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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:

Ensimmäinen pilari: Julkisten eläkkeiden järjestelmä

1. viittaa seuraavilla keskeisillä huomautuksilla aloitteisiin 1, 2 ja 10, jotka koskevat 
ensimmäisen pilarin eläkkeitä;

2. pitää hitaamman kasvun talousnäkymiä todennäköisinä pitkällä aikavälillä ja katsoo, että 
ne yhdistettynä väestörakenteeseen liittyvän paineen kasvamiseen tarkoittavat väistämättä, 
että tietty tulotaso eläkkeelle siirtymisen jälkeen edellyttää aiempaa suurempia maksuja 
työntekijöiden työelämän aikana; huomauttaa, että jäsenvaltioiden on tästä syystä 
vakautettava talousarvioitaan ja uudistettava talouttaan tiukoin ehdoin, jotta köyhyyden 
estävät eläketulot voidaan taata ensimmäisessä pilarissa;

3. pitää perustavanlaatuisena periaatteena sitä, että ensimmäisen pilarin eläkkeiden on 
estettävä köyhyys ja oltava kaikkien saatavilla riippumatta siitä, ovatko kyseiset henkilöt 
osallistuneet työmarkkinoille, ja että toimintatavan on perustuttava koko elinkaareen niin, 
että huomioon otetaan elinikäinen työura, myös työuran katkokset ja muutokset, jotta 
henkilöitä, joiden työelämä poikkeaa perinteisestä, ei rangaista ja jotta tunnustetaan sekä 
yhteiskuntaa että taloutta hyödyttävän vapaaehtoistyön ja muun palkattoman hoitotyön 
merkitys;

4. katsoo, että riittävien ja kestävien eläketulojen sääntely on yksinomaan jäsenvaltioiden 
vastuulla ja sitä olisi tarkasteltava osana sisämarkkinoita, sillä tämä on ratkaisevan tärkeää 
eläketarjonnan vakauden ja työvoiman vapaan liikkuvuuden takaamiseksi unionissa, ja 
että komission olisi keskityttävä eläketilannetta ja eläkeuudistustoimia EU:n alueella 
koskevien tietojen keräämiseen ja levittämiseen ja kehotettava tarvittaessa jäsenvaltioita 
arvioimaan huolellisesti järjestelmiään sekä sitoutumaan kokemusten ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtoon; korostaa, että EU:n on parannettava eläkejärjestelmien 
vertailtavuutta;

5. tähdentää, että EU:n olisi edistettävä hyvien käytäntöjen vaihtamista, esimerkiksi 
karttumisasteen korottamista virallista eläkeikää välittömästi edeltävinä vuosina tai 
elinajanodotekertoimen huomioon ottamista, jotta turvataan eläkejärjestelmien kestävyys;

6. on tyytyväinen siihen, että komissio kehottaa vuoden 2013 vuotuisessa 
kasvuselvityksessään tehostamaan eläkejärjestelmäuudistuksia jäsenvaltioissa niin, että 
eläkeikä mukautetaan entistä paremmin elinajanodotteeseen, ja mahdollistamaan entistä 
pidemmät työelämät;

7. myöntää, että eläkerahastot ovat EU:n talouden tärkeä sijoittaja ja ne vaikuttavat siksi 
olennaisesti kasvuun;
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8. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat vahvistamassa eläkejärjestelmiään, tunnustamaan 
ikääntyvästä väestöstä aiheutuvat haasteet;

9. on tyytyväinen kehotukseen, jonka mukaan toisen ja kolmannen pilarin eläkejärjestelmiä 
on edistettävä, sillä kansalaisten on itse otettava vastuu omasta taloudestaan ja 
tulevaisuudestaan;

10. panee merkille, että yli 17 prosenttia Euroopan unionin väestöstä on tällä hetkellä 
vähintään 65-vuotiaita ja että Eurostatin ennusteiden mukaan osuus kasvaa 30 prosenttiin 
vuoteen 2060 mennessä;

11. on tyytyväinen siihen, että jäsenvaltiot ovat sitoutuneet varmistamaan riittävät ja kestävät 
eläkejärjestelmät maakohtaisissa suosituksissa, jotka neuvosto antoi viime vuonna 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa;

12. kehottaa komissiota selventämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kaikkien 
jäsenvaltioiden eläkejärjestelmiin liittyvien ehdotusten oikeusperustaa;

