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ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et liikmesriigid peavad keskenduma stabiilsuse ja kasvu pakti keskmise tähtajaga 
ja kaugematele eesmärkidele ning tagama jätkusuutliku riikliku rahanduse, et elanikkonna 
vananemisega seotud suureneva survega toime tulla; märgib, et 5. aprillil 2008 järeldas 
nõukogu, et sotsiaalsete kulutuste puhul tuleb kulutuste mahu asemel pöörata tähelepanu 
saavutustele ja tulemustele; soovitab, et nõukogu kaaluks stabiilsuse ja kasvu pakti edasise 
täiendamise võimalusi, näiteks pikemale ajavahemikule orienteeritud investeeringute 
kirjendamine pikema aja jooksul;

2. rõhutab, et jätkusuutlik rahanduspoliitika eeldab ulatuslikult ja õiglaselt jaotatud 
maksukoormust töötajate, tarbijate, ettevõtete ja kapitalitulu ning põlvkondade vahel;

3. märgib, et kapitalifondidel põhinevatel kollektiivsetel teise samba ametipensioniskeemidel 
on oluline roll esimese samba kohustuslike pensioniskeemide täiendamisel ning olukorra 
vältimisel, kus individuaalsed täiendavad kolmanda samba tooted on kättesaadavad vaid 
väga vähestele inimestele; rõhutab kollektiivselt rahastatavate pensionisüsteemide 
väärtust, kus solidaarsusega liitub sageli suurem kasum tänu mahule ning pikaajalisele ja 
ettevaatlikule, kuid tulusale investeerimisstrateegiale;

4. nõuab tungivalt, et komisjon vaataks Euroopa kindlustus- ja ametiinspektorite komitee 
(CEIOPS) nõuannete alusel kiiresti üle direktiivi 2003/41/EÜ, et sätestada ametipensioni 
pakkuvate asutuste jaoks sobiv kindel maksevõimerežiim; rõhutab, et niisuguse režiimi 
aluseks võib olla Solvency II projekti lähenemine, kuid seejuures tuleb arvesse võtta 
nimetatud asutuste eripära, nagu nende juhitavate pensioniskeemide pikaajalisus; arvab, et 
niisugune spetsiaalne maksevõimerežiim suurendaks rahanduslikku stabiilsust ja aitaks 
vältida õigusnormide erinevuste ärakasutamist; 

5. tuletab meelde, et Euroopa Kohus on keelanud takistada maksuvabastuste andmist 
piiriüleste pensioniskeemi sissemaksete eest; rõhutab, et maksusoodustused on parim viis 
pikaajalise säästmise ergutamiseks ja et võib vaja minna täiendavat ühtlustamist, et 
kõrvaldada kõik takistused piiriüleste pensioniskeemi sissemaksete tegemisel;

6. tunneb muret seoses suundumusega üleminekule määratud hüvitisega 
pensionisüsteemidelt määratud sissemaksega pensionisüsteemidele, millega kaasneb 
tööandja sissemaksete järsk vähenemine; hoiatab, et IAS 19 kavandatav läbivaatamine ei 
tohiks lühiajalist äärmuslikku ebastabiilsust korrigeeriva nn koridori-meetodi kaotamisega 
seda suundumust soodustada;

7. rõhutab, et solidaarsusel põhinev rahastamine on liikmesriikide tervishoiusüsteemide 
otsustava tähtsusega koostisosa; rõhutab, et piiriülestele tervishoiuteenustele juurdepääsu 
õiguse tugevdamine ei tohi seda solidaarsust õõnestada ja selle juures tuleb arvesse võtta 
riiklike tervishoiu rahastamisskeemide struktuuri ning eriomadusi, et tagada jätkusuutlik, 
võrdne ja üldine juurdepääs tervishoiule.
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