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ETTEPANEKUD

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

I sammas: Riiklikud pensionisüsteemid

1. toetub järgnevate märkuste puhul I pensionisammast puudutavatele algatustele nr 1, 2 ja 
10;

2. rõhutab, et tõenäoline on kauakestev majandusolukord, mida iseloomustab nõrk kasv ning 
mis koos suureneva demograafilise survega tähendab paratamatult, et teatav 
pensioniaegne sissetulek nõuab töötajalt tööstaaži vältel suuremaid sissemakseid; juhib 
tähelepanu asjaolule, et selleks peavad liikmesriigid konsolideerima oma eelarved ja 
reformima oma majandust kokkuhoiutingimustel, et pakkuda I samba raames vaesust 
vältivat pensionisissetulekut; 

3. peab aluspõhimõtteks seda, et I samba pensionid peavad ära hoidma vaesuse, olema 
kõigile kättesaadavad, olenemata sellest, kas isik on olnud tööturul aktiivne või mitte, ning 
võtma omaks elutsüklipõhise lähenemisviisi, mis võtab arvesse kogu elu vältel tehtud 
tööd, sh tööstaaži katkestusi ja karjäärimuudatusi, et mitte karistada nn mittestandardse 
tööstaažiga inimesi ja tunnustada vabatahtlikku tööd ja muud tasustamata hooldamistööd, 
mis on nii sotsiaalselt kui ka majanduslikult kasulik panus;

4. on seisukohal, et piisava ja jätkusuutliku pensioni reguleerimine kuulub asjaomaste 
liikmesriikide ainupädevusse ja seda tuleks käsitleda ühtse turu kontekstis, mis on väga 
oluline pensioneid käsitlevate õigusnormide stabiilsuse ja tööjõu vaba liikumise jaoks 
liidus, ning et komisjon peaks keskenduma pensionide olukorrast ja pensionireformiga 
seotud jõupingutustest kõneleva teabe koostamisele ja levitamisele kogu ELis ning 
ergutama vajaduse korral liikmesriike hoolikalt analüüsima oma süsteeme ja vahetama 
kogemusi ja häid tavasid; rõhutab, et EL peaks suurendama pensioniskeemide 
võrreldavust;

5. rõhutab, et EL peaks edendama heade tavade vahetamist, mille näiteks on 
aastakoefitsiendi suurendamine ametlikule pensionieale vahetult eelnevatel aastatel või 
oodatava eluea koefitsiendi arvestamine eesmärgiga muuta pensionisüsteemid 
jätkusuutlikumaks;

6. tervitab komisjoni 2013. aasta majanduskasvu analüüsis esitatud üleskutset tõhustada 
liikmesriikide pensionisüsteemide reforme, viies pensioniea ja oodatava eluea paremasse 
kooskõlla ning võimaldades pikemat tööelu;

7. tunnistab, et pensionifondid on olulised ELi majandusse investeerijad ning seetõttu 
majanduskasvu saavutamise keskne tegur;

8. kutsub liikmesriike, kes praegu oma pensionisüsteeme tugevdavad, tunnistama rahvastiku 
vananemisest tulenevaid probleeme;
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9. tunneb heameelt tõdemuse üle, et II ja III samba pensioniskeeme tuleb edendada, 
arvestades seda, et inimesed peavad võtma vastutuse oma rahalise olukorra ja tuleviku 
eest;

10. tuletab meelde, et praegu on enam kui 17% Euroopa Liidu inimestest 65aastased ja 
vanemad ning Eurostati prognooside kohaselt ulatub see näitaja 2060. aastal 30%-ni;

11. tunnustab lubadusi, mille liikmesriigid andsid eelmisel aastal nõukogu poolt Euroopa 
poolaasta raames vastu võetud riigipõhistes soovitustes ning millega püütakse tagada 
piisavad ja jätkusuutlikud pensionisüsteemid;

12. kutsub komisjoni üles täpsustama võimalikult varakult liikmesriikide 
pensionisüsteemidega seotud ettepanekute õiguslikku alust;

