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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vihreästä kirjasta "Riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten 
eläkejärjestelmien kehittäminen"
(2010/2239(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission 7. heinäkuuta 2010 julkistaman tiedonannon "Vihreä kirja: 
riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen" 
(KOM(2010)0365),

– ottaa huomioon xx. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman väestörakenteen 
muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta1,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2 komission 7. heinäkuuta 
2010 julkistamasta tiedonannosta "Vihreä kirja: riittävien, kestävien ja turvattujen 
eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen",

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoista: Eurooppa 2020 -strategian yhdennettyjen 
suuntaviivojen II osa (KOM(2010)0193) sekä 8. syyskuuta 2010 siitä antamansa 
päätöslauselman3;

– ottaa huomioon komission 29. huhtikuuta 2009 esittämän tiedonannon EU:n väestön 
ikääntymisen vaikutusten käsittelystä (väestön ikääntymistä koskeva kertomus 2009) 
(KOM(2009)0180) sekä 7. syyskuuta 2010 siitä antamansa päätöslauselman4,

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman työmarkkinoilta 
syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämisestä5,

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman uudistetusta sosiaalisesta
toimintaohjelmasta6,

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 2008 antamansa päätöslauselman sosiaaliturva- ja 
eläkejärjestelmien tulevaisuudesta: niiden rahoitus ja suuntaus kohti yksilöllistämistä7,

– ottaa huomioon 9. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman yhteiskunnallisen 
osallisuuden edistämisestä ja köyhyyden, myös lasten köyhyyden torjumisesta EU:ssa8,

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2005)0507) sekä siitä 20. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman9,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

                                               
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 EUVL C 16E, 22.1.2010, s. 25.
8 EUVL C 9 E, 15.1.2010, s. 11.
9 EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 122.
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– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
lausunnot (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että ihmiset tulevat työmarkkinoille vanhempina aiempaa pidemmän ja 
korkeatasoisemman koulutuksen johdosta, että he poistuvat työmarkkinoilta ennen 
lakisääteistä eläkeikää ja että pitkäikäisyys on yhä yleisempää,

B. ottaa huomioon, että työmarkkinoille saapuvien määrä on pienenemässä (EU:n 
aktiiviväestö alkaa vähentyä vuodesta 2012 alkaen) ja että eläkeläisten lukumäärä kasvaa 
(vuonna 2008 EU:ssa oli neljä työikäistä kansalaista jokaista yli 64-vuotiasta kohti, 
vuonna 2020 tämä suhdeluku on viisi yhteen ja vuonna 2060 kaksi yhteen),

C. katsoo, että Euroopan unionin taloushallinnossa olisi otettava huomioon vihreässä kirjassa 
esitetty kokonaisvaltainen lähestymistapa,

D. ottaa huomioon, että rahoituskriisi on johtanut työttömyyden ja budjettivajeiden kasvuun 
monissa jäsenvaltioissa ja vaikeuttanut (verovaroihin ja muihin varoihin perustuvien) 
eläkkeiden rahoittamista,

YLEISTÄ
EU ja jäsenvaltiot
1. arvostaa vihreässä kirjassa sovellettua kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja sitä, että 

kirjalla pyritään antamaan kansallisella ja EU:n tasolla uutta pontta eläketurvan 
varmistamiseen;

2. tähdentää, että jäsenvaltioiden on vastattava valtaviin haasteisiin huolehtiakseen siitä, että 
eläkkeet vastaavat kansalaisten niihin asettamia odotuksia;

3. pitää puutteena, että ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota pk-yrityksiin, jotka yhtenä EU:n 
suurimpana työnantajana voivat ja haluavat tukea, ja joiden on tuettava, merkittävässä 
määrin eläkejärjestelmien kestävyyden ja riittävyyden varmistamista;

4. huomauttaa, että asianmukaisella talous- ja sosiaalipolitiikalla voidaan edistää kasvua ja 
vakautta huomattavasti;

5. katsoo, että taloushallinnon yhteydessä ja etenkin kasvu- ja vakaussopimuksen puitteissa 
on suhtauduttava myönteisesti eläketurvaan tehtäviin pitkän aikavälin investointeihin;

6. korostaa, että eläkkeistä ja eläkejärjestelmistä huolehtiminen on yksi jäsenvaltioiden 
ensisijaisista velvollisuuksista;