Aloite 1

13. kehottaa vahvistamaan EU:n sosiaalista ulottuvuutta; korostaa, että toissijaisuusperiaate 
pätee aloitetta 1 koskevilla aloilla; kehottaa komissiota arvioimaan jäsenvaltioiden 
edistymistä eläkeuudistuksissa komission maakohtaisissa suosituksissa, jotka annetaan 
vuoden 2013 vuotuisen kasvuselvityksen perusteella; pitää myönteisenä sen 
tunnustamista, että eläkejärjestelmiä on vahvistettava väestörakenteen pitkän aikavälin 
muutosten, markkinoiden epävakauden ja alhaisten korkotasojen takia;

14. korostaa, että Eurooppa 2020 -strategian keskeisenä eläkkeisiin liittyvänä näkökohtana 
entistä useammille työntekijöille etenkin raskaimmilla aloilla pitäisi antaa mahdollisuus 
työskennellä perinteiseen eläkeikään asti vahvistamalla julkista politiikkaa työterveyden, 
työympäristön ja ammatillisen uudelleenkoulutuksen aloilla;

Aloite 2

15. on tyytyväinen tukiin; korostaa etenkin, että suunnitellulla tuella voitaisiin auttaa 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä esimerkiksi työmarkkinoiden 
osallistumisasteen korottamiseksi varsinkin yli 55-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa vaihtelua 
esiintyy eniten jäsenvaltioiden välillä;

Aloite 10

16. panee tyytyväisenä merkille kokemusten vaihdon ja parhaiden käytäntöjen määrittämisen 
ensimmäiseen, toiseen tai kolmanteen pilariin mahdollisesti liittyvien yksittäisten 
eläkelaskelmien osalta;

17. huomauttaa, että kun eläkelaskelmia koskevien järjestelmien kehittäminen on saatu 
päätökseen, kansalaisten saataville olisi mielellään annettava kaikki tiedot kaikista 
jokaisen kolmen pilarin yksittäisistä etuuksista yhdessä paikassa, kuten koordinoidussa 
internetportaalissa;
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18. muistuttaa, että julkiset eläkejärjestelmät ovat ainoita, jotka perustuvat sukupolvien 
sisäiseen ja sukupolvien väliseen yhteisvastuuseen;

19. katsoo, että julkiset eläkejärjestelmät ovat järjestelmiä, joilla voidaan parhaiten taata 
eläkeläisten tulot;

20. pitää erittäin valitettavana sitä, että valkoisessa kirjassa ei tarkastella perustavanlaatuista 
huolenaihetta, joka koskee julkisten eläkejärjestelmien vahvistamista;

21. on tyytyväinen ETSK:n suositukseen vähimmäiseläkkeitä koskevien normien tai 
eläketulojen suojamekanismien kehittämisestä tulevassa lainsäädännössä sen 
varmistamiseksi, että tulot ovat köyhyysrajan yläpuolella;

22. katsoo, että finanssitransaktiovero voi olla luova vastaus eläkkeiden rahoittamiseen 
pitkällä aikavälillä;

Toinen pilari: Työeläkkeet

23. viittaa seuraavilla keskeisillä huomautuksilla aloitteisiin 10, 11, 12, 14 ja 17, jotka 
koskevat vanhuuseläkkeiden toista pilaria;

24. korostaa, että toisen pilarin eläkerahastot ovat tärkeitä pitkän aikavälin sijoittajia 
reaalitaloudessa; kehottaa komissiota arvioimaan rahoitusmarkkinalainsäädännön 
(esimerkiksi Euroopan markkinarakennetta koskeva direktiivi, rahoitusmarkkinadirektiivi 
ja vakavaraisuusdirektiivi) kerrannaisvaikutuksia toisen pilarin eläkerahastoihin ja niiden 
kykyyn tehdä sijoituksia reaalitalouteen ja raportoimaan tästä komission tulevassa pitkän 
aikavälin investointeja koskevassa vihreässä kirjassa;

25. korostaa, että toisen pilarin järjestelmien on oltava varmoja ja avoimia, taattava 
sukupolvien välinen yhteisvastuullisuus ja heijastettava nykyaikaisia työmalleja; panee 
merkille, että joissakin jäsenvaltioissa työnantajat tukevat jo eläkejärjestelmiään 
suojajärjestelmillä, erottamalla omaisuuserät toisistaan, hallinnoimalla järjestelmiä 
riippumattomasti ja antamalla eläkejärjestelmille ensisijaisen velkoja-aseman osakkaisiin 
nähden yrityksen maksukyvyttömyystilanteessa;

