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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

piisava, kindla ja jätkusuutliku pensioni tagamise tegevuskava kohta

(2012/2234(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 7. juuli 2010. aasta teatist pealkirjaga „Roheline raamat. Piisav, 
jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem” (COM)(2010)0365) ja oma 3. veebruari 
2011. aasta resolutsiooni selle kohta1,

– võttes arvesse komisjoni 16. veebruari 2012. aasta teatist pealkirjaga „Valge raamat. 
Piisava, kindla ja jätkusuutliku pensioni tagamise tegevuskava” (COM)(2012)0055),

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee aruannet komisjoni 16. veebruari 
2012. aasta teatise „Valge raamat. Piisava, kindla ja jätkusuutliku pensioni tagamise 
tegevuskava” kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse 
peadirektoraadi ning sotsiaalkaitsekomitee ühisaruannet pensionide piisavuse kohta 
Euroopa Liidus aastatel 2010–2050 (2012. aasta piisavuse aruanne),

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi ja 
majanduspoliitika komitee ühisaruannet pealkirjaga „2012. aasta vananemise aruanne. ELi 
27 liikmesriigi majanduslikud ja eelarveprognoosid aastateks 2010–2060”3,

– võttes arvesse komisjoni 23. novembri 2011. aasta teatist pealkirjaga „2012. aasta 
majanduskasvu analüüs” (COM(2011)0815) ja oma 31. jaanuari 2012. aasta resolutsiooni 
selle kohta4,

– võttes arvesse nõukogu 21. oktoobri 2010. aasta otsust 2010/707/EL liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniste kohta5,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning majandus- ja 
rahanduskomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi 
(A7-0000/2012),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

A. arvestades, et oma aruandes komisjoni 2010. aasta rohelise raamatu kohta pealkirjaga 
„Eesmärk – piisavad, kindlad ja jätkusuutlikud pensionid” juhtis parlament muu hulgas 
tähelepanu järgmisele:

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0058.
2 EESC/SOC/457, 12. juuli 2012.
3 ISBN 978-92-79-22850-6
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0047.
5 ELT L 308, 24.11.2010, lk 46.
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– rahvastiku vananemisest tuleneva ning finants- ja majanduskriisi tõttu rängalt 
süvenenud pensioniprobleemi kui sellise keerukus;

– tähtis on terviklik lähenemisviis, mis võimaldab käsitleda pensioniküsimust 
integreeritult, laiemas tööhõive-, sotsiaal-, makromajandus- ja finantsturupoliitika 
kontekstis;

– piisavate, kindlate ja jätkusuutlike pensionide tagamine sõltub otsustaval määral 
kõrgema tööhõive, tootlikkuse ja majanduskasvu saavutamisest;

– liikmesriikidel on moraalne kohustus tagada riiklikud (esimese samba) pensionid 
(mida vajadusel täiendatakse miinimumsissetuleku sätetega), et anda kõigile 
kodanikele inimväärne, vaesuspiiri ületav sisetulek;

– pensioniküsimustes tuleb vältida soolist ebavõrdsust, mille põhjus seisneb selle 
tasakaalustamatuses, kuidas mehed ja naised ühitavad tööd ja hooldustegevust;

– tuleb kaaluda seadusjärgse pensioniea sidumist oodatava elueaga ning samas 
võimaldada töötajatel elada pikemat ja tervislikumat tööelu, nii et see saaks jätkuda 
kuni seadusjärgse pensionieani;

– liikmesriikide pensionisüsteemides on silmatorkavaid erinevusi (nt rahastamise, 
solidaarsuse ulatust, haldusstruktuuri, pensioninõuete liigi osas) ja siit tuleneb vajadus 
säilitada täiel määral subsidiaarsuse põhimõtet järgides liikmesriikide täielik vastutus 
oma pensionisüsteemide kujundamise eest;

– tähtis on riiklikud pensionid ja vanusega seotud kulutused avalikustada ja võtta neid 
arvesse liikmesriikide riigirahanduse pikaajalist jätkusuutlikkust puudutavates 
arvutustes, et tagada õiglane koormuste jagunemine põlvkondade vahel;