7. toteaa, että EU:lla ei ole yhteisesti sovittuja kriteereitä, joiden avulla eri eläkejärjestelmiä 
voitaisiin tarkastella nykyistä lähemmin, ja että siksi avointa, kaikkia järjestelmiä 
koskevaa valvontaa ei voida toteuttaa;

Sukupuoli
8. pitää valitettavana. että vihreässä kirjassa ei kiinnitetä huomiota sukupuolikysymykseen, 

etenkin kun pidetään mielessä, että erilaisen urakehityksen vuoksi naisten eläkkeet ovat 
keskimääräistä pienemmät;
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9. painottaa eläkeoikeuksien yksilöllistämisen tärkeyttä miesten ja naisten taloudellisen 
riippumattomuuden takaajana;

ELÄKKEIDEN RIITTÄVYYS
10. on sitä mieltä, että ei ole mahdollista vahvistaa Euroopan tasolla riittävää eläkettä, sillä 

riittävyys riippuu pitkälti jäsenvaltioiden erityisolosuhteista ja on yhteydessä niihin;
11. katsoo, että jäsenvaltiot vastaavat noudattamansa sosiaali- ja talouspolitiikan yhteydessä 

itse riittävän eläketurvan vahvistamisesta kansalaisiaan varten;
12. tukee näkemystä, jonka mukaan eri eläkejärjestelmien joukossa yleiset järjestelmät 

(ensimmäinen pilari) antavat yhdessä työeläkejärjestelmien (toinen pilari) kanssa parhaan 
takuun riittävästä eläketurvasta;

13. korostaa, että myös kolmas pilari, eli yksityiseen ja mahdollisesti tuettuun 
eläkesäästämiseen perustuvat järjestelmät, osallistuu eläkejärjestelmien kestävyyden ja 
riittävyyden varmistamiseen;

14. toteaa, että kansalliset talousarviot ovat suuren paineen alla ja että monissa jäsenvaltioissa 
selvitetään, käytetäänkö varoja tehokkaasti; kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan 
korvausjärjestelmän käyttöön ottamista, jotta jokaisella verovelvollisella, joka ei voi 
saavuttaa tavoitetasoa ensimmäisessä ja toisessa pilarissa, on oikeus soveltaa 
lisävähennyksiä toisen pilarin eläkemaksuista tai kolmannen pilarin yksityistä eläkettä 
varten maksamistaan maksuista; katsoo, että tämä voi myös auttaa jäsenvaltioita luomaan 
kolmannen pilarin rakenteita;

15. painottaa, että inflaatio nakertaa eläkejärjestelmien kestävyyttä ja riittävyyttä;

ELÄKETURVAN YLEISET PUITTEET
ELÄKEIKÄ
16. on sitä mieltä, että väestörakenteen muutosten ja eläkkeiden rahoitettavuuden vuoksi on 

välttämätöntä, että entistä useammat ihmiset ovat läsnä työmarkkinoilla ja myös pysyvät 
niillä pidempään; huomauttaa, että elinaikaodote on pidentynyt ja kehottaa jäsenvaltioita 
harkitsemaan elinaikaodotteen kytkemistä lakisääteiseen eläkeikään;

17. toteaa, että yhtäällä lakisääteisen eläkeiän ja toisaalla ikääntyvien työntekijöiden 
tosiasiallisen työmarkkinoilta poistumisen välillä on suuria eroja; pyytää siksi 
jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia vaihtamaan hyviä käytäntöjä ja tekemään 
sopimuksia, joilla työuria saadaan pidennettyä, esimerkiksi palkitsemalla työntekijöitä, 
jotka lykkäävät eläkkeelle siirtymistään;

18. katsoo, että fyysisesti ja / tai henkisesti raskasta työtä tekeville ikääntyville työntekijöille 
on joustavuuteen ja varmuuteen pyrkivillä työmarkkinoilla tarjottava luovia ratkaisuja, 
kuten lakisääteisen eläkeiän joustavoittaminen, osa-aikaeläkkeet tai työolojen 
mukauttaminen, jolloin on korostettava työkykyä ("work ability") pyrittäessä löytämään 
pysyvä tasapaino työelämän vaatimusten ja työntekijöiden valmiuksien välillä; katsoo, 
että näin ollen tarvitaan aktiivisia toimia ikäsyrjinnän torjumiseksi;