Algatus nr 1

13. nõuab ELi sotsiaalse mõõtme tugevdamist; rõhutab subsidiaarsuse põhimõtte kehtivust 
algatuse nr 1 valdkondades; julgustab komisjoni hindama pensionireformidega seoses 
tehtud liikmesriikide edusamme 2013. aasta majanduskasvu analüüsist johtuvates 
riigipõhistes soovitustes; tunnustab tõdemust, et pikaajaliste demograafiliste muudatuste, 
turu ebastabiilsuse ja väga madalate intressimäärade tingimustes on pensionisüsteeme vaja 
tugevdada;

14. rõhutab, et peamine pensioniga seotud teema strateegias „Euroopa 2020” peaks käsitlema 
seda, kuidas võimaldada suuremal hulgal töötajatel, eeskätt kõige pingelisematel 
kutsealadel, töötada normikohase pensionieani, tugevdades riiklikku poliitikat 
töötervishoiu, töökeskkonna ja kutsealase ümberõppe valdkonnas;

Algatus nr 2

15. väljendab heameelt toetusmeetmete üle; rõhutab eelkõige, et kavandatavad toetusmeetmed 
võiksid hõlbustada heade tavade vahetamist liikmesriikide vahel, nt eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemise määra, eeskätt üle 55aastaste vanuserühmas, mis on eri 
liikmesriikides väga erinev;

Algatus nr 10

16. väljendab heameelt kogemuste vahetamise ja heade tavade määratlemise üle seoses 
individuaalsete pensionitõenditega, mis võivad käsitleda I, II või III sammast;

17. märgib, et kui pensionitõendite süsteemid on täielikult välja töötatud, peaks inimestel 
põhimõtteliselt olema ühes kohas, nt koordineeritud veebiportaalis, juurdepääs kogu 
teabele kõikide individuaalsete õiguste kohta kõigi kolme samba raames;

18. tuletab meelde, et riiklikud pensionisüsteemid on ainsad, mis tuginevad 
põlvkondadevahelisele ja -sisesele solidaarsusele;

19. on arvamusel, et riiklikud pensionisüsteemid suudavad kõige paremini tagada 
pensionäride sissetuleku;
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20. tunneb sügavat kahetsust asjaolu üle, et valges raamatus ei käsitleta riiklike
pensionisüsteemide tugevdamise põhjapanevat probleemi;

21. väljendab heameelt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovituse üle töötada 
tulevastes õigusaktides välja miinimumpensionide standardid või pensionisissetuleku 
kaitse mehhanismid, et pakkuda vaesuspiirist kõrgemat sissetulekut;

22. on arvamusel, et finantstehingute maks võib pakkuda uuendusliku lahenduse pensionide 
rahastamise probleemile pikas perspektiivis;

II sammas: Tööandjapensionid

23. toetub järgnevate märkuste puhul II pensionisammast puudutavatele algatustele nr 10, 11, 
12, 14 ja 17;

24. rõhutab, et II samba pensionifondid on reaalmajanduse olulised pikaajalised investorid; 
kutsub komisjoni hindama finantsturu õigusaktide (nt Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus, finantsinstrumentide turgude direktiiv, kapitalinõuete direktiivi IV pakett) 
kumulatiivset mõju II samba pensionifondidele ning nende suutlikkusele investeerida 
reaalmajandusse ning andma sellest aru tulevases pikaajalisi investeeringuid käsitlevas 
rohelises raamatus;

25. rõhutab, et II samba süsteemid peavad olema kindlad ja läbipaistvad, tagama 
põlvkondadevahelise solidaarsuse ning kajastama nüüdisaegseid tööalaseid 
seaduspärasusi; märgib, et mõnes liikmesriigis toetavad tööandjad juba praegu 
pensioniskeeme, rakendades kaitseskeeme, varade eraldamist, sõltumatut skeemide 
haldamist ja pensioniskeemide eeliskreeditori staatust aktsionäride ees ettevõtte 
maksejõuetuse korral;

