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EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että jäsenvaltioiden on keskityttävä vakaus- ja kasvusopimuksen keskipitkän ja 
pitkän aikavälin tavoitteisiin ja varmistettava kestävä julkinen rahoitus ikääntyvän väestön 
aiheuttamien lisääntyvien paineiden kohtaamiseksi; panee merkille, että 5. huhtikuuta 
2008 neuvosto päätyi siihen lopputulokseen, että sosiaalimenoihin kohdistuvaa huomiota 
olisi siirrettävä menojen suuruusluokasta saavutuksiin ja tuloksiin; suosittelee, että 
neuvosto pohtii vakaus- ja kasvusopimusta koskevia lisäparannuksia sallimalla 
esimerkiksi sen, että pitkälle aikavälille kohdistuvat investoinnit kirjataan entistä 
pidemmälle ajanjaksolle;

2. korostaa, että kestävän finanssipolitiikan vuoksi on tarpeen jakaa verotaakka kattavasti ja 
oikeudenmukaisesti työntekijöiden, kuluttajien, yritysten, pääomatulojen ja sukupolvien 
kesken;

3. panee merkille, että pääomarahoitukseen perustuvalla toisen pilarin työeläkejärjestelmällä 
on merkittävä tehtävä tuettaessa ensimmäisen pilarin lakisääteisiä eläkejärjestelyjä 
samalla kun vältetään se, että yksilölliset kolmannen pilarin mukaiset täydentävät tuotteet 
ovat ainoastaan hyvin harvojen ihmisten käytettävissä; korostaa sellaisten kollektiivisesti 
rahoitettujen eläkejärjestelmien arvoa, jotka yhdistävät yhteisvastuun ja usein korkeat 
tuotot, jotka johtuvat mittavista, pitkäaikaisista ja kohtuullisista, mutta kannattavista 
sijoitusstrategioista;

4. kehottaa komissiota tarkistamaan Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten 
komitean (CEIOPS) tietojen perusteella pikaisesti direktiiviä 2003/41/EY, jotta 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoaville laitoksille ominainen kestävä vakavaraisuusjärjestely 
voidaan toteuttaa; korostaa, että tällainen järjestely voi perustua Solvenssi II -
lähestymistapaan, mutta sen on otettava huomioon kyseisten laitosten erityispiirteet, joita 
ovat esimerkiksi niiden tarjoamat tyypillisesti pitkäkestoiset eläkejärjestelyt; katsoo, että 
tällainen erityinen vakavaraisuusjärjestely tukisi taloudellista vakautta ja estäisi 
lainsäädännöllisen keinottelun;

5. palauttaa mieliin, että yhteisöjen tuomioistuin on asettunut vastustamaan rajat ylittävien 
eläkemaksujen verovapauden esteitä; korostaa, että verohelpotus on paras tapa kannustaa 
pitkäaikaista säästämistä ja että yhdenmukaistamista saatetaan tarvita lisää 
eläkejärjestelmiin maksettavien rajat ylittävien eläkemaksujen kaikkien esteiden 
poistamiseksi;

6. on huolestunut nykyisestä suuntauksesta, koska etuuksien mukaan määritellystä 
eläkejärjestelmästä siirrytään maksuosuuksien mukaan määriteltyyn eläkejärjestelmään ja 
koska työnantajan maksuosuudet ovat sen vuoksi laskeneet rajusti; varoittaa IAS 19
suunnitellun tarkistamisen yhteydessä kiihdyttämästä kyseistä suuntausta kumoamalla niin 
sanotun "käytäviin perustuvan" lähestymistavan, jolla lievennetään lyhyen aikavälin 
äärimmäisiä heilahteluita;
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7. korostaa, että yhteisvastuuseen perustuva rahoitus on jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmien ratkaisevan tärkeä elementti; korostaa, että rajat ylittävien 
terveydenhoitopalveluiden käyttöoikeuksien vahvistaminen ei saa heikentää kyseistä 
yhteisvastuuta ja että siinä on otettava huomioon kansalliset terveydenhuollon 
rahoitusjärjestelmät kestävän, tasa-arvoisen ja kaikkia koskevan terveydenhoidon 
käyttöoikeuden varmistamiseksi.
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