EUROOPPA 2020 -STRATEGIA
19. pitää valitettavana, että Eurooppa 2020 -strategiassa ei eläkejärjestelmien kestävyyteen ja 

riittävyyteen ole kiinnitetty nimenomaista huomiota;
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20. katsoo, että mikäli Eurooppa 2020 -strategia onnistuu, työmarkkinoilla olevien ihmisten 
määrä lisääntyy, mikä piristää talouskasvua ja parantaa siten eläkejärjestelmien 
kestävyyttä;

21. kannattaa Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti kohdennettua ja aktivoivaa 
työmarkkinapolitiikkaa, jolla huolehditaan siitä, että ikääntyvien työntekijöiden, naisten, 
vähemmistöryhmien edustajien ja pitkäaikaistyöttömien osallistuminen työmarkkinoihin 
lisääntyy;

IORP-DIREKTIIVI
LIIKKUVUUS JA SIIRRETTÄVYYS
22. korostaa liikkuvuuden kasvavaa merkitystä ja välttämättömyyttä EU:n työmarkkinoilla;

23. panee merkille, että ensimmäisen pilarin eläkeoikeudet on otettu sääntelyn piiriin 
asianomaisen koordinointiasetuksen myötä, mutta että ratkaisuja kaivataan toisen pilarin 
eläkkeiden siirrettävyyden osalta;

24. katsoo, että toisen pilarin järjestelmien moninaisuuden ja monimutkaisuuden vuoksi on 
asetettava reunaehtoja kertyneiden eläkeoikeuksien siirrettävyyden suhteen; katsoo, että 
reunaehdoissa on vaadittava, että siirrettävyys alkaa uusien sopimusten yhteydessä, jolloin 
siirtopyyntö voidaan hyväksyä vain, mikäli maksut kohdistetaan eläketurvaan liittyvään 
rahastoon; katsoo, että myös verovelvollisuudet on hoidettava jäsenvaltiossa, jossa 
oikeudet on kerrytetty;

EU-LAINSÄÄDÄNNÖN UUDELLEENARVIOINTI
25. panee merkille, että useissa unionin jäsenvaltioissa toisen pilarin eläkejärjestelmien 

merkitys on aliarvioitu, ja katsoo, että on myös huolehdittava siitä, että kyseiset 
järjestelmät vastaavat niitä reunaehtoja ja kriteereitä, jotka on unionissa asetettu toisen 
pilarin järjestelmille;

26. katsoo, että toisen pilarin on oltava kaikkia työntekijöitä koskeva oikeus ja että mitään 
syrjintää ei saa esiintyä sukupuolen, toimialan ja / tai työsopimuksen perusteella;

27. kehottaa Euroopan komissiota selvittämään, miten työntekijöiden oikeutta osallistua 
toiseen pilariin voidaan tukea, sekä antamaan ehdotuksia kyseisen pilarin luomiseksi 
siellä, missä sitä ei vielä ole;

28. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan eläketurvaa koskevan sosiaalisen vuoropuhelun 
kehittämistä;

29. on sitä mieltä, että kolmatta pilaria ja sen ongelmatonta rajat ylittävää toimintaa koskevia 
EU-tason sääntöjä on tarkasteltava sisämarkkinoiden asianmukaisen toimivuuden kannalta 
ja yhtäläisten toimintaedellytysten varmistamisen näkökulmasta;

UNIONIN LAINSÄÄDÄNTÖ / HYVÄT KÄYTÄNNÖT
30. kannattaa Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen perustamista; korostaa, että 

viranomaiselle on annettava asianmukaiset välineet ja voimavarat, jotta se voi hoitaa 
tehtävänsä tehokkaasti;

31. tähdentää, että on tärkeää kehittää yhdenmukainen menetelmä, jolla lasketaan, kuinka 
suuri osuus valtionvelasta johtuu eläkkeisiin liittyvistä velvoitteista;