26. on seisukohal, et Euroopa II samba süsteemide vastavuse tagamine rangetele 
usaldatavusnõuetele on keskse tähtsusega viis, kuidas saavutada liikmete ja hüvitisesaajate 
kõrgetasemeline kaitse ning pidada kinni G20 mandaadist, mille kohaselt tuleb kõikide 
finantsasutuste suhtes kohaldada nõuetekohast reguleerimist ja piisavat järelevalvet;

27. rõhutab, et II samba ülesehitus ja selle samba pakkujad on liikmesriikides väga erinevad; 
märgib, et mõnes liikmesriigis on tööga seotud pensionid hõlmatud peamiselt I sambaga; 
selgitab, et ELi õigusnorme kaitsemeetmete alal tuleks, kui üldse, kaaluda üksnes siis, kui 
see võib aidata kaasa kindluse ja pakkumise suurendamisele, piiriülese tegevuse 
hõlbustamisele ja töötajate vaba liikumise ergutamisele;

28. rõhutab, et tööandjapensioni kogumisasutuste direktiivi läbivaatamise eesmärk peaks 
olema piisava, jätkusuutliku ja kindla tööandjapensioni säilitamine kõikjal Euroopas, 
luues tingimused, mis soodustavad selle valdkonna tulevasi riigi- ja siseturu tasandi 
edusamme, pakkudes praegustele ja tulevastele pensionäridele tõhusamat kaitset ning 
kohandudes paindlikult olemasolevate skeemide märkimisväärse piiriülese ja 
valdkondadevahelise mitmekesisusega;

29. nõuab, et ELi seadusandlikes algatustes austataks valikuid, mida liikmesriigid on teinud 
seoses II samba pensionide pakkujatega;
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Algatus nr 11

30. rõhutab, et tulevane kaitsemeetmete alane ELi seadusandlus peab tuginema 
usaldusväärsele mõjuanalüüsile, mis peaks sisaldama sätet, mille kohaselt sarnastele 
toodetele peavad kehtima samad usaldatavusnormatiivid, asjakohaste reservide nõue ja 
töötajate liidusisese liikuvuse arvessevõtmise nõue, ning üldeesmärk peaks olema 
töötajate kogunenud pensioniõiguste tagamine; rõhutab, et tulevane kaitsemeetmete alane 
ELi seadusandlus peab lisaks tuginema aktiivsele dialoogile tööturu osapoolte ja muude 
sidusrühmadega ning riikide eripärade tõelisele mõistmisele ja austamisele; rõhutab, et 
pensionisüsteemide juured on sügaval iga liikmesriigi kultuurilistes, sotsiaalsetes, 
poliitilistes ja majanduslikes oludes; rõhutab, et kõikide II samba pensioni pakkujate 
suhtes, olenemata nende õiguslikust vormist, tuleb kohaldada proportsionaalset ja jõulist 
reguleerimist, mille juures võetakse arvesse pakkujate äritegevuse eripära, eeskätt pikemas 
perspektiivis;

31. nõuab, et II samba pensionid, olenemata nende pakkujatest, ei tohiks sattuda ohtu ELi 
õigustiku tõttu, mille juures ei arvestata nende pikaajalist perspektiivi;

32. on seisukohal, et komisjoni ettepanekutes kaitsemeetmete kohta tuleb lisaks riikide 
süsteemide vaheliste erinevuste määratlemisele ja arvesse võtmisele kohaldada igas 
riiklikus süsteemis ja vastavas sambas ka põhimõtet „ühesugune risk, ühesugused 
eeskirjad”; rõhutab, et meetmete võtmisel peab rangelt järgima proportsionaalsuse 
põhimõtet, kui kaalumisel on eesmärgid ja kasu võrreldes finants-, haldus- ja tehnilise 
koormusega, ja leidma õige kulude ja kasu õige tasakaalu;

