
PR\837005ET.doc PE452.558v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

2010/2239(INI)

29.10.2010

RAPORTI PROJEKT
Roheline raamat „Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem”.
(2010/2239(INI))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Raportöör: Ria Oomen-Ruijten

Arvamuse koostaja (*): George Sabin Cutas, majandus- ja rahanduskomisjon

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 50



PE452.558v01-00 2/12 PR\837005ET.doc

ET

PR_INI

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK............................................3

SELETUSKIRI ......................................................................................................................9



PR\837005ET.doc 3/12 PE452.558v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

rohelise raamatu „Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem” kohta
(2010/2239(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 7. juuli 2010. aasta teatist „Roheline raamat. Piisav, jätkusuutlik 
ja kindel Euroopa pensionisüsteem“ (KOM(2010)0365);

– võttes arvesse oma XX. novembri 2010. aasta resolutsiooni demograafiliste väljakutsete 
ja põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta1;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee aruannet komisjoni 7. juuli 2010. 
aasta teatise „Roheline raamat. Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem” 
2kohta;

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniste kohta: Euroopa 2020. aasta strateegia koondsuuniste II osa 
(KOM(2010)0193) ja oma 8. septembri 2010. aasta resolutsiooni sellel teemal3;

– võttes arvesse komisjoni 29. aprilli 2009. aasta teatist „Toimetulek rahvastiku vananemise 
mõjuga ELis (2009. aasta aruanne rahvastiku vananemise kohta)” (KOM(2009)0180) ja 
oma 7. septembri 2010. aasta resolutsiooni4;

– võttes arvesse oma 6. mai 2009. aasta resolutsiooni tööturult tõrjutud isikute aktiivse 
kaasamise kohta5;

– võttes arvesse oma 6. mai 2009. aasta resolutsiooni uue sotsiaalmeetmete kava kohta6;

– võttes arvesse oma 20. novembri 2008. aasta resolutsiooni sotsiaalkindlustussüsteemide ja 
pensionide tuleviku – nende rahastamise ja individualiseerimise suundumuse kohta7;

– võttes arvesse oma 9. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni sotsiaalse kaasatuse edendamise 
ja vaesuse, sealhulgas laste vaesuse vastu võitlemise kohta ELis8;

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2005)0507) ja oma 20. juuni 2007. aasta resolutsiooni9;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni, 
tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning 
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades, et inimesed sisenevad tööturule vanemana pikema hariduse ja kõrghariduse 
                                               
1 P7_TA(2010)XXXX.
2 XXXX
3 P7_TA (2010)0309.
4 P7_TA(2010)0306.
5 P6_TA(2009)0371.
6 P6_TA(2009)0370.
7 ELT C 16E, 22.1.2010, lk 25.
8 ELT C 9E, 15.1.2010, lk 11.
9 ELT C 16 E, 12.6.2008, lk 122.
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tõttu, lahkuvad tööturult keskmiselt enne seadusliku pensioniea kättejõudmist ja 
pikaealisus kasvab;

B. arvestades, et tööturule sisenevate inimeste arv väheneb (ELi tööealine elanikkond hakkab 
2012. aastast alates vähenema) ja pensionäride arv suureneb (2008. aastal oli ELis üle 65-
aasta vanuse inimese kohta neli tööealist kodanikku, 2020. aastal on see arv viis ja 2060. 
aastal kaks);

C. arvestades, et Euroopa Liidu majanduse juhtimisel tuleks arvesse võtta rohelises raamatus 
esitatud terviklikku lähenemisviisi;

D. arvestades, et finantskriisi tõttu on kasvanud tööpuudus, paljudes liikmesriikides on 
suurenenud eelarvedefitsiit ja tekkinud probleemid (maksudest või muudest allikatest 
rahastatavate) pensionide rahastamisega;

