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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:

ELÄKETURVAN YLEISET PUITTEET

1. toteaa, että sekä talouspolitiikan laajoissa suuntaviivoissa että vakaus- ja kasvupaketissa 
viitataan ikääntymiseen liittyviin julkisiin menoihin; toteaa, että eläkevastuiden 
asianmukainen huomioonottaminen on vain yksi kestävän menettelyn monista ehdoista; 
pyytää, että se otetaan asianmukaisella tavalla huomioon taloushallinnon uudistuksessa;

2. ottaa huomioon, että kestävä ja hyvin toimiva eläkejärjestelmä on äärimmäisen tärkeä 
tekijä julkisten menojen vakauden kannalta; kehottaa komissiota edistämään järjestelmää, 
jossa otettaisiin oikeudenmukaisella tavalla huomioon eläkeuudistusten täydet 
kustannukset pantaessa alulle liiallisten vajeiden käsittelyä koskevia päätöksiä;

3. korostaa, että kestävä julkinen talous edellyttää koko julkisen ja yksityisen velan ottamista 
huomioon arvioinnissa; muistuttaa, että eläkesäästöt eivät ole vain eläkkeiksi merkittyjä 
säästöjä; pyytää esittämään rahastoimattomat julkisen sektorin eläkevastuut avoimesti 
sisällyttämällä ne osaksi julkisen velan suhdetta BKT:hen;

4. vaatii, että jäsenvaltiot ottavat EU:n ulottuvuuden entistä paremmin huomioon 
politiikassaan, jotta voidaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja helpottaa 
työntekijöiden liikkuvuutta;

5. toteaa, että eläkeuudistukset ovat välttämättömiä väestön ikääntyessä sekä rahoitus- ja 
talouskriisin yhteydessä; toteaa kuitenkin samalla, että uudistuksen ensimmäisenä 
tavoitteena pitäisi olla riittävän eläketulon takaaminen kaikille;

6. katsoo, että EU:lla on merkittävä rooli kehitettäessä riittävän eläkkeen määritelmää niin, 
että otetaan huomioon ikääntyneiden kohtuullisen elämänlaadun edellyttämät hyödykkeet 
ja palvelut;

7. tunnustaa, että täydellistä eläkejärjestelmää ei ole olemassa, mutta on vakuuttunut siitä, 
että on pyrittävä tasapainoiseen monen pilarin järjestelmään, jossa otetaan huomioon 
julkinen, työhön liittyvä ja yksityinen samoin kuin rahoitettu ja rahoittamaton eläke;
katsoo, että jokaisen jäsenvaltion pitäisi määritellä eläkkeelle jäännin jälkeinen 
vähimmäistulotaso, jotta voidaan välttää köyhyyden lisääntyminen ikääntyneiden 
keskuudessa;

8. toteaa, että vaikka markkinoilla onkin yhä enemmän eläketuotteita, kaikki unionin 
kansalaiset eivät voi käyttää niitä;

9. panee merkille, että työntekijät eivät yleensä jatka työntekoa viralliseen eläkeikäänsä asti; 
korostaa, että kestävyyden saavuttamisen ensimmäisenä askeleena on taata työntekijöiden 
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kyky tehdä työtä eläkeikään asti toteuttamalla asianmukaista työllisyyttä edistävää 
politiikkaa;

10. uskoo, että korkea työllisyysaste on paras tapa taata julkisten eläkejärjestelmien rahoitus; 
katsoo, että EU:n on keskityttävä siihen, miten voidaan saavuttaa työmarkkinoille 
osallistumisen korkea taso sekä korkea työllisyysaste;

11. katsoo, että eläkeikää on nostettava tavalla, joka vastaa eliniänodotteen kohoamista ja 
työolojen kehittymistä;

IORP-DIREKTIIVI

12. toteaa, että IORP-direktiivin täytäntöönpano jäsenvaltioissa on yleisesti ottaen viivästynyt; 
ymmärtää sen, että jäsenvaltioiden on ollut vaikea sisällyttää uusia määräyksiä ja 
periaatteita kansallisiin järjestelmiinsä;

13. kehottaa komissiota selventämään, milloin rajat ylittävä toiminta käynnistyy, ottaen 
samalla huomioon myös lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin säännökset sekä 
kotimaansa ulkopuolella asuvien henkilöiden aseman yleensä samoin kuin sen, että 
kansallinen sosiaali- ja työlainsäädäntö ja pakollinen jäsenyys koskevat vain 
eläkejärjestelmiä; kehottaa lisäksi komissiota yhdenmukaistamaan entisestään sääntöjä, 
jotka koskevat teknisiä määräyksiä ja erityisesti teknistä korkotasoa, jotta voidaan estää 
sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö; ehdottaa, että jäsenvaltiot sallisivat varojen 
pitämisen erillään;