33. peab kvalitatiivsete kaitsemeetmete puhul asjakohaseks soovitusi äriühingu tugevdatud 
üldjuhtimist ja riskijuhtimist käsitlevate küsimuste ning suurema läbipaistvuse ja teabe 
avalikustamise kohustuse kohta, samuti kulude avalikustamise ja investeerimisstrateegiate 
läbipaistvuse kohta, ning neid soovitusi tuleks esitada iga läbivaatuse raames, tingimusel, 
et järgitakse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet; märgib, et 
liikmesriikidevahelisi märkimisväärseid erinevusi arvestades on kvalitatiivsete 
kaitsemeetmete lähenemine ELi tasandil lühikese aja vältel teostatavam kui 
kvantitatiivsete kaitsemeetmete lähenemine;

34. ei ole käesoleval hetkel kättesaadavat teavet arvestades veendunud, et omakapitali- ja 
bilansi hindamise nõuete kehtestamine ELi tasandil oleks asjakohane; on järelikult vastu 
tööandjapensioni kogumisasutuste direktiivi läbivaatamisele, mille eesmärk on selliste 
nõuete kehtestamine; on siiski arvamusel, et Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve poolt praegu läbiviidavat kvantitatiivset mõju-uuringut ning selle uuringu 
võimalikku järelanalüüsi tuleks selle poliitika taustal täiel määral arvesse võtta; rõhutab, et 
kui sellised nõuded edaspidi kehtestataksegi, ei oleks Solventsus II nõuete otsene 
kohaldamine tööandjapensioni kogumisasutustele õige vahend;

35. juhib tähelepanu asjaolule, et pensionifondide direktiiv kehtib ainult vabatahtlike 
pensioniskeemide suhtes ega hõlma ühtegi kohustuslikku riiklikku pensioniskeemi 
kuuluvat vahendit;

36. toonitab, et kindlustustoodete ja tööandjapensioni kogumisasutuste vahel on väga suured 
erinevused; rõhutab, et Solventsus II kohaste kvantitatiivsete nõuete otsene kohaldamine 
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tööandjapensioni kogumisasutuste suhtes ei oleks asjakohane ja võiks kahjustada nii 
töötajate kui ka tööandjate huve; on seega vastu Solventsus II nõuete üksühelisele 
kohaldamisele tööandjapensioni kogumisasutustele, olles samas valmis kaaluma 
lähenemisviisi, milles püüeldakse turvalisuse ja jätkusuutlikkuse poole;

37. rõhutab, et tööturu osapooled (st tööandjad ja töötajad) jagavad vastutust 
tööandjapensionisüsteemi sisu eest; rõhutab, et tööturu osapoolte vahelisi lepingulisi 
suhteid tuleb alati tunnustada, eeskätt seoses riskide ja tootluse tasakaaluga, mida 
tööandjapensionide skeemiga püütakse saavutada;

38. peab maksevõimemudelite, nt tervikliku bilansimudeli (holistic balance sheet models –
HBS) ELi tasandil arendamist asjakohaseks ainult juhul, kui nende kohaldamine 
usaldusväärse mõjuanalüüsi alusel osutub praktiliselt realistlikuks ning kulude ja kasu 
seisukohalt tõhusaks, võttes eeskätt arvesse tööandjapensioni kogumisasutuste direktiivide 
varieeruvust liikmesriikides ja liikmesriigiti; rõhutab, et Solventsus II variantide või 
tervikliku bilansimudeli arendamise eesmärk ei tohi olla Solventsus II laadsete nõuete 
kehtestamine;

39. märgib ära paljud erisugused pensionikavade ülesehituse vormid, mis varieeruvad 
määratud väljamaksetega skeemidest määratud sissemaksetega skeemide või 
segaskeemideni; märgib ära ka ülemineku määratud väljamaksetega skeemidelt määratud 
sissemaksetega skeemidele või kohustuslikult rahastatud sammaste kehtestamise mõnes 
liikmesriigis; rõhutab, et see kasvatab vajadust suurema läbipaistvuse järele ja vajadust 
pakkuda kodanikele paremat teavet lubatud hüvitiste, kulumäärade ja 
investeerimisstrateegiate kohta;