– kõigile töötajatele tuleb anda võrdne juurdepääs nende ettevõttes või sektoris 
toimivatele pensioniskeemidele ning kõik kodanikud peavad olema omandatud 
pensioniõigustest paremini teavitatud;

– tähtis on, et liikmesriigid astuksid konkreetseid samme ELi 2020. aasta strateegia 
elluviimiseks, kuna tööhõive ja tööviljakuse kasv ning kaasav majanduskasv on 
piisavate ja jätkusuutlike pensionide saavutamiseks möödapääsmatud;

– ELi õigusaktid peavad soodustama kollektiivsete tööandjapensionisüsteemide arengut;

B. arvestades, et viimaste kümnendite kõige rängem finants- ja majanduskriis on muutunud 
teravaks riigivõlakriisiks, mis on tõsiselt mõjutanud miljonite ELi kodanike pensionitulu;

C. arvestades, et esimene osa nn beebibuumi põlvkonnast on jõudnud pensioniikka, mistõttu 
enam ei ole tegu mitte tulevase, vaid käesoleva demograafilise probleemiga, mille tõttu 
enam kui 60-aastaste inimeste arv kasvab rohkem kui kaks miljoni inimest aastas ehk kaks 
korda kiiremini kui varasematel kümnenditel;

D. arvestades, et isegi majanduskriisi kõrvale jättes viitavad pikaajalised rahvastiku- ja 
tootlikkuse arengud Euroopas aeglase majanduskasvu stsenaariumitele, mille puhul kasvu 
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kiirus on eelnenud kümnendite omast oluliselt väiksem;

E. arvestades, et tööpuuduse kasv on kahjustanud jooksval rahastamisel põhinevaid 
pensioniskeeme, samas kui fondipõhiste süsteemide mureks on viletsad tulud 
finantsturgudelt;

F. arvestades, et pensionisüsteemidel on keskne koht Euroopa sotsiaalses mudelis, mis tagab 
eakatele isikutele inimväärse elatustaseme;

Sissejuhatus

1. kahetseb asjaolu, et finants- ja majanduskriisi tõsise eskaleerumise tulemusena on paljudes 
liikmesriikides pensionihüvitised vähenenud; taunib suurte kärbete tegemist kriisist kõige 
rängemini tabatud liikmesriikides, mis on viinud paljud pensionärid vaesusse või 
vaesumisohtu;

2. rõhutab, et tõenäoline on pikaajalise madala majanduskasvu stsenaarium, mis nõuab 
liikmesriikidelt eelarvete konsolideerimist ja majanduste reformimist range kokkuhoiu 
põhimõttel; toetab seepärast komisjoni valges raamatus avaldatud seisukohta, mille 
kohaselt tuleb inimestel koguda täiendavaid sääste tööandjapensioni ja võib-olla ka 
eraviisilise kogumispensioniga;

3. rõhutab, et esimese samba pensionid jäävad pensionäride tähtsaimaks tuluallikaks; kutsub 
liikmesriike üles reformima oma esimese samba pensionisüsteeme nii, et osamaksete 
tegemise aeg viiakse kooskõlla pensionäride ja tööealiste inimeste arvu suhtega, samas 
vältides seda, et pensionikulude tõttu jäävad muud tähtsad valitsuse kulutused tegemata; 
kutsub liikmesriike üles tagama seda, et esimese samba pensionid, mida vajadusel 
täiendatakse miinimumsissetuleku sätetega, tagaksid inimväärse miinimumsissetuleku;

4. täheldab, et kriis on paljastanud nii fondipõhiste kui ka jooksval rahastamisel põhinevate 
pensioniskeemide nõrkused; soovitab mitme sambaga pensionisüsteeme, mis koosnevad 
vähemalt:

i. riiklikust esimesest sambast (inimväärne miinimumpension);

ii. fondipõhisest, tööga seotud kohustuslikust teise samba pensionist, mida soovitavalt 
haldaksid (vastava sektori) tööturu osapooled; 

iii. erasäästudel põhinevast eraviisilisest kolmanda samba kogumispensionist; 

palub liikmesriikidel kaaluda selliste või sarnaste skeemide juurutamist seal, kus neid veel 
ei eksisteeri; palub komisjonil tagada, et igasugune praegune või tulevane 
pensionivaldkonna reguleerimine soodustaks mitmesambalisi pensioniskeeme;