VAKAVARAISUUS
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EU:N VAKAVARAISUUSLAINSÄÄDÄNTÖ
LISÄTIEDOT
OSALLISTUMINEN JA INVESTOINNIT
32. on huolestunut siitä, että viranomaiset ja eläkkeenmaksajat eivät tiedota kansalaisille 

riittävästi eläketurvan välttämättömyydestä ja sitä koskevista mahdollisuuksista, 
eläkekertymistä, odotettavissa olevista tuloksista ja eläketurvan nykytilanteesta; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin, joilla kansalaisille annetaan mahdollisuus 
huolehtia oman eläketurvansa riittävyydestä ja joilla heitä kannustetaan siihen;

33. katsoo, että jäsenvaltioiden ja rahastojen yksittäisille kansalaisille antamat tiedot 
kertyneistä oikeuksista, jotka muodostavat useimmiten kansallisen eläkerekisterin 
osatekijän, on yhdistettävä unionin tasolla;

34. katsoo, että uudistettaessa eläketurvajärjestelmiä ja siirryttäessä eläkelupauksista 
maksuperusteisiin järjestelmiin, tai korvattaessa loppupalkkaan perustuva järjestelmä 
keskipalkkaan perustuvalla järjestelmällä, on muutosten seurauksista kerrottava 
kansalaisille hyvissä ajoin ja perusteellisesti;
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POLITIIKAN KOORDINOINTI
35. on sitä mieltä, että riittävää, turvallista ja kestävää eläkejärjestelmää koskevan keskustelun 

laajentuessa olisi tarkoituksenmukaista luoda eläkefoorumi, jossa sidosryhmien edustajat 
voivat esittää näkemyksensä parhaista käytännöistä ja auttaa valmistelemaan 
toimintapoliittisia aloitteita;

36. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Väestörakenteen muutokset, toisin sanoen jo jonkin aikaa havaittavissa ollut väestöpyramidin 
kääntyminen päälaelleen, sekä elinaikaodotteemme pidentyminen, mikä mahdollistaa sen, että 
ikäihmiset pysyvät pidempään terveinä ja aktiivisina ja osallistuvat pidempään yhteiskuntaan, 
pakottavat meitä kehittämään strategian, jolla tuodaan eläkkeiden maailmaan uutta 
yhteenkuuluvuutta ja yhdenmukaisuutta.

On korkea aika käynnistää aloitteita, joilla nuorten ja vanhojen kansalaisten tulevaisuus ja 
sukupolvien ja ihmisten välinen solidaarisuus määritetään uudelleen ja joilla siten tuetaan 
kestävän, turvallisen ja riittävän tulotason varmistamista eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Esittelijä on täysin tietoinen siitä, että eurooppalaisten eläkejärjestelmien välillä on suuria 
eroja, mikä aiheuttaa uusille jäsenvaltioille ja heidän kansalaisilleen lisäongelmia, koska 
eriytetyn (usean pilarin) eläkejärjestelmän luominen on niin toivottavaa riskien hajautumisen 
vuoksi.

Monissa jäsenvaltioissa (erityisesti EU-15:ssa) on lisäksi rasitteena jakojärjestelmät ("pay as 
you go"), joiden kustannukset kasvavat voimakkaasti nyt ja tulevaisuudessa, mikä lisää 
solidaarisuusvaatimukseen kohdistuvia paineita ja nostaa nuorten sukupolven maksettaviksi 
koituvia kustannuksia.

Lisäksi on todettava rahoitus- ja talouskriisin osoittaneen, että mikään eläkejärjestelmä ei ole 
turvassa, mutta että suuret budjettivajeet, suurtyöttömyys ja hyvin rajalliset mahdollisuudet 
lisätä verotaakkaa vaikuttavat kielteisesti etenkin maksuperusteisiin järjestelmiin.

Nuoret astuvat saamansa paremman koulutuksen vuoksi myöhemmin työmarkkinoille. Lisäksi 
työelämästä poistutaan ennen lakisääteistä eläkeikää. Ihmiset ovat aktiivisia aina lyhyemmän 
ajan kuin on tarpeen heidän eläkeoikeuksiensa kattamiseksi. Joustavoittamalla ja 
yksilöllistämällä eläke- ja työjärjestelmiä voidaan mahdollistaa se, että työmarkkinoille 
osallistutaan pidempään, mutta näitä järjestelmiä ei vielä ole riittävästi.