40. juhib tähelepanu sellele, et idee luua elukindlustustele ja tööandjapensioni 
kogumisasutustele II sambas samad konkurentsitingimused on asjakohane ainult teatud 
määral, arvestades olulisi erinevusi kindlustustoodete ja tööandjapensioni 
kogumisasutuste vahel ja sõltuvalt riskiprofiilist, finantsturgude integratsioonitasemest ja 
iga kindlustuse või pensioni pakkuja kasumit taotlevast või mittetaotlevast olemusest; 
tunnistab, et arvestades elukindlustuste ja tööandjapensioni kogumisasutuste konkurentsi 
II sambas on oluline, et sama riskiga toodetele kehtiksid samad eeskirjad, et hoida ära 
hüvitisesaajate eksitamist ja pakkuda neile samal tasemel usaldatavuskaitset;

Algatus nr 12

41. on arvamusel, et maksejõuetuse korral peavad kõikides liikmesriikides olema järjepidevalt 
tagatud direktiivi 2008/94/EÜ artikli 8 kohased õigused;

42. kutsub komisjoni üles koostama põhjaliku ülevaate riikide kindlustussüsteemidest ja -
meetmetest ning kui selles hinnangus tehakse kindlaks olulised vajakajäämised, tegema 
tõhustatud ELi õigusaktide ettepanekuid tagamaks, et kõikjal ELis kehtestatakse täiesti 
usaldusväärsed mehhanismid tööandjapensioniõiguste lihtsaks, kulutõhusaks ja 
proportsionaalseks kaitseks;

43. rõhutab, et pensionide kaitsega seotud küsimused maksejõuetuse korral on tihedalt seotud 
tööandjapensioni kogumisasutuste direktiivi läbivaatamise põhiaspektidega; rõhutab, et 
komisjon peaks nende kahe direktiivi väljatöötamisel tagama nende kokkusobivuse ja 
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täieliku kooskõla;

Algatus nr 14

44. väljendab heameelt tööandjapensionide valdkonna hea tava koodeksi väljatöötamise üle, 
mille eesmärk on anda ülevaade kindlustussüsteemide ja -meetmete headest tavadest ja 
soovitustest; kutsub komisjoni üles seda tööd nõuetekohaselt koordineerima asjakohaste 
läbivaatamiste ning algatustega;

45. rõhutab, et arvestades probleemset tõsiasja, et naistel on praegu meestest piiratumad 
võimalused koguda piisavalt tööandjapensioni, tuleb selles kontekstis konkreetselt 
käsitleda ka sooaspekti;

46. tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle edendada kõigis liikmesriikides 
pensionijälgimissüsteeme; arvestades töötajate praegust suundumust vahetada töökohti 
tihedamini kui varem, rõhutab, et sellised teenused kujunevad inimeste jaoks aina 
olulisemaks, sest aitavad saada parema ülevaate kõigist õigustest ja teha pensionidega 
seotud küsimustes mõistlikke otsuseid;

47. märgib, et täielikult väljatöötatud kujul peaksid pensionijälgimissüsteemid ideaalsel juhul 
hõlmama nii tööandjapensione kui ka III samba skeeme ja individuaalseid andmeid I 
samba õiguste kohta;

Algatus nr 17 

48. kiidab heaks pensionijälgimissüsteemide loomise liikmesriikides I ja II samba jaoks; 
väljendab heameelt arutelu üle, mis käsitleb II samba piiriüleste 
pensionijälgimissüsteemide loomist (ja komisjoni kavatsuse üle algatada vastavateemaline 
katseprojekt), et lihtsustada töötajatele liikumist ühest liikmesriigist teise, säilitades 
ülevaate oma pensioniõiguste üle; rõhutab, et kodanikud vajavad kvaliteetset teavet kõigi 
pensioniskeemide kohta (I, II ja III sammas), et nad võiksid planeerida oma pensionisääste 
ja kaaluda täiendavate pensionide kasutamist; julgustab komisjoni hõlbustama 
liikmesriikide olemasolevate heade tavade vahetamist ning edendama piiriüleste 
pensionijälgimissüsteemide arendamist;