ÜLDSÄTTED
ELi tasand ja liikmesriigid
1. tunnustab rohelises raamatus vastu võetud terviklikku lähenemisviisi, mille eesmärk on 

riiklikul ja ELi tasandil anda uut hoogu vanaduspensionide kindlustamisele;
2. rõhutab, et liikmesriigid peavad lahendama väga suuri probleeme, et tagada pensionide 

vastavus kodanike ootustele;
3. tunneb valusat puudust sellest, et kordagi ei ole mainitud väikeseid ja keskmise suurusega 

ettevõtjaid, kes on ELis peamised tööandjad ning võivad, peavad ja tahavad anda olulise 
panuse pensionisüsteemide jätkusuutlikkuse ja piisavuse tagamisse;

4. märgib, et tugev majandus- ja sotsiaalpoliitika annab olulise panuse kasvu ja stabiilsuse 
edendamisse;

5. on seisukohal, et majanduse juhtimise ning eelkõige stabiilsuse ja kasvu pakti raames 
tuleb pensionisüsteemidesse tehtavatesse pikaajalistesse investeeringutesse suhtuda 
positiivselt;

6. rõhutab, et pensionid ja pensionisüsteemid on üks liikmesriikide peamisi kohustusi;

7. märgib, et ELis puuduvad ühtsed kriteeriumid, mis heidaksid valgust eri 
pensionisüsteemidele, ja seetõttu ei saa kõikide süsteemide suhtes kohaldada läbipaistvat 
järelevalvet;

Sugu
8. avaldab kahetsust, et rohelises raamatus ei ole üldse tähelepanu pööratud soolise 

võrdõiguslikkuse küsimustele, eriti kui pidada meeles, et tööelu põhjalike erinevuste tõttu 
on naiste pensionid keskmiselt väiksemad;

9. rõhutab pensioniõiguste individualiseerimise tähtsust viisil, mis tagaks meeste ja naiste 
majandusliku sõltumatuse;

PENSIONIDE PIISAVUS
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10. ei pea võimalikuks kehtestada piisav pension Euroopa tasandil, sest piisavuseks vajalik 
summa sõltub väga suurel määral liikmesriikide konkreetsetest tingimustest;

11. on seisukohal, et liikmesriigid ise vastutavad piisava pensioni kindlustamise eest oma 
kodanikele osana oma sotsiaal- ja majanduspoliitikast;

12. rõhutab, et eri pensionisüsteemide puhul annavad piisava pensioni tagamisel parimaid 
tulemusi üldiste süsteemide (esimene sammas) ühendamine tööga seotud süsteemidega 
(teine sammas);

13. rõhutab, et pensionisüsteemide jätkusuutlikkust ja piisavust mõjutab kindlasti ka kolmas 
sammas, see tähendab kas toetatud või muud individuaalsed säästud; 

14. võtab teadmiseks, et riiklikud eelarved on tugeva surve all ja paljud liikmesriigid vaatavad 
läbi kulutuste tõhusust; kutsub liikmesriike üles kaaluma hüvitiste kehtestamist, et 
kõikidel maksumaksjatel, kes ei suuda saavutada eesmärgiks seatud taset esimeses ja 
teises sambas, oleks õigus teha täiendav tasaarvestus teise samba pensionimaksetest või
kolmanda samba erasektori pensioniskeemide sissemaksetest; märgib, et see võiks samuti 
aidata liikmesriikidel luua kolmesambalist struktuuri;

15. rõhutab, et inflatsioon kahjustab pensionisüsteemide jätkusuutlikkust ja piisavust;

PENSIONIRAAMISTIK
PENSIONIIGA
16. on arvamusel, et seoses demograafiliste suundumuste ja vajadusega tagada pensionide 

rahastamine peab rohkem inimesi tööturul osalema ja seal pikemalt olema; märgib, et 
eeldatav eluiga on pikenenud ja kutsub liikmesriike üles kaaluma eeldatava eluea sidumist 
seadusliku pensionieaga;