26. katsoo, että eurooppalaisten toisen pilarin järjestelmien vakavaraisuuden tiukka sääntely 
on tärkeää, jotta voidaan taata jäsenten ja edunsaajien korkeatasoinen suojelu ja noudattaa 
G20-valtuutusta, jonka mukaan kaikkia rahoituslaitoksia on säänneltävä asianmukaisesti 
ja valvottava riittävästi;

27. tähdentää, että toisen pilarin täytäntöönpano ja sen eläkkeiden tarjoajat ovat hyvin erilaisia 
eri jäsenvaltioissa; panee merkille, että joissakin jäsenvaltioissa työhön liittyvät eläkkeet 
on pääasiassa sisällytetty ensimmäiseen pilariin; selventää, että jos takuutoimia koskevaa 
EU:n sääntelytyötä ylipäänsä tarkastellaan, sen olisi tapahduttava suhteessa etuihin, joita 
voidaan saavuttaa suhteessa turvallisuuteen ja elannon varmistamiseen siten, että 
mahdollistetaan rajat ylittävä toiminta ja kannustetaan työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta; 



PE500.553v02-00 6/12 AD\928278FI.doc

FI

28. korostaa, että ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia koskevan direktiivin 
tarkistamisella olisi pyrittävä pitämään työeläkkeet riittävinä, kestävinä ja turvattuina 
kaikkialla Euroopassa luomalla ympäristö, jossa edistetään jäsenvaltioiden ja 
sisämarkkinoiden edistymistä tällä alalla, sekä tehostamalla nykyisten ja tulevien 
eläkeläisten suojelua ja mukautumalla joustavasti nykyisten järjestelmien huomattaviin 
eroihin valtioiden ja alojen välillä;

29. vaatii, että EU:n lainsäädäntöaloitteissa on kunnioitettava jäsenvaltioiden tekemiä 
valintoja toisen pilarin eläkkeiden tarjoajien osalta;

Aloite 11

30. korostaa, että kaiken muun takuutoimia koskevan EU:n sääntelytyön on perustuttava 
luotettavaan vaikutustenarviointiin, johon olisi sisällyttävä se, että samankaltaisia tuotteita 
koskevat samat vakavaraisuusvaatimukset, riittävä sääntely ja työntekijöiden liikkuvuus 
unionissa, ja sen yleisenä pyrkimyksenä olisi oltava työntekijöiden hankkimien 
eläkeoikeuksien varmistaminen; korostaa, että kaiken muun takuutoimia koskevan EU:n 
sääntelytyön on perustuttava aktiiviseen vuoropuheluun työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien kanssa sekä kansallisten erityispiirteiden aitoon ymmärtämiseen ja 
kunnioittamiseen; korostaa, että eläkejärjestelmät ovat vahvasti sidoksissa kunkin 
jäsenvaltion kulttuurisiin, sosiaalisiin, poliittisiin ja taloudellisiin oloihin; korostaa, että 
kaikkia toisen pilarin eläkkeiden tarjoajia olisi niiden oikeusmuodosta riippumatta 
säänneltävä oikeasuhtaisesti ja tiukasti niin, että otetaan huomioon niiden liiketoiminnan 
erityispiirteet etenkin pitkällä aikavälillä;

31. vaatii, että toisen pilarin eläkkeitä ei niiden tarjoajista riippumatta saa vaarantaa EU:n 
säännöksillä, joissa ei oteta huomioon niiden pitkän aikavälin tavoitteita;

32. katsoo, että komission takuutoimista annetuissa ehdotuksissa on yksilöitävä ja otettava 
huomioon kansallisten järjestelmien eroavaisuudet, mutta sovellettava myös "sama riski, 
samat säännöt" -periaatetta kussakin kansallisessa järjestelmässä ja vastaavassa pilarissa; 
korostaa, että toimissa on noudatettava tarkasti oikeasuhtaisuusperiaatetta vertailemalla 
tavoitteita ja hyötyjä taloudellisiin, hallinnollisiin ja teknisiin kustannuksiin sekä ottamalla 
huomioon kustannusten ja hyötyjen asianmukainen tasapaino;