5. tunnistab pensionifondide kui oluliste ja usaldusväärsete pikaajaliste investorite tähtsust 
ELi majanduses; toonitab nende olulisust Euroopa 2020. aasta strateegia kesksete 
eesmärkide täitmisel seoses majanduskasvu, arvukamate ja paremate töökohtade ning 
sotsiaalselt kaasavate ühiskondade kujundamisega; nõuab tungivalt, et komisjon ei 
kahjustaks ELi õigusakte kehtestades või muutes pensionifondide investeerimisvõimet, 
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pidades eelkõige silmas tööandjapensionide kogumisasutuste tegevust ja järelevalvet 
käsitleva direktiivi läbivaatamist;

6. on seisukohal, et pensioniküsimuse igakülgseks lahendamiseks, võttes arvesse vajadust 
kauem töötada ning kohandad elukestvat õpet ja töötingimusi nii, et inimesed saaksid 
kauem töötada, on ülioluline saavutada üksmeel valitsuste ja tööturu osapoolte vahel;

7. on rahul valge raamatu põhiideedega, nimelt keskendumisega tööelu ja pensionipõlve 
kestuse tasakaalustamisele, täiendavate tööandja- ja kogumispensionide arendamisele ning 
ELi pensionide jälgimisvahendite tugevdamisele;

Tööhõive suurendamine ning tööelu ja pensionipõlve kestuse tasakaalustamine 

8. rõhutab, et struktuursete reformide läbiviimine eesmärgiga panna inimesed rohkem ja 
kauem töötama on ainuke teostatav viis maksutulude ning sotsiaal- ja pensionimaksete 
kogumiseks, mille abil konsolideerida liikmesriikide eelarveid ning rahastada piisavaid, 
kindlaid ja jätkusuutlikke pensioniskeeme; viitab ohule, et osaajaga töötamine võib anda 
vaid osalised pensioniõigused; kutsub liikmesriike üles säästma rahalisi vahendeid elanike 
pensioniikka jõudmise tõttu tõusvate riiklike kulude katmiseks;

9. rõhutab, et nüüd, kus esimene osa nn beebibuumi põlvkonnast hakkab pensionile minema, 
intensiivistub demograafilistest arengutest tingitud surve riikide eelarvetele ja 
pensionisüsteemidele; võtab teadmiseks liikmesriikide erinevad ambitsioonid ja erineva 
edukuse struktuursete reformide kavandamisel ja elluviimisel eesmärgiga tõsta tööhõivet, 
tõrjuda välja ennetähtaegselt pensionile jäämise kavad ning seada nii seadusjärgne kui ka 
tegelik pensioniiga jätkusuutlikult sõltuvusse oodatava eluea pikenemisest; rõhutab, et 
need liikmesriigid, kes praegu järkjärgulisi reforme ellu ei vii, võivad hiljem olla 
olukorras, kus nad peavad kasutama suurte sotsiaalsete järelmitega šokiteraapiat;

10. kordab üleskutset siduda pensionihüvitised tihedalt töötatud aastate ja tasutud 
pensionimaksetega (nn aktuaarne õiglus), tagamaks et rohkem ja kauem töötamine annab 
töötajatele parema pensioni; soovitab liikmesriikidel tööturu osapooltega konsulteerides 
lubada üksiktöötajatel vabatahtlikult pärast seadusjärgse pensioniea kättejõudmist 
töötamist jätkata, kuna pensionimaksete tasumise aja pikendamine koos hüvituste 
väljamaksmise aja samaaegse lühendamisega võib aidata töötajatel kõikvõimalikke 
pensionide puudujääke kiiresti likvideerida;

11. toonitab, et ennetähtaegselt pensionile jäämist õigustav põhimõte lubada vanematel 
töötajatel varakult pensionile minna, et vabaneksid töökohad noorte jaoks, on praktikas 
valeks osutunud, kuna parimate noorte tööhõive näitajatega liikmesriikides on keskmiselt 
ka vanemaealiste töötajate tööhõive näitajad kõige kõrgemad;