17. märgib, et seadusliku pensioniea ja vanemate inimest tööturult lahkumise tegeliku eluea 
vahel on suured erinevused; kutsub seetõttu liikmesriike ja tööturu osapooli vahetama 
teavet heade kogemuste kohta ning sõlmima kokkuleppeid, mille eesmärk on tööea 
pikendamine, näiteks premeerides inimesi, kes lükkavad pensionilemineku edasi;

18. on arvamusel, et rasket füüsilist ja/või vaimset tööd tegevate eakate osas peab turvalise 
paindlikkuse suunas liikuv tööturg pakkuma loovaid lahendusi, nagu paindlikum seaduslik 
pensioniiga, osa-aja pension või töötingimuste kohandamine, kus rõhk on töövõimel, et 
leida püsiv tasakaal tööhõive nõuete ja töötajate võimete vahel; on seisukohal, et vanuse 
alusel diskrimineerimise vältimiseks on vaja aktiivset poliitikat;

ELi 2020. AASTA STRATEEGIA
19. avaldab kahetsust, et 2020. aasta strateegias ei ole selgesõnaliselt tähelepanu pööratud 

jätkusuutlikele ja piisavatele pensionisüsteemidele;

20. on arvamusel, et kui 2020. aasta strateegia osutub edukaks, suureneb tööturul olevate 
inimeste arv, mis edendab majanduskasvu ja suurendab sellega pensionisüsteemide 
jätkusuutlikkust; 

21. toetab kooskõlas 2020. aasta strateegiaga suunatud ja aktiivset tööturupoliitikat, millega 
suurendatakse eakamate töötajate, naiste, vähemusrühmade liikmete ja pikaajaliste töötute 
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osalemist tööturul;

TÖÖANDJAPENSIONI KOGUMISASUTUSTE DIREKTIIV
LIIKUVUS JA ÜLEKANTAVUS
22. rõhutab liikuvuse kasvavat tähtsust ELi tööturul ja vajadust sellise liikuvuse järele;
23. märgib, et esimese samba pensioniõigusi reguleeritakse asjakohase koordineeriva 

määrusega, kuid teise samba pensionide ülekantavuse tagamiseks tuleb kokku leppida;
24. on seisukohal, et paljude teise samba süsteemide mitmekesisuse ja keerukuse tõttu tuleb 

ette näha omandatud pensioniõiguste ülekantavuse tingimused selles tähenduses, et 
ülekantavus algab uute lepingute sõlmimisega, mille puhul ülekandmise avaldus 
rahuldatakse ainult juhul, kui üle kantud kindlustussumma paigutatakse fondi, mille 
eesmärk on vanaduspensionide maksmine; on arvamusel, et maksud tuleb arvutada ja 
maksta liikmesriigis, kus õigused on omandatud;
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ELi ÕIGUSAKTIDE LÄBIVAATAMINE
25. märgib, et paljudes liikmesriikides on tunnistatud teise samba pensionisüsteemide tähtsust, 

ja märgib, et tuleb ka tagada nende süsteemide vastavus Euroopa tingimustele ja 
kriteeriumidele, mida kohaldatakse teise samba süsteemide suhtes; 

26. on arvamusel, et kõikidel töötajatel peab olema teise samba õigus ilma igasuguse 
diskrimineerimiseta soo, tegevusala ja/või töölepingu alusel;

27. palub komisjonil uurida, kuidas toetada töötajate teises sambas osalemise õigust ja teha 
ettepanekud kõnealuse samba loomiseks, kui seda veel ei ole;

28. palub liikmesriikidel toetada sotsiaalse dialoogi arendamist vanaduspensioni valdkonnas;
29. on arvamusel, et ELi eeskirjad kolmanda samba ja selle sujuva piiriülese toimimise kohta 

tuleb siseturu nõuetekohase toimimise ja võrdsete võimaluste loomise seisukohast läbi 
vaadata;