33. pitää järkevinä laadullisista takuutoimista annettuja suosituksia, jotka koskevat entistä 
vankempaa yritysjohtoa ja riskienhallintaa sekä entistä tehokkaampaa avoimuutta ja 
tiedonantovelvollisuuksia, myös kustannusten paljastamista ja investointistrategioiden 
avoimuutta; katsoo, että niitä olisi esitettävä kaikkien tarkistamisten yhteydessä, mutta 
samalla olisi noudatettava myös toissijaisuus- ja oikeasuhtaisuusperiaatteita; toteaa, että 
kun huomioon otetaan merkittävät eroavaisuudet jäsenvaltioiden välillä, laadullisten 
takuutoimien lähentäminen EU:n tasolla on lyhyellä aikavälillä helpompaa kuin 
määrällisten takuutoimien lähentäminen;

34. ei ole tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella vakuuttunut siitä, että Euroopan 
laajuiset pääomaa tai tase-erien arvostamista koskevat vaatimukset olisivat asianmukaisia; 
vastustaa tästä syystä tätä ajavan eläkerahastodirektiivin (ammatillisia lisäeläkkeitä 
tarjoavia laitoksia koskeva direktiivi) tarkistusta; katsoo kuitenkin, että Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaisen tällä hetkellä tekemä kvantitatiivinen 
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vaikutustutkimus sekä kyseisen tutkimuksen perusteella mahdollisesti tehtävät seuranta-
analyysit on otettava täysimääräisesti huomioon tässä poliittisessa kontekstissa; tähdentää, 
että jos tällaiset vaatimukset otetaan myöhemmin käyttöön, oikea tapa ei olisi Solvenssi II 
-vaatimusten käyttö suoraan ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoaviin laitoksiin;

35. huomauttaa, että eläkerahastodirektiiviä sovelletaan ainoastaan vapaaehtoisiin 
eläkejärjestelmiin eikä se kata välineitä, jotka kuuluvat pakolliseen julkiseen 
eläkejärjestelmään;

36. korostaa, että vakuutustuotteet ja ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset eroavat 
toisistaan merkittävästi; huomauttaa, että määrällisten Solvenssi II -vaatimusten käyttö 
suoraan ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoaviin laitoksiin ei olisi asianmukaista ja voisi olla 
niin työntekijöiden kuin työnantajienkin etujen vastaista; vastustaa tästä syystä Solvenssi 
II -vaatimusten soveltamista sellaisenaan ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoaviin laitoksiin 
mutta on kuitenkin avoin turvallisuuteen ja kestävyyteen pyrkiville menettelytavoille;

37. korostaa, että työmarkkinaosapuolet (eli työnantajat ja työntekijät) ovat yhdessä vastuussa 
työeläkejärjestelyjen sisällöstä; korostaa, että työmarkkinaosapuolten väliset sopimukset 
on aina tunnustettava etenkin suhteessa työeläkejärjestelmällä tavoiteltuun riskien ja 
etujen väliseen tasapainoon;

38. katsoo, että solvenssimallien, kuten Holistic Balance Sheet -mallin (HBS), 
jatkokehittäminen EU:n tasolla on järkevää vain, jos niiden soveltaminen osoittautuu 
perusteellisen vaikutustenarvioinnin nojalla järkeväksi käytännössä ja jos se on 
kustannusten ja hyötyjen kannalta tehokasta, etenkin kun huomioon otetaan ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten moninaisuus jäsenvaltioissa ja niiden välillä; korostaa, 
että Solvenssi II:n muunnelmien tai Holistic Balance Sheet -mallin (HBS) 
jatkokehittämisellä ei saa pyrkiä ottamaan käyttöön Solvenssi II:n kaltaisia sääntöjä;

39. panee merkille, että eläkesuunnitelmien rakenteessa esiintyy suurta vaihtelua ja että 
järjestelmät vaihtelevat etuusperusteisista järjestelmistä maksuperusteisiin järjestelmiin ja 
järjestelmien yhdistelmiin; panee myös merkille, että joissakin jäsenvaltioissa on siirrytty 
etuusperusteisista järjestelmistä maksuperusteisiin järjestelmiin tai luotu pakolliseen 
rahoitukseen perustuvia pilareita; korostaa, että tämä lisää tarvetta lisätä avoimuutta ja 
antaa kansalaisille paremmin tietoa luvatuista etuuksista, kustannustasoista ja 
investointistrategioista;