12. kutsub tööturu osapooli üles kasutama tööjõu haldamisel olelustsüklipõhist lähenemisviisi 
ja kohandama töökohti; kutsub tööandjaid koostama kavasid, mis võimaldaksid töötajatel 
kauem töötada; kutsub töötajaid aktiivselt kasutama olemasolevaid koolitusvõimalusi ja 
jääma tööelu igal etapil tööturul konkurentsivõimeliseks;

13. nõuab tungivalt liikmesriikidelt aktiivset tegutsemist ELi soolise võrdõiguslikkuse paktis 
(2011–2020) sõnastatud püüdluste täitmiseks, mille keskmes on sooliste palgalõhede 
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kaotamine, võitlus soopõhise segregatsiooniga ja nii meestele kui ka naistele parema töö-
ja eraelu ühitamise tagamine; rõhutab, et need eesmärgid võimaldavad parandada naiste 
tööhõivet ning võidelda naiste vaesusega töötamise ajal ja vanaduspäevil;

Täiendava eraviisilise pensionisäästude arendamine

14. tervitab valge raamatu nõudmist rahastatavate täiendavate tööandja- ja 
kogumispensionisüsteemide arendamiseks; rõhutab siiski, et komisjon peaks soovitama 
pigem kollektiivseid kohustuslikke tööandjapensione, kuna kollektiivsed (teise samba) 
pensionisüsteemid, mida tavaliselt haldavad (sektori) tööturu osapooled, võimaldavad 
individuaalskeemidest erinevalt põlvkonnasisest ja põlvkondadevahelist solidaarsust; 
rõhutab vajadust hakata täiendavaid tööandjapensionisüsteem rajama kohe kriisile 
vaatamata;

15. toonitab, et kogu sektorit hõlmavate kollektiivsete mittetulunduslike 
tööandjapensioniskeemide tegevuskulud on individuaalsete pensionihoiuste skeemidega 
võrreldes madalamad; rõhutab madalate tegevuskulude tähtsust, kuna ka piiratud kulude 
kokkuhoid võib pensione oluliselt suurendada;

16. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja tööturu osapooled korrakohaselt teavitaksid kodanikke 
nende kogutud pensioniõigustest, tõstaksid nende teadlikkust ja hariksid neid, et nad 
saaksid teha teadlikke otsuseid tulevaste täiendavate pensionisäästude kohta; kutsub 
liikmesriike üles sõnastama ja jõustama rangeid avalikustamiseeskirju, mis puudutavad 
nende jurisdiktsiooni all tegutsevate pensionifondide tegevuskulusid, riske ja 
investeeringute tulukust;

17. kahetseb, et liikmesriikide tööandjapensioniskeemide omadused ja tulemused nende 
kättesaadavuse, solidaarsuse, kulutasuvuse, riski ja tulemi osas on väga erinevad; on rahul 
komisjoni kavatsusega koostada liikmesriikide, tööturu osapoolte, pensionisektori ja teiste 
sidusrühmadega tihedalt konsulteerides tööandjapensioniskeemide heade tavade suunised;

18. toetab komisjoni kavatsust taotleda jätkuvalt ELi rahastamist, eeskätt Euroopa 
Sotsiaalfondi kaudu, et toetada projekte, mille eesmärk on aktiivne ja tervislik vananemine 
töökohal, ning anda ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programmi 
(PROGRESS) ning sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmi (PSCI) kaudu 
liikmesriikidele ja tööturu osapooltele rahalist ja praktilist toetust kulutasuvate täiendavate 
pensioniskeemide järkjärguliseks rakendamiseks;