EUROOPA ÕIGUSAKTID / HEAD TAVAD
30. toetab Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse (EIOPA) loomist; 

rõhutab, ametile tuleb anda piisavad vahendid talle antud ülesannete tõhusaks täitmiseks;

31. rõhutab, et on tähtis kasutada ühtset metoodikat riigivõla osa arvutamisel, mis tuleneb 
pensioniga seotud kohustustest;

MAKSEVÕIME
ELi MAKSEVÕIME ÕIGUSAKTID
TEAVE
OSALEMINE JA INVESTEERINGUD
32. tunneb muret ebapiisava teabe pärast, mida riigiasutused ja pensioneid haldavad asutused 

annavad üldsusele vanaduspensionide vajalikkuse, võimaluste, omandatud õiguste, 
tõenäoliste tulemuste ja tegeliku olukorra kohta; palub komisjonil ja liikmesriikidel 
algatada kampaaniaid, mille abil kodanikele antakse võimalus võtta meetmeid endale 
piisava pensioni tagamiseks ja julgustatakse neid seda tegema;

33. on arvamusel, et Euroopa tasandil tuleb ühendada teave, mida liikmesriigid ja fondid 
annavad üksikisikutele omandatud õiguste kohta, mis tavaliselt on kantud riiklikesse 
pensioniregistritesse;

34. on arvamusel, et kui pensionisüsteem reformitakse või kui toimub üleminek lubatud 
pensionilt lubatud pensionisüsteemile või viimase palga süsteemilt keskmise palga 
süsteemile, tuleb üldsust tagajärgedest viivitamata ja täielikult teavitada;

POLIITIKA KOOSKÕLASTAMINE
35. on seisukohal, et edasises arutelus piisava, turvalise ja jätkusuutliku pensionisüsteemi üle 

oleks kasulik luua pensionifoorum, kus on esindatud sidusrühmad, kes annavad teavet 
parimate tavade kohta ja aitavad ette valmistada poliitilisi algatusi;
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36. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Demograafilised muutused, st pööratud rahvastikupüramiid, mida tõenäoliselt varsti on 
oodata, ja pikem oodatav eluiga, mida meil on õnn nautida ja mis tähendab seda, et vanemad 
inimesed jäävad kauem terveks ja aktiivseks ning osalevad ühiskonnaelus kauem, sunnivad 
meid tegelema strateegiaga, mis toob pensionide valdkonda värsket sidusust ja järjekindlust.

On viimane aeg teha algatusi vanade ja noorte tuleviku ning põlvkondade ja inimeste vahelise 
solidaarsuse uueks määratlemiseks, et toetada jätkusuutliku, kindla ja piisava sissetuleku 
kindlustamist pärast pensionile jäämist.

Raportöör on täiesti teadlik sellest, et Euroopa pensionisüsteemide vahel on suured erinevused 
ning et uute liikmesriikide ja nende kodanike ees seisavad lisaprobleemid, sest riskide 
hajutamiseks on väga soovitav luua diferentseeritud (mitme sambaga) pensionisüsteem. 

Paljudes liikmesriikides (eriti EL-15 riikides), kus on kasutusel ümberjagamisskeem (pay-as-
you-go), tuleb teha suuri lisakulutusi praegu ja tulevikus, mis tähendab järjest kasvavat survet 
solidaarsusele ja suurendab noorema põlvkonna koormust. Lisaks sellele on finants- ja 
majanduskriis näidanud, et mitte ükski pensionisüsteem ei ole selliste sündmuste suhtes 
immuunne, vaid suured eelarve puudujäägid, suur tööpuudus ja väga väikesed 
maksukoormuse suurendamise võimalused mõjutavad negatiivselt eelkõige 
ümberjagamisskeeme. 