40. huomauttaa, että ajatus yhtäläisten kilpailuolosuhteiden luomisesta henkivakuutusten ja 
toisen pilarin järjestelmien välille on asianmukainen vain tietyssä määrin, sillä 
vakuutustuotteet ja ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset poikkeavat toisistaan 
merkittävästi ja riskiprofiilista riippuen eroja on myös rahoitusmarkkinoille 
integroitumisen asteessa ja tiettyjen palveluntarjoajien voittoa tavoittelevassa tai 
tavoittelemattomassa luonteessa; toteaa, että kun otetaan huomioon henkivakuutusten ja 
toisen pilarin ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten välinen kilpailu, on olennaisen 
tärkeää, että yhtäläisen riskin tuotteisiin sovelletaan samoja sääntöjä, jotta edunsaajia ei 
johdeta harhaan ja jotta niille taataan sama vakavaraisuuden suojan taso;



PE500.553v02-00 8/12 AD\928278FI.doc

FI

Aloite 12

41. katsoo, että maksukyvyttömyystapauksia varten oikeudet on johdonmukaisesti 
varmistettava direktiivin 2008/94/EY 8 artiklan mukaisesti jäsenvaltioissa;

42. kehottaa komissiota laatimaan kattavan selonteon kansallisista takuujärjestelmistä ja -
toimista ja, jos kyseisessä arvioinnissa havaitaan merkittäviä puutteita, ehdottamaan 
entistä tehokkaampaa EU:n lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että koko EU:n alueella 
otetaan käyttöön täysin luotettavia mekanismeja, joilla työeläkeoikeuksia suojellaan 
yksinkertaisesti, kustannustehokkaasti ja oikeasuhtaisesti;

43. korostaa, että eläketurvaa maksukyvyttömyystilanteissa koskevat kysymykset liittyvät 
tiiviisti ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia koskevan direktiivin tarkistamisen 
keskeisiin näkökohtiin; korostaa, että komission on näitä kahta direktiiviä kehittäessään
varmistettava, että niistä tehdään yhdenmukaisia ja täysin yhteensopivia;

Aloite 14

44. pitää myönteisenä työeläkejärjestelmien alaa koskevien käytännesääntöjen laatimista, jos 
niiden tarkoituksena on antaa yleiskuva takuujärjestelmiä ja -toimia koskevista 
luotettavista toimintatavoista ja suosituksista; kehottaa komissiota koordinoimaan tätä 
työtä asianmukaisesti asiaa koskevien tarkistamisten ja aloitteiden kanssa;

45. korostaa, että myös sukupuolinäkökulmaa on erityisesti tarkasteltava tässä yhteydessä 
ottaen huomioon sen ongelmallisen tosiasian, että naisilla on nykyisin miehiä 
rajallisemmat mahdollisuudet kerryttää riittäviä työeläkesäästöjä;

46. on tyytyväinen siihen, että komissio aikoo edistää eläketietopalvelun kehittämistä kaikissa 
jäsenvaltioissa; korostaa, että – ottaen huomioon nykyisen kehityssuuntauksen, jossa 
työntekijät vaihtavat työpaikkaansa entistä useammin – tällaisista palveluista tulee 
kansalaisille entistä tärkeämpiä, jotta he saavat asianmukaisen yleiskuvan kaikista 
etuuksista ja jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä eläkkeisiin liittyvissä 
asioissa;

47. toteaa, että eläketietopalvelun olisi täysin kehitettynä mielellään katettava työeläkkeiden 
lisäksi myös kolmannen pilarin järjestelmät ja annettava yksilöityä tietoa ensimmäisen 
pilarin mukaisista etuuksista;

Aloite 17

48. pitää myönteisenä ensimmäisen ja toisen pilarin eläketietopalvelun perustamista 
jäsenvaltioissa; suhtautuu myönteisesti myös toisen pilarin rajat ylittävän 
eläketietopalvelun perustamista koskeviin pohdintoihin – ja komission aikomukseen 
käynnistää pilottihanke – jotta työntekijät voivat entistä helpommin siirtyä jäsenvaltiosta 
toiseen ja saada kuitenkin tarvittavat tiedot eläkeoikeuksistaan; korostaa, että kansalaiset 
tarvitsevat korkealaatuista tietoa kaikista eläkejärjestelmistä (ensimmäinen, toinen ja 
kolmas pilari), jotta he voivat suunnitella eläkesäästöjään ja harkita lisäeläkkeiden 
ottamista; kehottaa komissiota edistämään nykyisin olemassa olevien parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioissa ja edistämään rajat ylittävän eläketietopalvelun 
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kehittämistä;