Tämä kaikki johtaa siihen, että kasvu- ja vakaussopimuksessa asetettujen ehtojen ja 
vaatimusten täyttäminen on entistä vaikeampaa, jos ei ole säästetty ja eläkeläisiä varten 
sovitut velvoitteet sisällytetään täysimääräisinä laskelmiin.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti Euroopan komission julkaisemaan vihreään kirjaan, jolla on 
tarkoitus uudistaa niin jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kuin unioninkin 
velvollisuuksia. Meidän on siksi yhdessä ja kunkin vastuut tunnustaen ja huomioon ottaen 
luotava järjestelmä, joka on kestävä ja turvallinen ja joka tuottaa jäsenvaltiotasolla riittäviä 
eläkkeitä. Tarvitaan nykyaikainen järjestelmä, jossa otetaan huomioon se ja edistetään sitä, 
että vapaa liikkuvuus Euroopassa ei rajoitu ensimmäisen pilarin järjestelmiin, vaan jossa 
lähtökohtana on, että liikkuvuus on tarpeen ainakin uudelle sukupolvelle, mutta yhtä lailla 
myös tehokkaiden ja hyvin toimivien työmarkkinoiden kannalta. Tällaisen järjestelmän on siis 
tarjottava ratkaisuja nykypäivän lisäksi myös tulevaisuuden tarpeita varten.
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I. Väestönmuutos

– Väestön selvästi merkittävin osa on yli 55-vuotiaiden ikäryhmä;
– Elinaikaodote jatkaa nousuaan: miesten odote nousee 76 vuodesta (2008) 84 vuoteen 

(2060), naisten 82 vuodesta (2008) 89 vuoteen (2060);
– Syntyvyys pysyy EU:ssa alhaisena (1,6);
– Yli 65-vuotiaiden kansalaisten määrä suhteessa aktiiviväestöön kaksinkertaistuu 

25,4 prosentista (2008) 53,5 prosenttiin (2060);
– Aktiiviväestön osuus kasvaa vuosien 2007 ja 2020 välisenä aikana 3,7 prosentilla, 

mikä johtuu naisten määrän lisääntymisestä työmarkkinoilla. Vuoden 2020 jälkeen 
aktiiviväestön osuus laskee 13,6 prosenttia;

– Vuonna 2008 oli jokaista eläkeläistä kohti neljä henkilöä työmarkkinoilla. Vuonna 
2020 työn tekijöitä on 5 jokaista eläkeläistä kohti. Vuonna 2060 heitä on 2 jokaista 
eläkeläistä kohti;

– Osallistuminen työmarkkinoille (15–64-vuotiaat) lisääntyy 70,6 prosentista (2007) 
74,1 prosenttiin (2060);

– Työnteon lopettavien henkilöiden keski-ikä on EU:ssa vuonna 2010 61,4 vuotta.

Ikääntymiseen liittyvät julkiset menot ovat vuonna 2060 nousseet keskimäärin 
4,75 prosenttiin BKT:stä ja eläkkeiden osuus on 2,4 prosenttia BKT:stä.

Rahoitus- ja talouskriisi on yhdessä väestörakenteen muutosten kanssa jättänyt jälkensä 
eläkejärjestelmiin. Korkean työttömyyden, kasvun hidastumisen, sijoitustuottojen 
pienenemisen ja julkisen velan kasvun vuoksi on riittävien eläkkeiden varmistaminen ja 
joskus jopa lupausten täyttäminen entistä vaikeampaa eläkejärjestelmille. Useimmissa 
jäsenvaltioissa ei kriisi ole vielä vaikuttanut nykyisten eläkeläisten olosuhteisiin, kun taas 
eräissä jäsenvaltioissa ovat säästötoimet johtaneet eläke-etuuksien leikkaamiseen.

Monet jäsenvaltiot ovat eläkejärjestelmiään uudistaessaan päätyneet toteuttamaan leikkauksia 
ensimmäisessä pilarissa. Rahoituksen kestävyys on tärkeää, mutta myös riittävän tulotason 
varmistaminen on otettava huomioon. Talousarvion kestävyys ja eläkejärjestelmien riittävyys 
eivät ole toisiaan korville lyöviä tavoitteita, vaan saman mitalin kaksi puolta. Aitoon 
kestävyyteen ei voida päästä ilman, että huolehditaan eläkkeiden riittävyydestä. Mikäli 
eläkejärjestelmät ovat riittämättömät, voi seurauksena olla kulutuksen aleneminen ja 
kysynnän heikkenemisestä johtuva talouden epävakaus ja sen myötä rahoituksellisia 
vaikeuksia. Seurauksena voi olla myös sosiaaliturvan muille muodoille osoitettavien julkisten 
varojen joutuminen ankaran paineen alle.

