
PA\839049ET.doc PE452.673v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Majandus- ja rahanduskomisjon

2010/2239(INI)

11.11.2010

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: majandus- ja rahanduskomisjon

Saaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem.
(2010/2239(INI))

Arvamuse koostaja (*): George Sabin Cutaş

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 50



PE452.673v02-00 2/5 PA\839049ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\839049ET.doc 3/5 PE452.673v02-00

ET

ETTEPANEKUD

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

PENSIONIKÜSIMUSTE ÜLDINE RAAMISTIK

1. märgib, et nii majanduspoliitika üldsuunistes kui ka stabiilsuse ja kasvu paktis viidatakse 
avaliku sektori kuludele seoses vananemisega; tunnistab, et pensionikohustuste 
nõuetekohane arvessevõtmine on vaid üks paljudest jätkusuutlikkuse tingimustest; nõuab, 
et majanduse juhtimise reformimisel seda nõuetekohaselt arvestataks;

2. pidades silmas jätkusuutliku ja hästitoimiva pensionisüsteemi ülimat tähtsust riigi 
rahanduse stabiilsuse jaoks, kutsub komisjoni ülemäärase defitsiidi puhul kasutatavate 
menetlustega seotud otsuste kohta ettepanekute tegemisel edendama süsteemi, mille puhul 
õiglaselt ja täielikult arvestatakse kõiki pensionireformide kulusid;

3. rõhutab, et jätkusuutlik riiklik rahandus eeldab kogu riikliku ja erasektori võla 
arvessevõtmist; tuletab meelde, et pensionisäästud ei ole üksnes pensionideks määratud 
säästud; nõuab avaliku sektori kapitaliseerimata pensionikohustuste kogumahu 
avalikustamist sellega, et need võetakse arvesse riigivõla ja SKP suhte arvutamisel;

4. nõuab, et siseturu toimimise parandamiseks ja töötajate liikuvuse hõlbustamiseks 
hõlmaksid liikmesriigid üleeuroopalise mõõtme paremini oma poliitikasse;

5. märgib, et pensionireformid on vajalikud seoses rahvastiku vananemise ning finants- ja 
majanduskriisiga, kuid et seejuures peaks reformi esmane eesmärk olema tagada kõigile 
pensionipõlves piisav sissetulek;

6. arvab, et ELil on oluline roll piisava pensionihüvituse määratlemisel kaupade ja teenuste 
kogumi kujul, mida vanemaealised inimesed inimväärseks eluks vajavad;

7. tunnistab, et täiuslikke pensionisüsteeme pole olemas, kuid on veendunud vajaduses leida 
tasakaalustatud, mitmele sambale (riiklik, tööandja ja eraviisiline, sissemaksetega ja 
sissemakseteta pensionikindlustus) tuginev süsteem; on seisukohal, et vanurite vaesumise 
vältimiseks peaks iga liikmesriik kindlaks määrama pensionilemineku järgse 
miinimumsissetuleku sihttaseme;

8. märgib, et isegi kui turul on palju pensionitooteid, ei ole need kõigile Euroopa kodanikele 
kättesaadavad;

9. mõistab, et töölised üldjuhul ei tööta kuni nominaalse pensionieani; rõhutab, et 
jätkusuutlikkuse saavutamiseks on esmatähtis tagada tööliste suutlikkus kuni selle 
vanuseni töötada, rakendades selleks piisavat tööhõivepoliitikat;

10. arvab, et kõrgem tööhõive tase on parim võimalus riiklike pensioniskeemide rahalise baasi 
tagamiseks ning et EL peaks keskenduma sellele, kuidas saavutada kõrget tööhõive ja 
tööturul osalemise määra;
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11. on seisukohal, et pensioniea tõstmine tuleb viia vastavusse oodatava eluea ja 
töötingimustega;

Tööandjapensioni kogumisasutuste direktiiv

12. märgib, et tööandjapensioni kogumisasutuste direktiivi rakendamine liikmesriikide poolt 
on üldiselt takerdunud; mõistab, et liikmesriikidel on olnud raskusi vastavate uute 
eeskirjade ja põhimõtete siseriiklikesse süsteemidesse ülevõtmisega; 

13. palub komisjonil selgeks teha, millest algab piiriülene tegevus, võttes arvesse ka töötajate 
lähetamist käsitlevat direktiivi ja välismaal viibijate olukorda üldiselt, ning selgitada, et 
liikmesriikide sotsiaalset ja tööseadusandlust, sealhulgas kohustuslikku liikmelisust, 
kohaldatakse ainult pensioniskeemide suhtes; lisaks palub komisjonil täiendavalt 
ühtlustada tehnilisi sätteid, eelkõige tehnilist intressimäära käsitlevaid eeskirju, et vältida 
järelevalvetühikute ärakasutamist; teeb ettepaneku, et liikmesriigid peaksid lubama 
pensionivahendite eraldamist;