Noored sisenevad parema hariduse tõttu tööturule hiljem. Lisaks sellele on hakatud pensionile 
jääma enne seaduslikku pensioniiga. Inimesed töötavad järjest vähem aega, kui on vajalik 
nende pensioniõiguste katmiseks. Paindlikuma ja individuaalsema pensioni- ja töösüsteemi 
abil saaksid inimesed tööturul kauem osaleda, kuid neid süsteeme on praegu liiga vähe.

Kõige selle tulemusena on veelgi raskem täita stabiilsuse ja kasvu pakti tingimusi, kui sääste 
ei ole kogutud ja pensionäride jaoks võetud kohustused lisatakse täies mahus arvestustesse.

Raportöör suhtub komisjoni rohelisse raamatusse positiivselt, mille eesmärk on, et nii 
liikmesriigid, tööturu mõlemad osapooled kui ka liit suhtuksid oma kohustustesse innukamalt 
ja vaataksid need värske pilguga läbi. Seetõttu peame ühiselt, kuid kõikide osapoolte 
kohustusi tunnistades ja arvesse võttes, looma süsteemi, mis on jätkusuutlik ja kindel ning 
tagab liikmesriigi tasandil piisavad pensionid. On vaja kaasaegset süsteemi, mis tunnistab ja 
aitab kaasa sellise olukorra kujundamisele, kus vaba liikumine Euroopas ei piirdu esimese 
samba süsteemidega, vaid kus eelduseks on, et liikuvus on vajalik eelkõige uuele 
põlvkonnale, kuid ka tõhusale ja hästi toimivale tööturule. Teisisõnu on see süsteem, kus 
lahendusi pakutakse mitte ainult praegustele, vaid ka tulevastele probleemidele.
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I. Demograafilised muutused

- Rahvastikus domineerib selgelt üle 55-aastaste vanuserühm.
- Keskmise eeldatava eluea tõus jätkub: meestel 76 aastalt 84 aastani (2060. aastal) ja 

naistel 82 aastalt 89 aastani (2060. aastal).
- Sündimus püsib ELis madal (1,6).
- Üle 65-aastaste arv tööealiste suhtes kahekordistub 25,4%-lt (2008. aastal) 53,5%-ni 

(2060. aastal).
- Tööealiste elanike arv suureneb 2007. ja 2020. aasta vahelisel ajal 3,7%, mis tuleneb 

naiste arvu suurenemisest tööturul. Pärast 2020. aastat tööealiste elanike arv väheneb 
13,6%.

- 2008. aastal oli iga pensionäri kohta neli tööealist inimest. 2020. aastal on neid viis. 
2060. aastal on iga pensionäri kohta kaks tööealist inimest. 

- Osalemine tööturul kasvab (15–64-aastased) 70,6%-lt (2007. aastal) 74,1%-ni (2060. 
aastal).

- 2010. aastal on ELis töötegemise lõpetavate inimeste keskmine eluiga 61,4 aastat.

2060. aastaks on vananevale elanikkonnale tehtavad riiklikud kulutused suurenenud 
keskmiselt 4,75% rahvamajanduse kogutoodangust ja riiklikud kulutused pensionidele 
keskmiselt 2,4% rahvamajanduse kogutoodangust. 

Finants- ja majanduskriis koos demograafiliste muutustega on oma jälje jätnud 
pensionisüsteemidele. Suure tööpuuduse, aeglasema kasvu, väiksema investeeringutasuvuse 
ja suurema avaliku sektori eelarvepuudujäägi tõttu muutub piisava pensioni kindlustamine ja 
mõnel juhul ka lubaduste täitmine pensionisüsteemidele järjest raskemaks. Enamikus 
liikmesriikides ei ole tänased pensionärid veel kriisi tõttu kannatanud, kuid mõnes 
liikmesriigis on eelarvekärbete tõttu pensione siiski vähendatud.