VAKAVARAISUUS

14. pitää Solvenssi II -direktiiviä hyvänä lähtökohtana ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia 
laitoksia koskevan vakavaraisuusjärjestelmän kehittämisessä; korostaa, että tällainen 
järjestelmä on mukautettava eläkkeiden erityispiirteisiin erityisesti ottaen huomioon 
eläkeoikeuksien ehdollisuus, eläkesalkkujen kierto sekä homogeenisen tuotesalkun 
ylläpitoon tarkoitettu erityinen väline;

15. pitää Solvenssi II -direktiivin laadullisia elementtejä erittäin tärkeänä, kun niitä 
sovelletaan ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoaviin laitoksiin; toteaa, että tämä koskee 
erityisesti hyvään riskinhallintaan liittyviä vaatimuksia;

16. panee merkille, että eläkerahastoja sekä ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia 
säännellään ja valvotaan edelleen erillisinä rahoitusalan yksikköinä, vaikka näitä toimia
käytännössä harjoittavatkin ryhmittymät; 

17. katsoo, että vasta perustetun Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen) pitäisi olla tärkeässä asemassa kehitettäessä 
vakavaraisuusmenettelyä yleensä eläkerahastoille ja erityisesti ammatillisia lisäeläkkeitä 
tarjoaville laitoksille;
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MAKSUKYVYTTÖMYYS

18. panee tarkoin merkille suuret erot maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpanossa ja 
soveltamisessa; toteaa, että vaikka lainsäädännölliset vaatimukset olisivatkin kohtuullisen 
riittäviä, tulos voi silti olla riittämätön, mikä on vastoin direktiivin tavoitetta; viittaa 
komission johtopäätökseen, jonka mukaan tietyissä tapauksissa, jotka koskevat direktiivin 
8 artiklan mukaisten velvoitteiden toteuttamista, voidaan nostaa esiin kysymys siitä, missä 
määrin jotkin näistä toimista suojelevat riittävästi työntekijöiden ja eläkeläisten oikeuksia 
työnantajan maksukyvyttömyyden yhteydessä, ja katsoo, että on käsiteltävä monia 
kysymyksiä;

19. kehottaa komissiota seuraamaan tarkoin tämän direktiivin täytäntöönpanoa, ryhtymään 
tarvittaessa jäsenvaltioihin kohdistuviin toimiin ja direktiivin uudelleentarkastelun 
yhteydessä ottamaan huomioon erityisen tilanteen, joka koskee työnantajan 
rahoitusvelvoitteita työntekijään tai työntekijän eläkerahastoon nähden; katsoo, että 
periaatteessa työnantajien tarjoamat työntekijöiden eläkeoikeudet olisi rahoitettava täysin 
ja ne olisi erotettava asianomaisesta työnantajasta;

20. korostaa, että eläkerahastojen ja ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten
vakavaraisuutta sekä eläkkeiden takuujärjestelmää koskevat kysymykset liittyvät 
läheisesti maksukyvyttömyysdirektiivin 8 artiklaan yhteydessä olevien kysymysten 
ratkaisemiseen asianmukaisella tavalla;

TIEDONSAANTI

21. panee merkille, että työntekijöiden tiedot eläkkeistä ovat hyvin rajalliset; katsoo, että 
työntekijöiden on saatava entistä paremmin tietoa keräämistään eläkeoikeuksista, 
eläkeoikeuden ehdoista, oikeuden turvasta ja siirrettävyydestä sekä oikeudesta ja 
mahdollisesta tarpeesta lisäsäästöihin kohdetason saavuttamiseksi;

22. toteaa, että valinnanvaran kasvu ei aina paranna tilannetta; korostaa, että itse kysymys on 
työntekijöitä vähän kiinnostava ja erittäin monimutkainen; katsoo, että valittavissa pitäisi 
olla oletusvaihtoehtoja, jäsenyyden olisi suotavaa olla pakollinen ja oikeutta jättäytyä 
järjestelmän ulkopuolelle olisi rajoitettava;

POLITIIKAN KOORDINOINTI

23. muistuttaa, että puheenjohtaja Barroso on asettanut eläkkeet tärkeään asemaan jo 
ensimmäisellä kaudellaan; katsoo, että tähän mennessä on puuttunut yhdenmukainen ja 
kattava menettely; pitää vihreää kirjaa hyvänä ensimmäisenä askeleena kohti tällaista 
menettelyä; odottaa konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia lähitulevaisuudessa;

24. kehottaa komissiota järjestäytymään niin, että se keskittyy eläkkeisiin perustamalla 
puheenjohtaja Barroson johtaman työryhmän, joka käsittää kaikkien asiaan liittyvien 
pääosastojen ja erityisesti talouden ja rahoituksen pääosaston, sisämarkkinoiden ja 
palvelujen pääosaston, työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosaston, verotuksen ja 
tulliliiton pääosaston, terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston sekä Eurostatin ja EKP:n 
yksiköiden toimivallan eläkkeiden alalla.
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