MAKSEVÕIME

14. on seisukohal, et Solvency II projekt on hea lähtepunkt tööandjapensioni kogumisasutuste 
maksevõime režiimi väljaarendamiseks; rõhutab vajadust kohandada sellist režiimi 
pensionide iseärasustega, eelkõige seoses pensioniõiguste tingimuslikkuse, 
pensioniportfellide kestuse ja homogeensete finantstoodete portfelli haldamiseks loodud 
eriotstarbeliste finantsinstrumentidega;

15. peab väga tähtsaks Solvency II projekti kvalitatiivsete elementide kohaldamist 
tööandjapensioni kogumisasutuste suhtes; märgib, et eelkõige puudutab see heale 
riskijuhtimisele esitatavaid nõudeid;

16. märgib, et pensionifondide, sealhulgas tööandjapensioni kogumisasutuste reguleerimine ja 
järelevalve toimub endiselt nii, nagu oleks tegemist omaette finantsüksustega, ehkki 
praktikas on sellest saanud finantskonglomeraatide tegevusvaldkond; 

17. on seisukohal, et hiljuti loodud Euroopa järelevalveasutusel (Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus) peaks olema oluline roll üldiselt pensionifondide 
ja eriti tööandjapensioni kogumisasutuste maksevõime režiimi kujundamisel;

MAKSEJÕUETUS

18. võtab selgelt teadmiseks, et maksejõuetuse direktiivi rakendatakse ja kohaldatakse väga 
erinevalt; märgib, et õigusaktide nõuded võivad olla üsnagi piisavad, kuid tulemus ikkagi 
mitterahuldav, mis on vastuolus direktiivi eesmärgiga; viitab komisjoni järeldusele, milles 
öeldakse, et mõningatel juhtudel seoses nimetatud direktiivi artiklis 8 kehtestatud 
kohustuste täitmisega võib küsida, kui piisavad on mõned neist meetmetest töötajate ja 
pensionäride huvide kaitsmiseks tööandja maksejõuetuse korral, ja et mitmed küsimused 
vajavad käsitlemist;

19. kutsub komisjoni üles teraselt jälgima nimetatud direktiivi rakendamist, vajaduse korral 
võtma liikmesriikide suhtes meetmeid ning direktiivi läbivaatamisel arvestama 
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eriolukorda seoses tööandja finantskohustustega töötaja või tema pensionifondi suhtes; on 
seisukohal, et kui töötaja pensioniõigused tagab tööandja, peaksid need põhimõtteliselt 
olema täielikult rahastatud ja kõnealusest tööandjast eraldatud;

20. rõhutab, et pensionifondide, sealhulgas tööandjapensioni kogumisasutuste maksevõime 
režiimi ja pensionite tagamise skeemiga seotud küsimustel on tihe seos maksejõuetuse 
direktiivi artikliga 8 seotud küsimuste piisava lahendamisega;

TEAVITAMINE

21. mõistab, et töötajate teadmised pensioniküsimustest on väga piiratud; on seisukohal, et 
töötajaid tuleb paremini teavitada kõigist nende akumuleeritavatest pensioniõigustest, 
nendega seotud tingimustest, õiguste kindlustatusest ja ülekantavusest ning võib-olla ka 
vajadusest nõutavale tasemele jõudmiseks säästusid suurendada;

22. märgib, et suurem valikuvõimalus on alati parem; rõhutab, et antud teemavaldkond on 
väga keerukas ja pakub töötajatele vähe huvi; arvab, et tuleks pakkuda vaikimisi määratud 
valikuid, soovitavalt osalemiskohustuse ja piiratud loobumisvõimalustega;

POLIITIKA KOOSKÕLASTAMINE

23. tuletab meelde, et president Barroso luges juba oma esimesel ametiajal pensioniküsimust 
prioriteetseks; on seisukohal, et siiani puudus ühtne ja põhjalik lähenemine sellele 
küsimusele; tervitab rohelist raamatut kui esimest sammu sellise lähenemise suunas; 
loodab lähemas tulevikus näha konkreetseid vastavate õigusaktide ettepanekuid;

24. kutsub komisjoni üles korraldama oma tegevust nii, et pöörata rohkem tähelepanu 
pensioniküsimustele – looma selleks president Barroso juhitava töökonna, milles on 
esindatud kõigi asjaomaste peadirektoraatide (eelkõige majanduse ja rahanduse, siseturu, 
tööhõive, maksukorralduse ja tolliliidu ning tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraat) ning 
Eurostati ja Euroopa Keskpanga talituste pensioniküsimustega seonduvad pädevused.