Liikuvate töötajate pensionid

19. tunnistab, et ELi piires on pensioniskeemid vägagi erinevad, kuid rõhutab, kuivõrd tähtis 
on, et töötajad saaksid oma liikmesriigis või sellest väljaspool töökohta vahetada ning et 
nende liikuvust ei takistaks mured tööandjapensioniõiguste omandamise ja säilitamise 
pärast; kiidab heaks komisjoni seisukoha, et tuleb keskenduda pensioniõiguste 
omandamise ja säilitamise kaitsele ning püüda tagada, et liikuvate töötajate seni 
kasutamata pensioniõigusi käsitletaks võrdväärselt pensioniskeemi aktiivsete liikmete või 
pensionäride õigustega; on seisukohal, et liikuvust tööturul pidurdavad pikad 
pensioniõiguste omandamise eelperioodid ja kutsub liikmesriike üles neid lühendama;
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20. võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku hinnata võimalikke seoseid määruse 883/2004/EÜ 
(sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta) ja „teatavate” 
tööandjapensioniskeemide vahel; juhib tähelepanu praktilistele raskustele, mida on 
kogetud nimetatud määruse kohaldamisel 27 liikmesriigi silmapaistvalt erinevate 
sotsiaalkindlustussüsteemide suhtes; viitab sellele, kui keeruline on kohaldada 
koordineerivat lähenemisviisi liikmesriikides toimivate kümnete tuhandete vägagi 
erinevate pensioniskeemide suhtes, ning seab seepärast kahtluse alla sellise lähenemisviisi 
otstarbekuse pensionide valdkonnas;

21. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegutsema ambitsioonikalt jälgimisteenuste 
käivitamiseks ja käigushoidmiseks, et kodanikud saaksid jälgida oma töiseid ja 
mittetöiseid pensioniõigusi ning selle põhjal teha õigeaegseid ja teadlikke otsuseid 
individuaalsete täiendavate kolmanda samba pensionisäästude kohta; nõuab ELi tasandil 
kooskõlastamist eri liikmesriikide jälgimisteenistuste piisava ühilduvuse tagamiseks; 
tunneb rahulolu komisjoni sellealase katseprojekti üle;

22. kahtleb teadustöötajate ELi pensionifondi vajalikkuses;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Üldsätted
Pensionid on kõigis ELi riikides sattunud surve alla. Euroala valitsused juurutavad 
kasinusmeetmeid, et stabiilsuse ja kasvu pakti tingimuste täitmiseks viia tulud ja kulud 
tasakaalu, või siis on liigse eelarvepuudujäägi vähendamiseks sunnitud tegema ulatuslikke 
kärpeid. Lisaks vananeb rahvastik kõigis liikmesriikides. Oodatav eluiga on Euroopa eri 
riikides erinev, kuid see tõuseb kõikjal. Kasvab kauem elavate ja endiselt hea tervise juures 
olevate pensionäride arv. Tööealine rahvastik väheneb. Sündimus langeb ning noored õpivad 
kauem ja sisenevad tööturule hiljem. Kaugelt liiga vähesed enam kui 60-aastaste 
vanuserühma kuulujad Euroopas töötavad. Lisaks on oht, et kriisi tõttu hakkavad korduma 
üleskutsed minna pensionile varakult, enne seadusjärgse pensioniea kättejõudmist.
Põlvkondadevahelisele solidaarsusele, mis tähendab seda, et töötavad noored kannavad 
vanemate inimeste pensionikulud, ei saa rõhuda lõputult. Jooksval rahastamisel põhineva 
süsteemiga riigid, kus pensionikulud kaetakse jooksva aasta eelarvest, on piisavate pensionide 
rahastamisega eriti hädas.

Kuigi vähemal määral, seab kriis surve alla ka nn teise samba süsteemid ehk inimeste 
vanaduspäevade vajaduste katmise kollektiivse rahastamise, mis hõlmab ka sääste. Kuna 
ettenähtavas tulevikus peaksid intressimäärad jääma madalaks ja kriisi tõttu annavad 
ettevõtlusse tehtud investeeringud oodatust vähem tulu, võib siingi oodata kärpeid. Kui varem 
tagasid need teise samba süsteemid harilikult kindla tulu, siis nüüd näeme üha rohkem 
kindlasummalise sissemaksega süsteeme või nende kahe kombinatsioone.

Valges raamatus esitatud nii noortele kui ka vanadele piisava, kindla ja jätkusuutliku pensioni 
tagamise Euroopa tegevuskava on suurepärane lähtepunkt aruteludeks, mille järel saab 
reforme läbi viia nn pehme õiguse ning vajaduse korral ka seaduste abil. Üldistatult tuleb 
nüüd samaaegselt liikmesriikide ja tööturu osapoolte kohustuste tunnistamise ja säilitamisega 
rajada süsteemid, mis on piisavad, kindlad ja jätkusuutlikud. Lisaks peavad need soodustama 
tööturul suuremat liikuvust ja liikumisvabadust, pakkuma lahendusi nii praegu kui ka 
tulevikus.

