevien eläkkeiden maksussa.

Vetoomuksessa on kaksi aihepiiriä: maksuihin perustuvat eläkkeet sekä kaksi Gibraltarin 
asukkaille myönnettävää etuutta.

1. Maksuihin perustuvien eläkkeiden osalta komission yksiköt eivät havainneet 
työntekijöiden kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää. Gibraltarilla aiemmin 
työskennelleiden sekä Yhdistyneen kuningaskunnan että Espanjan kansalaisten 
etuudet on jäädytetty entisen Gibraltarin sosiaalivakuutuskassan (GSIF) 
lakkauttamisen johdosta vuoden 1993 arvoon. Tässä yhteydessä on muistettava, että 
tämä ratkaisu, jolla varmistettiin eläkemaksujen jatkuminen GSIF:n lakkauttamisen 
jälkeen, saatiin aikaan siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan ansiosta.

2. Vetoomus koskikin tarkalleen ottaen kahta tietyille Gibraltarin asukkaille 
myönnettävää etuutta, vanhusten avustusta (Elderly Persons Allowance, EPA) ja 
kotitalousavustusta (Household Cost Allowance, HCA). Näissä tapauksissa oli 
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määriteltävä, onko näiden maksuihin perustumattomien etuuksien myöntäminen 
epäsuora keino tehdä eläkkeisiin indeksikorotukset, mikä olisi yhteisön säännösten 
vastaista. Komission yksiköt pyysivät useita kertoja Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaisilta tarkempia tietoja näistä etuuksista. Tiedustelujen tulokset vahvistivat, 
että aiemmissa tiedotteissa esitetty arvio etuuksien oikeudellisesta luonteesta piti 
valtaosin paikkansa. Seuraavien seikkojen täsmentäminen on kuitenkin paikallaan:

• Vuonna 1973 perustettu vanhusten avustus perustuu hallinnollisiin sopimuksiin – eikä 
lainsäädäntöön – eikä sitä voi saada henkilö, jonka saaman maksuihin perustuvan 
eläkkeen tai sosiaaliavustuksen määrä ylittää vanhusten avustuksen määrän. Etuus 
kuuluu siten luonteensa ja myöntämisedellytyksiensä puolesta sosiaalihuollon eikä 
asetuksen (ETY) N:o 1408/711 määritelmän mukaisen sosiaaliturvan piiriin. Tästä 
syystä siihen ei sovelleta mainittua asetusta.

• Kotitalousavustus, jonka tarkoituksena on keventää tiettyjen väestönosien 
kotitalouskuluja, ei sen sijaan Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten antamien 
tietojen mukaan perustu mihinkään säädökseen tai hallinnolliseen sopimukseen. Etuutta 
hallinnoi yksityinen hyväntekeväisyysjärjestö Community Care Limited, jonka varoista 
etuus maksetaan. Tämän seurauksena etuuden oikeudellinen arvio johtaa Yhdistyneen 
kuningaskunnan viranomaisten mukaan samaan tulokseen kuin vanhusten avustuksen 
kohdalla.

Kotitalousavustuksen hakulomakkeessa on kuitenkin kaksi ennakkoehtoa: hakijan on asuttava 
Gibraltarilla ja saatava sosiaaliturvaeläkettä. Viimeksi mainittu tekijä herättää kysymyksen 
siitä, onko tämä aiemmille työntekijöille, nykyisille eläkeläisille maksettava etuus sittenkin 
asetuksen (ETY) N:o 1612/68 7 artiklassa tarkoitettu työntekijäasemaan liittyvä sosiaalinen 
etu. Kyseisen artiklan mukaan siirtotyöläisen ja hänen perheenjäseniensä on saatava samat 
sosiaaliset edut kuin kotimaisten työntekijöiden2. Yksi tapauksen ratkaisevimmista 
kysymyksistä on se, onko vetoomuksen esittäneen yhdistyksen edustamien henkilöiden 
asetuksessa (ETY) N:o 1612/68 ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitetun 
työntekijäaseman ja etuuden myöntämisen välillä yhteys; tästä syystä komission yksiköt 
pyysivät vielä Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten näkemystä asiasta.