Paljud liikmesriigid on pensionisüsteemide reformimisel valinud kärbete tegemise esimeses 
sambas. Rahaline jätkusuutlikkus on tähtis, kuid arvesse tuleb võtta ka piisava sissetuleku 
kindlustamist. Eelarve jätkusuutlikkus ja pensionisüsteemide piisavus ei ole teineteist 
välistavad eesmärgid, vaid ühe medali kaks külge. Tõelist jätkusuutlikkust ei ole võimalik 
saavutada piisavate pensionide tagamiseta. Kui pensionisüsteemid ei ole piisavad, võib 
tagajärjeks olla tarbimise langus ja vähenenud nõudluse tõttu majanduslik ebastabiilsus ja 
sellest tulenevalt finantsprobleemid. See võib panna riiklikud kulutused muudele 
sotsiaalkindlustuse vormidele tugeva surve alla. 

II. Vastutus

Vastutus jätkusuutliku pensionisüsteemi ja piisavate pensionide eest on jagatud valitsuse, 
tööturu osapoolte ja üksikisiku vahel.

Esimene sammas põhineb maksumaksjate vahelisel solidaarsusel. Enamikul juhtudel on see 
riiklik sammas, mida rahastab valitsus ümberjagamisskeemi (pay-as-you-go) abil. 

Teise samba eest vastutavad ühiselt tööandjad ja töövõtjad ning see põhineb valitsuse ja 
tööturu osapoolte kehtestatud õiguslikus raamistikus sätestatud ühistel sissemaksetel.
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Ebaseadusliku töö vastu võitlemine on pensionisüsteemide säilitamiseks samuti tähtis.

Esimene ja teine sammas moodustavad piisava pensionisüsteemi aluse. Käesolevas raportis 
määratleb raportöör piisava pensioni miinimumpensionina, mille suuruse määrab kindlaks iga 
liikmesriik ise. 
Kolmas sammas põhineb üksikisiku sissemaksetel.

Tulevastes pensionisüsteemide reformides tuleb esimese ja teise samba vahele luua ühendus. 
Need sambad, mis mõnes liikmesriigis osaliselt kattuvad, on tihedalt seotud kolmanda 
sambaga. ELi tasandil peab avatud koordineerimismeetod tagama, et esimese samba 
kohustused on jätkusuutlikud ja piisavad, samal ajal tuleb teist sammast kohandada, 
suurendades tööturu osapoolte rolli. Mis aga puutub kolmandasse sambasse, siis siin tuleb 
pensionifondide maksevõimet paremini reguleerida.

III. Pädevus 

Põhiliselt vastutab pensionisüsteemide eest liikmesriik, kuid teatavate aspektide puhul on 
tähtis ELi tasandil koordineerimine: näiteks siseturu toimimise, stabiilsuse ja kasvu pakti 
nõuete ning 2020. aasta strateegia täitmise osas. Muude ELi õigusvahenditega, nagu avatud 
koordineerimismeetod, saab toetada liikmesriike.

Penisonikulude mõju riigi rahandusele ühes liikmesriigis võib tõsiselt mõjutada ka teisi 
liikmesriike. Stabiilsuse ja kasvu pakti tuleb seetõttu riigi poliitikas arvesse võtta, eriti 
esimeses pensionisambas. Pensionifondid on finantsturgude lahutamatu osa. Lisapensioni 
direktiiv (teine sammas) kuulub tööandjapensioni kogumisasutuste direktiivi (2003/41/EÜ 
tööandja pensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta) kohaldamisalasse. Senini ei 
ole käesolevat direktiivi kohaldatud kõikide pensionifondide suhtes, mille suhtes see oleks 
olnud asjakohane. See on põhjustanud pensionifondide kohtlemise ja järelevalve osas 
ebavõrdsust, sõltudes sellest, kas need on selle direktiiviga reguleeritud.
Finants- ja majanduskriis on teinud selgeks, kui tähtis on pensionifondide järelevalve ELi 
tasandil. Sellega seoses oleks soovitav uurida solventsuse direktiivide I ja II reguleerimisala ja 
tõhusust. Raportöör on veendunud, nende kolme direktiivi uurimise puhul tuleb arvesse võtta 
rohelise raamatu üle peetavaid arutelusid.