49. juhib tähelepanu asjaolule, et OECD andmetel on liikmesriikidevaheline liikuvus väike ja 
vaid 3% ELi tööealisest elanikkonnast elab mõnes muus ELi liikmesriigis1; on arvamusel, 
et pensioniõiguste ülekandmisega seotud õiguskindluse puudumine on üks tööjõu 
liikuvuse takistajaid Euroopas;

50. märgib, et piiriülene liikuvus ei ole üksnes ELi kodanike põhiõigus, vaid ka ülioluline 
tegur, mille abil panna siseturg ja Euroopa majandus võimalikult tõhusalt toimima;
rõhutab, et ELi tegevuse peamine eesmärk pensionide valdkonnas peaks olema selliste 
liikuvust takistavate tegurite kõrvaldamine;

51. rõhutab vajadust baasi laiendada, avades selleks pensioniskeemid;

                                               
1 OECD (2012), „Mobility and migration in Europe” („Liikuvus ja ränne Euroopas”), lk 63. avaldatud 
väljaandes: OECD Economic Surveys: European Union 2012, OECD Publishing.
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52. väljendab heameelt komisjoni kavatsuse üle edendada tõhusaid piiriüleseid 
pensionijälgimissüsteeme; rõhutab, et piiriüleste pensionijälgimissüsteemide arendamist, 
mis muudaks elu jooksul eri liikmesriikides töötavate kodanike jaoks oluliselt lihtsamaks 
oma kogunenud pensioniõiguste jälgimise ja nõudmise, tuleks edendada eelisjärjekorras; 
rõhutab, et piiriülesed pensionijälgimissüsteemid peaksid toimima erakordselt tõhusalt ja 
kulutasuvalt ning nende juriidiline ja halduskoormus peaks olema väike;

III sammas: Erapensioni kogumine

53. toetub järgnevate märkuste puhul III pensionisammast puudutavatele algatustele nr 9, 10, 
13, 18, 19 ja 20;

54. on arusaamisel, et III samba määratlus, ulatus ja koostis erineb liikmesriigiti;

55. rõhutab, et solidaarsusel ja kõigile tagatava piisava kaitse põhimõtetel püsiva I samba 
piisavate rahaliste vahenditega varustamise tagamine peaks olema liikmesriikide esmane 
prioriteet; rõhutab, et III sambal võib olla demograafilise surve vähenemisel täiendav roll;
on vastu kõigile meetmetele, mis võetakse I samba kahjuks II või III samba huvides;

56. väljendab kahetsust selle üle, et III samba süsteemid on väga sageli kulukamad, 
riskantsemad ja läbipaistmatumad kui I samba süsteemid; nõuab III samba muutmist 
stabiilsemaks, usaldusväärsemaks ja jätkusuutlikumaks;

57. juhib tähelepanu asjaolule, et III samba pensionid on teatavates liikmesriikides 
kättesaadavad ainult neile, kellel on sissemaksete tasumiseks piisavalt suur sissetulek; 
nõuab seetõttu, et parandataks madala või keskmise sissetulekuga isikute vastuvõttu III 
pensionisambasse ja nende juurdepääsu sellele sambale;

58. rõhutab, et komisjon ei selgitanud oma rohelises paberis, milline saab olema 
kavandatavate III samba õigusnormide õiguslik alus, ja peab seda oluliseks 
vajakajäämiseks;

Algatus nr 9

59. juhib algatuse nr 9 puhul tähelepanu vajadusele järgida rangelt subsidiaarsuse põhimõtet;

60. on seisukohal, et teatud juhtudel võib erapensioni kogumine olla piisava pensioni 
moodustumiseks vajalik; julgustab komisjoni tegema heade tavade alusel liikmesriikidega 
koostööd ning hindama ja optimeerima erapensioni kogumise stiimuleid, eeskätt isikute 
puhul, kes ei koguks muidu piisavat pensioni;

61. peab asjakohaseks viia läbi heade tavade ja stiimulite optimeerimist käsitlevate 
ettepanekute hindamine;