Demograafilised arengud
Demograafilised arengud annavad põhjust nii mureks kui ka rahuloluks: lõppude lõpuks 
elame me siiski üha kauem. Seda illustreerivad alljärgnevad andmed:
- rahvastikus muutub valdavaks enam kui 55-aastaste vanuserühm (2010. aastal 36,5%);
- oodatav eluiga kasvab jätkuvalt: meestel 76,7 aastalt (2010) 78,6 aastale (2020), 

naistel 82,5 aastalt (2010) 84 aastale (2020);
- sündimus püsib ELis madalana (1,6);
- enam kui 65-aastaste inimese osakaal kogu rahvastikust kasvab – 2010. aastal oli see 

16%, 2020. aastaks on 19,1%;
- 2010. aastal lõpetasid inimesed ELis töötamise keskmiselt 61,4 aasta vanusena;
- 2008. aastal tuli iga pensionäri kohta 4 töötajat; 2060. aastal tuleb 2 töötajat iga 

pensionäri kohta;
- 2010. aastal oli üle 55-aastastest inimestest tööturul 46,3%.
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Sellised arengud ilmnevad kogu ELis, kuid on ka erinevusi. Näiteks Rumeenias on meeste 
oodatav eluiga 70 ja naistel 77,5 aastat, samas kui Beneluxi maades on see meestel 77,9 ja 
naistel 82,7 aastat. Enam kui 55-aastaste tööturul osalemises on erinevused suured. Rootsis on 
see 73,9%, Taanis 61,1%, Madalmaades 56%, Hispaanias 50,8% ja Belgias 39,1%. Siin ei ole 
kahtepidi mõtlemist: rohkem inimesi peab kauem töötama. Selle saavutamiseks tuleb tõsta 
liikmesriikide tasandil pensioniiga ja siduda see oodatava eluea pikkusega. Eelkõige on liiga 
vähe tähelepanu pööratud madalale tööhõivele enam kui 50-aastaste vanuserühmas, inimeste 
hulgas, kes on kõrvale tõrjutud, kes peaksid töötama ja ka tahaksid töötada. Tuleb ajada 
intensiivset poliitikat selliste inimeste tööle tagasitoomise edendamiseks. Me saame võtta 
eeskuju riikidest, kus tööhõive on oluliselt kasvanud tänu seda soodustavale jõulisele 
poliitikale. Järeldus – inimesed peaksid töötama rohkem ja kauem.

Kohustused
Raportöör teab hästi, et Euroopas on väga erinevaid pensionisüsteeme. Lisaks on paljudes 
liikmesriikides juba teostatud reforme selleks, et pensionid jääksid neile jõukohasteks. Kuid 
meie riikide rahvastiku vananemise mõju leevendamiseks tuleb rohkem ära teha.

Igasuguse süsteemi korral on vaja rohkem töötavaid inimesi, kuid inimesed peavad ka raha 
kõrvale panema, säästma hilisema eluperioodi jaoks.

Euroopas on erinevaid pensionisüsteeme. Kuigi ühtsed määratlused puuduvad, loetakse 
pensionisüsteemid tavaliselt koosnevaks kolmest sambast.

Esimese samba aluseks on maksumaksjate solidaarsus. See on tihtipeale riiklik 
pensionisammas, mida rahastab valitsus jooksval rahastamisel põhineva süsteemi alusel.
Vastavad pensionid jäävad ka tulevikus pensionäride kõige tähtsamaks tuluallikaks.
Raportööri arvates mõjutab see, kui rohkem inimesi kauem töötamas hoitakse, soodsalt nii 
pensione kui ka töötavate inimeste kohustuslike maksete taset. Seega peaks eesmärk olema 
leida tööturu osapooltega konsulteerides lahendused, mis suurendavad tööhõivemäära, 
tõstavad pensioniiga ja sisaldavad aktiivse osalemise poliitikat. Avatud koordinatsiooni 
meetod võimaldab riikidel üksteise kogemustest õppida. Kuid ka esimese samba raames on 
võimalik säästa, panna praegu raha kõrvale tulevaste suuremate väljaminekute tarvis.