IV. Muutuv tööturg

Paindlikkuse ja kindluse vaheline tasakaal tööturul toetab majanduse kohanemisvõimet ja 
tugevdab Euroopa sotsiaalset mudelit. Praegusel tööturul peavad inimesed suutma töökohta 
vahetada kiiresti ja ilma finantstakistusteta. Tööandjad peavad olema suutelised tööle võtma 
õige inimese, kellel on vajalikud oskused. Ka selle tõttu tuleb pensionisüsteeme ajakohastada, 
et tööturult kõrvaldada liikuvuse takistused. Muu hulgas peab tööturg olema paindlik ka 
pensionäride seisukohast.

Kuna tööturg muutub paindlikumaks ja naiste arv suureneb, on pensionisüsteemide aluseks 
olevad arvutused vananenud, sest need põhinevad täieliku tööaja töötanud meestel ja nende 
keskmistel sissetulekutel, mille tõttu tuleb neid arvutusi samuti ajakohastada. See on eriti 
tähtis, kui arvesse võtta, et kodanikel on õigus saada täpset teavet oma pensioni ja 
pensionisüsteemi kulude kohta (eelkõige esimese samba puhul).
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Turvalise paindlikkuse süsteemidel on oluline osa tööea pikendamise seisukohast. Inimesi 
tuleb julgustada oma tööelu pikendama näiteks tööturupoliitika kaasajastamise ja 
töötingimuste parandamisega. Euroopa, riigi ja kohaliku tasandi poliitika eesmärk peab olema 
aktiivne vananemine.

V. Võrdsed võimalused

Rohelises raamatus ei ole naiste ja meeste võrdõiguslikkusele erilist tähelepanu pööratud. 
Ebatüüpiliste lepingute alusel töötab rohkem naisi kui mehi. Naised teenivad keskmiselt 
vähem kui mehed ja katkestavad töö sagedamini kui mehed, et tegutseda hooldajana. Sellest 
tulenevalt on nende pensionid tihti väiksemad, mis suurendab vanemate naiste vaesusriski, 
samuti suurendab seda asjaolu, et nad elavad meestest kauem (kuigi sugupoolte vaheline 
erinevus hakkab vähenema). Mõnes ümberjagamisskeemis on hooldusperioodid maksetes 
arvesse võetud. Kuid seda ei tehta lisapensioniskeemide puhul. Seetõttu on küsimus, kuidas 
solidaarsust rahastada. 

Raportöör on seisukohal, et rahaline sõltumatus peaks sotsiaalkindlustuses olema üldine 
põhimõte. Individuaalsed pensionimaksed tagavad majandusliku sõltumatuse nii naistele kui 
ka meestele. 
Üks võimalus paindlikkuse suurendamise ning meeste ja naiste vaheliste erinevuste 
kõrvaldamisega seotud probleemide lahendamiseks võiks olla pensionifondi tehtavate 
maksete piisavuse hindamine selle alusel, mitu aastat peab sissemakseid tegema, et tekiks 
sellise pensioni õigus.

VI. Teave

Pensionisüsteemide ja nende kohta kodanikele antava teabe läbipaistvus on usalduse 
saavutamiseks väga oluline. Inimesed peavad olema teadlikud pensionisüsteemide eri 
sammaste võimalustest, et tagada endale piisav pension. Nad peavad saama õiget teavet 
riskide kohta. Kriisi tõttu peavad poliitikakujundajad looma stabiilsuse sellega, et annavad 
selget teavet pensionipoliitika ja tulevaste pensionide suuruse kohta. Ainult siis saavad 
inimesed teha tasakaalustatud otsuseid oma pensioni kohta.

Sellega seoses on raportöör seisukohal, et elanikele tuleb selgitada, et nad peaksid hakkama 
oma pensionide jaoks säästma võimalikult varakult (finantsharidus).