62. rõhutab, et riikliku poliitika oluline prioriteet ei tohiks olla III samba skeemide toetamine, 
vaid sellega tuleks tagada, et kõik inimesed on hästi toimiva ja jätkusuutliku I samba 
raames piisavalt kaitstud;

63. kutsub komisjoni üles uurima, kui haavatavad on kriisi suhtes III samba süsteemid ja 
esitama ettepanekuid riskide vähendamiseks;
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64. teeb ettepaneku hinnata riigi tasandil seadusega sätestatud kulupiiranguid lepingu 
sõlmimisel ja haldamisel või pakkuja või lepingutüübi vahetamisel ning esitama 
sellekohaseid soovitusi;

65. on seisukohal, et tegevusjuhend III samba kvaliteedi, tarbijatele ette nähtud teabe 
pakkumise ja tarbijakaitse kohta võiks suurendada III samba pensionikavade 
ligitõmbavust; julgustab komisjoni hõlbustama liikmesriikide olemasolevate heade tavade 
vahetamist;

Algatus nr 13

66. toetab III samba vabatahtlike ELi tasandi tegevusjuhendite ning võimaluse korral ka 
tootesertifikaatide skeemide väljatöötamist ja kehtestamist kvaliteedi, tarbijainfo ja -kaitse 
osas; juhul kui vabatahtlikke tegevusjuhendeid ei saada edu, soovitab liikmesriikidel 
hakata nimetatud valdkondi reguleerima;

67. kutsub komisjoni üles uurima võimalusi, kuidas kasutada paremini ära finantsvaldkonna 
ELi õigusakte, kui püütakse tagada, et tarbijatele antaks pensionide ja pensioniga seotud 
toodete kohta täpseid ja erapooletuid finantsnõuandeid;

Algatus nr 18

68. kutsub komisjoni ja asjaomaseid liikmesriike üles leppima kokku eelkõige küsimuses, 
kuidas vältida piiriüleste pensionide valdkonnas topeltmaksustamist ning kahekordset 
maksustamata jätmist;

69. on seisukohal, et diskrimineerivad maksud on oluline piiriülest liikuvust takistav tegur 
ning soovib selliste maksude viivitamatut kaotamist, märkides samas ELi piiratud 
pädevust liikmesriikide maksupoliitika valdkonnas;

Algatus nr 19

70. peab asjakohaseks uurida lepinguõiguslikke takistusi;

71. kutsub komisjoni üles kaasama nõuetekohaselt sotsiaalpartnereid olemasolevate 
struktuuride kaudu;

Algatus nr 20

72. rõhutab, et I samba süsteemidega, mis ei ole jätkusuutlikud, kaasnevad riikide eelarvetele 
suured riskid;

73. rõhutab, kui oluline on kasutada ühtset metoodikat, et arvestada riigi rahanduse pikaajalist 
jätkusuutlikkust ning pensionidega seotud kohustuste osakaalu riigi rahanduses;

74. kutsub liikmesriike, muu hulgas 2012. aasta pensionide piisavuse aruande alusel, tegema 
pingelisemat tööd eakate vaesuse ärahoidmise vallas; juhib tähelepanu sellele, et kui 
praegu ei võeta julgeid meetmeid pensionisüsteemide tugevdamiseks selles suhtes, jääb 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega seotud Euroopa 2020. aasta eesmärk tõenäoliselt 
saavutamata;
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75. rõhutab, et peamine võimalus jätkusuutlike ja piisavate pensionisüsteemide loomiseks on 
keskendumine naiste ja meeste ebavõrdsuse väljajuurimisele; rõhutab, et sellega seoses 
tuleb kõigis liikmesriikides võtta tõhustatud meetmed, nt kui küsimuse all on võrdse 
töötasu edendamine, soopõhise diskrimineerimise vastu võitlemine, pensioniosakute 
andmine laste ja eakate eest hoolitsemise eest, sunnitud osakoormusega töö esinemise 
vähendamine ning töö- ja pensionitingimuste parandamine ebakindlate töökohtade puhul.
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