49. toteaa, että OECD:n mukaan jäsenvaltioiden välinen liikkuvuus on puutteellista ja vain 
kolme prosenttia EU:n työikäisistä kansalaisista asuu jossain muussa EU:n jäsenvaltiossa; 
katsoo kuitenkin, että eläkeoikeuksien siirtoon liittyvä puutteellinen oikeusvarmuus on 
yksi työvoiman liikkuvuuden esteistä Euroopassa;

50. toteaa, että rajat ylittävä liikkuvuus on paitsi EU:n kansalaisten perusoikeus, myös tekijä, 
joka vaikuttaa ratkaisevasti sisämarkkinoiden ja EU:n talouden mahdollisimman 
tehokkaaseen toimintaan; painottaa, että tällaisen liikkuvuuden nykyisten esteiden 
poistamisen on oltava eläkkeiden alalla toteutettavien EU:n toimien keskeisenä 
tavoitteena;

51. korostaa, että eläkepohjaa on laajennettava avaamalla järjestelmiä;

52. on tyytyväinen siihen, että komissio aikoo edistää tehokasta rajat ylittävää 
eläketietopalvelua; korostaa, että olisi edistettävä ensisijaisesti sellaisen rajat ylittävän 
eläketietopalvelun kehittämistä, jonka avulla eri jäsenvaltioissa uriensa aikana 
työskentelevät kansalaiset voisivat helpommin selvittää ja hakea kertyneitä eläkkeitään; 
korostaa, että rajat ylittävä eläketietopalvelu olisi pantava täytäntöön erityisen tehokkaasti, 
oikeudellisilta ja hallinnollisilta rakenteiltaan kevyenä ja hyvin kustannustehokkaasti;

Kolmas pilari: Yksityiset eläkesäästöt

53. viittaa seuraavilla keskeisillä huomautuksilla aloitteisiin 9, 10, 13, 18, 19 ja 20, jotka 
koskevat kolmatta pilaria;

54. toteaa, että kolmannen pilarin merkitys, yleisyys ja toteutus eroavat huomattavasti eri 
jäsenvaltioissa;

55. painottaa, että jäsenvaltioiden tärkeimpänä tavoitteena olisi oltava riittävän eläkkeen 
säilyttäminen ensimmäisessä pilarissa, joka perustuu yhteisvastuullisuuden ja kaikkien 
riittävän suojelun periaatteisiin; painottaa, että kolmas pilari voi auttaa väestörakenteeseen 
liittyvän paineen vähentämisessä; ei hyväksy ensimmäisen pilarin kannalta vahingollisten 
toimenpiteiden toteuttamista toisen tai kolmannen pilarin hyväksi;

56. pitää valitettavana, että erityisesti kolmannen pilarin järjestelmät ovat useimmiten 
kalliimpia, riskialttiimpia ja epäselvempiä kuin ensimmäisen pilarin järjestelmät; vaatii 
kolmanteen pilariin enemmän vakautta, luotettavuutta ja kestävyyttä;

57. huomauttaa, että joissain jäsenvaltioissa mahdollisuus kolmannen pilarin eläkkeeseen on 
vain kansalaisilla, joilla on riittävästi tuloja maksaa eläkemaksuja; vaatii siksi, että matala-
ja keskituloisten kansalaisten hyväksymistä ja pääsyä kolmanteen pilariin parannetaan;

58. painottaa, että komissio ei tehnyt vihreässä kirjassa selväksi, mikä on kolmannen pilarin 
sääntelysuunnitelmien oikeusperusta; näkee tässä merkittävän puutteen;

Aloite 9

59. toteaa, että aloitteen 9 suhteen on ehdottomasti noudatettava toissijaisuusperiaatetta;
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60. katsoo, että tietyissä tapauksissa yksityiset eläkesäästöt voivat olla tarpeen riittävän 
eläkkeen kerryttämiseksi; kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden 
kanssa parhaisiin käytäntöihin perustuvan toimintatavan perusteella ja arvioimaan ja 
optimoimaan yksityisten eläkesäästöjen kannusteita etenkin sellaisten henkilöiden osalta, 
jotka eivät muutoin voisi kerryttää riittävää eläkettä;

61. pitää järkevänä hyvien toimintatapojen arviointia ja kannustimien optimointia koskevia 
ehdotuksia;