II. Velvollisuudet

Kestävän eläkejärjestelmän ja riittävien eläkkeiden turvaamista koskeva vastuu on jaettu
viranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja yksittäisten henkilöiden kesken.

Ensimmäinen pilari perustuu veronmaksajien väliseen solidaarisuuteen. Useimmissa
tapauksissa kyse on julkisesta pilarista, jota julkinen hallinto rahoittaa maksuperusteisen 
järjestelmän avulla.
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Toisesta pilarista vastaavat työnantajat ja työntekijät yhdessä, yhteisten maksujen pohjalta ja 
valtion ja työmarkkinaosapuolten vahvistaman oikeudellisen kehyksen puitteissa.

Laittoman työn torjuminen on myös tärkeää eläkejärjestelmien säilyttämiseksi.

Ensimmäinen ja toinen pilari muodostavat riittävän eläkejärjestelmän perustan. Esittelijä 
määrittelee tässä mietinnössä riittävän eläkkeen vähimmäiseläkkeeksi, jonka suuruuden kukin 
jäsenvaltio päättää itse. Kolmas pilari perustuu yksityishenkilöiden suorittamiin maksuihin.

Tulevissa eläkejärjestelmien uudistuksissa on pyrittävä luomaan yhteys ensimmäisen ja toisen 
pilarin välille. Nämä useissa jäsenvaltioissa osittain päällekkäiset pilarit liittyvät läheisesti 
kolmanteen pilariin. EU:n tasolla on huolehdittava avointa koordinointimenetelmää tiukasti 
soveltamalla siitä, että ensimmäisen pilarin velvoitteet ovat noudatettavissa ja riittävät, 
samalla kun toista pilaria on mukautettava kasvattamalla työmarkkinaosapuolten roolia. 
Kolmannen pilarin osalta on lisäksi eläkerahastojen vakavaraisuutta koskevaa sääntelyä 
parannettava.

III. Toimivaltakysymykset

Eläkejärjestelmät kuuluvat ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivallan piiriin, mutta tiettyjen 
näkökohtien osalta on tärkeää huolehtia koordinoinnista EU:n tasolla, kuten sisämarkkinoiden 
toimivuuden, kasvu- ja vakaussopimuksen vaatimusten ja Eurooppa 2020 -strategian osalta. 
Muilla EU-välineillä, kuten avoimella koordinointimenetelmällä, voidaan tukea jäsenvaltioita.

Eläkemenojen vaikutukset tietyn jäsenvaltion julkiseen talouteen voivat aiheuttaa vakavia 
seurauksia toisessa jäsenvaltiossa. Kasvu- ja vakaussopimus on siksi otettava huomioon 
kansallisessa politiikassa, etenkin eläkkeiden ensimmäisen pilarin yhteydessä. Eläkerahastot 
ovat keskeisessä asemassa rahoitusmarkkinoilla. Täydentäviä eläkkeitä (toinen pilari) koskeva 
direktiivi kuuluu IORP-direktiivin (ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta 
ja valvonnasta annettu direktiivi 2003/41/EY) soveltamisalaan. Tätä direktiiviä on toistaiseksi 
sovellettu rajoitetusti sen piiriin kuuluviin eläkerahastoihin. Tämä tarkoittaa, että 
eläkerahastoja kohdellaan ja valvotaan eri tavoin sen mukaan, kuuluvatko ne direktiivin 
piiriin vai ei.

Rahoitus- ja talouskriisi on kirkastanut eläkerahastojen EU-tason valvonnan tärkeyden. Tässä 
mielessä on aiheellista selvittää solvenssi I ja II -direktiivien kattavuus ja vaikuttavuus. 
Esittelijä on vakaasti sitä mieltä, että kyseisiin kolmeen direktiiviin kohdistuvaa selvitystyötä 
ei pitäisi tarkastella irrallaan vihreää kirjaa koskevasta keskustelusta.