Teine sammas koosneb suurel määral täiendavatest tööandjapensionidest, kus sageli toimub 
vastutuse jagamine tööandjate ja töövõtjate vahel, kelle ühistest maksetest moodustatakse 
vastavad fondid. Raportööri arvates peab riigieelarvetele mõjuva surve vähendamiseks 
kollektiivsete täiendavate pensionide tähtsus tõusma. Mõned riigid on juba astunud samme 
jooksval rahastamisel põhinevate riiklike süsteemide täiendamiseks kapitaliseeritud 
erapensioniskeemidega, kuid kollektiivsete täiendavate pensionide arendamisel jääb siiski 
veel palju teha.

Raportöör tunnetab nooremate inimeste kasvavat tahtmatust eelkõige kollektiivsetesse 
skeemidesse panustada. Kollektiivne lähenemine ning põlvkondadesisene ja -vaheline riskide 
jagamine on solidaarsuse tunnused ning seetõttu jätkusuutlike ja kindlate pensionide jaoks 
ülimalt tähtsad.
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Raportööri arvates moodustavad esimene ja teine sammas üheskoos piisava pensionitulu 
aluse.

Kolmanda samba aluseks on inimeste isiklikud säästud, mis täiendavad nende tulevast 
pensioni, või kui lisapensionisüsteemid puuduvad, siis teevad sellise lisa nende enda tegevuse 
kaudu kättesaadavaks. Kuigi kolmanda samba tähtsus on kahest esimesest väiksem, tuleks 
kaaluda selle edendamist senisest rohkem. Kolmanda samba säästud võivad pakkuda 
lahendust sellistel aegadel, kui inimesed ei tööta või töötavad lühendatud tööpäevaga, mistõttu 
nende esimese samba eraldised või teise samba säästud jäävad tavalisest väiksemaks.

Pädevus
Pensionisüsteemide eest vastutavad eelkõige liikmesriigid!

Mõnes küsimuses on tähtis ELi koordineeriv tegevus. Raportöör peab silmas stabiilsuse ja 
kasvu pakti nõudeid. Pensionidele kulub üha suurem osa riigieelarvetest. See on juba üle 
10%.

Ka ELi 2020. aasta strateegia, mille eesmärk on sõnaselgelt piisavate pensionide tagamine, 
eeldab kooskõlastamist ja uut poliitikat riiklikul tasandil. Enamiku Euroopa vanemaealiste 
inimeste jaoks on (üldjuhul riiklikust pensioniskeemist tulenev) esimese samba pension nende 
peamine sissetulekuallikas. Paljud pensionärid eelavad praegugi allpool vaesuspiiri. Seda 
hoolimata asjaolust, et võitlust vaesuse vastu loetakse ELi 2020. aasta strateegia üheks 
prioriteediks.

Teise samba pensionifondid on olulised investorid finantsturgudel. Kriis näitas, et 
finantseerimisasutused on majanduslanguste suhtes tundlikud. Sellepärast otsustati majanduse 
juhtimise paketi näol kehtestada finantsurgudele rangemad eeskirjad. Pakett hõlmab Euroopa 
turu infrastruktuuri määrust (käsitleb tasaarveldusi börsiväliste tuletisinstrumentidega) teist 
finantsinstrumentide turgude direktiivi (investeerimisühingutele kohustuslikud 
tegevusjuhendid finantsturgude konkurentsivõime parandamiseks), kapitalinõuete direktiivi 
IV paketti (pangandusjärelevalve: Baseli III paketi kokkulepete lülitamine ELi 
järelevalveraamistikku), teist maksevõimedirektiivi (kindlustusettevõtjate järelevalve kord, 
ühtne raamdirektiiv, mis koondab endasse ja asendab rea kindlustusalaseid direktiive) ning 
finantstehingute maksu. 