62. painottaa, että kolmannen pilarin järjestelmien tukemisen ei pitäisi olla julkisen politiikan 
keskeisenä painopistealana, vaan siinä olisi keskityttävä varmistamaan, että kaikkia 
suojellaan riittävästi toimivalla ja kestävällä ensimmäisellä pilarilla;

63. kehottaa komissiota tutkimaan kolmannen pilarin pääomarahoitteisten järjestelmien 
kriisialttiutta ja antamaan suosituksia riskien alentamisesta;

64. ehdottaa, että tutkitaan mahdollisuutta rajoittaa lainsäädännöllä kansallisella tasolla 
sopimuksen tekemisestä, hallinnoinnista, tarjoajanvaihdosta ja sopimustyyppien vaihdosta 
koituvia kustannuksia ja annetaan asiasta suosituksia;

65. katsoo, että kolmannen pilarin laatua, asiakastiedotusta ja asiakkaiden suojelua koskevat 
käytännesäännöt voisivat lisätä kolmannen pilarin eläkesuunnitelmien houkuttelevuutta;
kehottaa komissiota edistämään nykyisten parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioissa;

Aloite 13

66. kannattaa kolmannen pilarin laatua, asiakastiedotusta ja asiakkaiden suojelua koskevien 
vapaaehtoisten käytännesääntöjen – ja kenties myös tuotteiden sertifiointijärjestelmien –
kehittämistä ja laatimista EU:n tasolla; suosittelee, että mikäli vapaaehtoiset 
käytännesäännöt eivät osoittaudu onnistuneiksi, jäsenvaltiot ottavat vastuulleen sääntelyn 
näillä aloilla;

67. kehottaa komissiota tarkastelemaan tapoja, joilla rahoitusalaa koskevaa EU:n 
lainsäädäntöä voitaisiin hyödyntää paremmin sen varmistamiseksi, että kuluttajille 
annetaan täsmällistä ja puolueetonta rahoitusneuvontaa eläkkeiden ja eläkkeisiin liittyvien 
tuotteiden osalta;

Aloite 18

68. kehottaa komissiota ja asianomaisia jäsenvaltioita löytämään yhteisymmärryksen 
erityisesti siitä, miten kaksinkertainen verotus ja kaksinkertainen verovapaus voidaan 
välttää rajat ylittävien eläkkeiden alalla;

69. katsoo myös, että syrjivät verot ovat merkittävä este rajat ylittävälle liikkuvuudelle; toivoo 
niiden nopeaa poistamista; panee kuitenkin merkille EU:n rajallisen toimivallan 
jäsenvaltioiden veropolitiikan alalla;

Aloite 19

70. katsoo, että sopimuslainsäädäntöön liittyviä esteitä on tutkittava;
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71. kehottaa komissiota sitouttamaan työmarkkinaosapuolet asianmukaisesti olemassa oleviin 
rakenteisiin;

Aloite 20

72. painottaa, että ensimmäisen pilarin kestämättömät järjestelmät ovat suuri riski kansallisille 
talouksille;

73. tähdentää, että on tärkeää kehittää yhdenmukainen menetelmä, jolla lasketaan julkisen 
talouden pitkän aikavälin kestävyys sekä se, kuinka suuri osuus kestävyydestä johtuu 
eläkkeisiin liittyvistä velvoitteista;

74. kehottaa jäsenvaltioita muun muassa vuonna 2012 tehdyn eläkkeiden riittävyyttä 
koskevan raportin perusteella tehostamaan toimiaan vanhuusiän köyhyyden estämiseksi;
huomauttaa, että jos eläkejärjestelmien vahvistamiseksi ei tältä osin toteuteta rohkeita 
toimia, köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä koskevaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitetta ei todennäköisesti saavuteta.

75. korostaa, että entistä kestävämpien ja riittävien eläkejärjestelmien kehittämisessä tärkeintä 
on keskittyä naisten ja miesten välisen eriarvoisuuden poistamiseen; painottaa, että 
kaikissa jäsenvaltioissa on tältä osin toteutettava entistä tehokkaampia toimenpiteitä, 
esimerkiksi kuin kyseessä on yhdenvertaisen palkan edistäminen, sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän torjuminen, eläkeoikeuksien myöntäminen lasten ja vanhusten hoitamisesta, ei-
toivotun osa-aikatyön yleisyyden vähentäminen sekä työ- ja eläke-ehtojen kehittäminen 
epävarmoissa työsuhteissa.
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