IV. Työmarkkinoiden muutokset

Tasapainon löytäminen joustavuuden ja varmuuden välillä työmarkkinoilla parantaisi 
talouden sopeutumiskykyä ja lujittaisi Euroopan sosiaalista mallia. Nykyisillä työmarkkinoilla 
ihmisten on voitava vaihtaa työpaikkaa helposti ja ilman taloudellisia kommervenkkejä. 
Työnantajien on voitava ottaa palvelukseensa oikea henkilö, jolla on vaadittu pätevyys. Tämä 
edellyttää myös eläkejärjestelmien nykyaikaistamista, jotta työmarkkinoilta poistetaan 
liikkuvuuden esteitä. Tässä yhteydessä on todettava, että työmarkkinoiden on oltava joustavia 
myös eläkeläisten kannalta.
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Työmarkkinoiden joustavoituminen sekä naisten määrän lisääntyminen niillä on johtanut 
siihen, että eläkejärjestelmien pohjana olevat laskelmat, jotka perustuvat täyden työuran 
tekeviin miehiin ja heidän keskiansioihinsa, ovat vanhentuneet ja että myös ne on saatettava 
vastaamaan nykyaikaa. Tämä on erityisen tärkeää, jos lähtökohtana on se, että kansalaisilla on 
oikeus saada paikkansa pitävää tietoa omasta eläkkeestään ja eläkejärjestelmän kustannuksista 
(etenkin ensimmäisen pilarin osalta).

Joustoturvaa koskevat järjestelyt ovat keskeisessä osassa työurien pidentämisen kannalta.
Ihmisiä on kannustettava pysymään työelämässä aiempaa pidempään, esimerkiksi 
nykyaikaistamalla työmarkkinapolitiikkaa ja parantamalla työoloja. Unionin, kansallisen ja 
paikallistason politiikan tavoitteena on oltava ikääntyminen aktiivisena pysyen.

V. Yhtäläiset mahdollisuudet

Vihreässä kirjassa ei ole kiinnitetty erityistä huomiota naisten ja miesten tasa-arvoon. Naiset 
ovat miehiä yleisemmin epätyypillisissä työsuhteissa. Naiset ansaitsevat keskimäärin 
vähemmän kuin miehet ja he keskeyttävät uransa miehiä useammin hoitovelvoitteiden vuoksi. 
Tämän johdosta heidän eläkkeensä on usein pienempi ja köyhyysriski on siksi suurempi 
ikääntyvien naisten kohdalla, myös sen vuoksi, että he elävät pidempään kuin miehet (vaikka 
sukupuolten välinen ero onkin kaventumassa). Eräissä maksuperusteisissa järjestelmissä on 
hoitoajanjakso otettu huomioon maksuissa. Niin ei kuitenkaan menetellä 
lisäeläkejärjestelmien yhteydessä. Näin ollen on epäselvää, miten solidaarisuus olisi niiden 
tapauksessa rahoitettava.

Esittelijä uskoo, että sosiaaliturvan alalla on johtoajatuksena oltava taloudellinen 
riippumattomuus. Yksityiset eläkeoikeudet takaavat niin miesten kuin naisten taloudellisen 
riippumattomuuden.

Pohdittaessa keinoja ratkaista joustavoittamiseen ja naisten ja miesten välisten erojen 
poistamiseen liittyvät ongelmat voisi yksi mahdollinen lähestymistapa olla 
eläkerahastomaksujen riittävyyden arvioiminen siltä pohjalta, kuinka monta vuotta maksuja 
on maksettava, jotta tuollainen eläkeoikeus syntyisi.

VI. Tiedot

Luottamuksen kannalta on ehdottoman tärkeää, että eläkejärjestelmät ovat avoimia ja että 
niistä tiedotetaan avoimesti. Ihmiset on saatava tietoisiksi eläketurvan eri pilareiden 
mahdollisuuksista huolehtia riittävästä eläkkeestä. Kansalaisten on voitava hankkia paikkansa 
pitävää tietoa eri riskeistä. Kriisin johdosta on entistä tärkeämpää, että päätöksentekijät 
vakauttavat tilanteen kertomalla avoimesti eläkepolitiikasta ja tulevaisuuden eläketuloista, ja 
vasta sitten kansalaiset kykenevät tekemään tietoisia päätöksiä eläketurvastaan.

Esittelijä pitää tässä yhteydessä välttämättömänä tehdä kansalaisille selväksi, että heidän on 
alettava säästää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eläkettään varten (talousvalistus).