Komission yksiköt tiedottavat Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle asian käsittelyn 
etenemisestä.

8. Komission täydentävä vastaus saatu 20. toukokuuta 2005

Komissio ilmoittaa tällä tiedotteella Euroopan parlamentille edellisten tiedotteen jälkeen 
toteutettujen toimenpiteiden tuloksista. Toimenpiteiden tavoitteena oli vastata edellä mainitun 
yhdistyksen esittämään vetoomukseen, jossa oli kyse mahdollisesta kansalaisuuteen 
perustuvasta syrjinnästä Gibraltarin hallituksen vastuulla olevien eläkkeiden maksussa.

  
1 Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 4 artiklan 4 kohta.
2 Yhteisöjen tuomioistuin on tässä yhteydessä muistuttanut, että ”sosiaalisen edun” saamiseksi etuuden on 
liityttävä erottamattomasti etuuden saajien objektiiviseen työntekijäasemaan. Ks. yhteisöjen tuomioistuimen 
tuomio C-57/96, annettu 27. marraskuuta 2007 asiassa "Meints/työministeriö", Kok. 1997, s. I-6689, 39–
41 kohta.
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Komission yksiköt haluavat ensinnäkin muistuttaa, että käsiteltävänä oleva vetoomus koskee 
tarkalleen ottaen tietyille Gibraltarin asukkaille myönnettävää etuutta eli kotitalousavustusta 
(Household Cost Allowance, HCA). Tapauksessa oli määriteltävä, onko tällaisen maksuihin 
perustumattoman etuuden myöntäminen epäsuora keino tehdä eläkkeisiin indeksikorotukset, 
mikä olisi yhteisön säännösten vastaista.

Kotitalousavustuksen tarkoituksena on siis keventää tiettyjen väestönosien kotitalouskuluja, ja 
se ei perustu mihinkään säädökseen tai hallinnolliseen sopimukseen. Etuutta hallinnoi 
yksityinen hyväntekeväisyysjärjestö Community Care Limited, jonka varoista etuus 
maksetaan. Kotitalousavustuksen hakulomakkeessa on kuitenkin kaksi ennakkoehtoa: hakijan 
on asuttava Gibraltarilla ja saatava sosiaaliturvaeläkettä. Tämä aiemmille työntekijöille, 
nykyisille eläkeläisille maksettava etuus saattaa olla asetuksen (ETY) N:o 1612/68 7 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu työntekijäasemaan liittyvä sosiaalinen etu. Kyseisen artiklan mukaan
siirtotyöläisen ja hänen perheenjäseniensä on saatava samat sosiaaliset edut kuin kotimaisten 
työntekijöiden1. Komissio lähetti tästä syystä Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille 
virallisen huomautuksen saadakseen kuulla niiden näkemyksen asiasta.

Komission yksiköt tiedottavat Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle asian käsittelyn 
etenemisestä.

9. Komission täydentävä vastaus saatu 3. helmikuuta 2006

Kotitalousavustuksen (HCA) tarkoituksena on keventää tiettyjen väestönosien 
kotitalouskuluja, ja se ei perustu mihinkään säädökseen tai hallinnolliseen sopimukseen. 
Etuutta hallinnoi yksityinen hyväntekeväisyysjärjestö Community Care Limited, jonka 
varoista etuus maksetaan. Kotitalousavustuksen hakulomakkeessa on kuitenkin kaksi 
ennakkoehtoa: hakijan on asuttava Gibraltarilla ja saatava sosiaaliturvaeläkettä. Komission 
yksiköt päättivät viimeksi mainitun seikan johdosta tutkia, onko tämä aiemmille 
työntekijöille, nykyisille eläkeläisille maksettava etuus asetuksen (ETY) N:o 1612/68 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu työntekijäasemaan liittyvä sosiaalinen etu. Kyseisen artiklan 
mukaan siirtotyöläisen ja hänen perheenjäseniensä on saatava samat sosiaaliset edut kuin 
kotimaisten työntekijöiden.2 Komissio lähetti tästä syystä Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaisille virallisen huomautuksen saadakseen kuulla niiden näkemyksen asiasta.

Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset esittivät huomautuksensa ja näkemyksensä 
vastauksena viralliseen kirjeeseen. Komissio pyysi Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaisten huomautusten johdosta vetoomuksen esittäneeltä yhdistykseltä lisätietoja 
asiasta.

Komission yksiköt haluavat muistuttaa, että tämä ei vaikuta mitenkään asiassa tehtävään 
lopulliseen päätökseen, vaan pyydetyt tiedot vain auttavat ratkaisemaan asiaa.

  
1 Yhteisöjen tuomioistuin on tässä yhteydessä muistuttanut, että ”sosiaalisen edun” saamiseksi etuuden on 
liityttävä erottamattomasti etuuden saajien objektiiviseen työntekijäasemaan. Ks. yhteisöjen tuomioistuimen 
tuomio C-57/96, annettu 27. marraskuuta 2007 asiassa "Meints/työministeriö", Kok. 1997, s. I-6689, 39–
41 kohta.
2 Yhteisöjen tuomioistuin on tässä yhteydessä muistuttanut, että ”sosiaalisen edun” saamiseksi etuuden on 
liityttävä erottamattomasti etuuden saajien objektiiviseen työntekijäasemaan. Ks. yhteisöjen tuomioistuimen 
tuomio C-57/96, annettu 27. marraskuuta 2007 asiassa "Meints/työministeriö", Kok. 1997, s. I-6689, 39–
41 kohta.
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Komission yksiköt tiedottavat Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle asian käsittelyn 
etenemisestä.

10. Komission täydentävä vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007.

Komission saamien tietojen mukaan vetoomuksen aihe koskettaa vain hyvin harvoja 
henkilöitä, sillä vapaan liikkumisen oikeuttaan olivat käyttäneet vain muutamat. Tietojen 
lähempi tarkastelu osoitti, että suurin osa vetoomuksen esittäjistä ei ollut käyttänyt oikeuttaan 
työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen, sillä siihen liittyvät säännökset eivät olleet voimassa 
Espanjassa tuona aikana.

Suurin osa asianomaisista henkilöistä oli lopettanut sosiaaliturvamaksujensa maksamisen 
vuonna 1969, kun Gibraltarin ja Espanjan välinen maaraja suljettiin. Espanjasta tuli Euroopan 
yhteisöjen jäsenvaltio vasta vuonna 1986, ja työntekijöiden vapaata liikkumista koskevat 
siirtymäkaudet päättyivät vuonna 1992. Valtaosaa vetoomuksen esittäjistä ei siten voida 
luokitella yhteisön säännöstössä tarkoitetuiksi siirtotyöläisiksi.

Toisaalta Yhdistyneen kuningaskunnan, Espanjan ja Gibraltarin hallitusten kolmenväliset 
neuvottelut johtivat 18. syyskuuta sopimukseen entisten työntekijöiden eläkeasiasta. 
Sopimuksen mukaan vuonna 2007 perustetaan uusi eläkekassa, joka korvaa nykyisen 
järjestelmän. Nykyiset eläkeläiset liittyvät uuteen kassaan, joka

o maksaa Gibraltarin sosiaalivakuutuskassan (Gibraltar Social Insurance Fund, GSIF) 
vanhat erääntyneet eläkkeet siihen summaan asti, joka vastaa indeksikorotuksia 
kaudella 1969–2007. Summa maksetaan kertamaksuna kahdessa erässä:
ensimmäinen erä huhtikuussa 2007 ja toinen erä huhtikuussa 2008.1

o maksaa uutta eläkettä, joka on sidottu indeksiin.

Vaikka sopimuksen muodollisena tavoitteena ei ole ratkaista kotitalousavustukseen liittyvää 
pääasiallista ongelmaa, ratkaisu, johon komission yksiköt ovat tyytyväisiä ja josta ne ovat 
saaneet kuulla asianomaisilta tahoilta, on periaatteessa Gibraltarin entisten työntekijöiden 
odotusten mukainen, edellyttäen että sopimuksen täytäntöönpanoon sovellettavien valvonnan 
ehtojen tarkastelu vahvistaa tämän.

  
1 Summa on keskimäärin 6 200 euroa.
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