Pensionifondide osas soovib komisjon samuti järelevalvet tugevdada ning vaatab selleks läbi 
tööandjapensioni kogumisasutuse direktiivi, millega reguleeritakse tööandjapensioniskeemide 
järelevalvet. Raportöör näeb selle direktiivi läbivaatamisega avanevaid võimalusi, kuid suhtub 
samas väga kriitiliselt pensionifondide suhtes kohaldatavatesse kvantitatiivsetesse nõuetesse.
Tööandjapensioni kogumisasutuse direktiivi kohaselt on pensionifondid teise samba 
finantseerimisasutused, kuigi pensioniskeemid on sotsiaalsed skeemid, mille aluseks on riiklik 
sotsiaalseadusandlus ja tööõigus. Lisaks tegelevad need sedalaadi riskidega, mis erinevad 
näiteks kindlustustoodetega kaetavatest riskidest. Äriotstarbelistest kindlustusskeemidest 
erinevalt ei ole nende eesmärk kasumit teenida, vastupidi, üldjuhul väljendavad nad 
põlvkondadesisest ja -vahelist solidaarsust. Raportöör hoiatab, et kapitali adekvaatsusnõuete 
karmistamine suurendab kulusid ning seab sellega ohtu tänaste ja homsete pensionäride 
pensionide piisavuse. Siit tulenevad suured kulud ei võimalda ettevõtjatel teise samba 
pensione maksta. Ranged kvantitatiivsed nõuded segavad ka pensionifondide kui Euroopa 
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majanduse pikaajaliste investorite tähtsat rolli ning pidurdavad sellega majanduskasvu ja 
takistavad töökohtade loomist. Seetõttu peab raportöör tööandjapensioni kogumisasutuse 
direktiivis kvantitatiivsete nõuete läbivaatamist ebasoovitavaks. Küll aga võib anda 
lisandväärtust tööandjapensioni kogumisasutuse direktiivi kvalitatiivsete nõuete, näiteks 
investeerimisstrateegiate ja kulutasemete läbipaistvuse nõude läbivaatamine. See aitaks ka 
fondide pakkumisi paremini võrrelda.

Võrdsed võimalused
Naised teenivad keskmiselt meestest vähem ja katkestavad sagedamini oma töise karjääri, et 
tegutseda hooldajatena. Selle tulemusena on neil sageli väiksemad pensionid ja suurem 
vaesusrisk. Aastal 2009 oli 13 liikmesriigis naiste pensioniiga endiselt meeste omast 
madalam. Raportööri arvates aitaks meeste ja naiste pensioniea võrdsustamine pensionitulusid 
suurendada.

Raportööri arvates tegeletakse liiga vähe pensioniskeemidega, mis võimaldavad karjääri 
katkestusi, et nii mehed kui ka naised saaksid mingi aja oma elust tegutseda töötamise asemel 
hooldajatena. On häid näiteid pensioniskeemidest, mis võimaldavad koguda pensioniõigusi ka 
hooldajana tegutsemise ajal, mil tööl ei käida. Uusi lahendusi tuleks otsida nii täiendavate 
pensionide kui ka kolmanda samba skeemide osas.

Muutused tööturul
Tööturg nõuab inimestelt suuremat liikuvust. Enam ei eksisteeri eluaegseid ameteid. Rohkem 
kasutatakse ära ka liikumisvabadusest tulenevaid võimalusi. See on normaalne. Kui õppurid 
õpivad või käivad tööpraktikal välisriigis, töötavad nad sageli ka hilisemas elus osa ajast 
välisriigis. Sellist liikuvust tuleks mitte takistada, vaid toetada, seda nii asjaomase liikmesriigi 
piirides kui ka piiri taga. Raportöör leiab, et see nõuab sellist pensionisüsteemide korraldust, 
et olgu siis kodu- või mõne teise liikmesriigi tööandja juures akumuleeritud pensioniõigused 
kaduma ei läheks. Pensionisüsteemid peavad aitama liikuvust suurendada. Seepärast on 
raportööri arvates väga tähtis võtta vastu akumuleerunud pensioniõiguste väärtuse 
omandamise ja säilitamise miinimumnõuded.

Teave
Väga oluline on teave sellest, millist pensioni võivad inimesed tulevikus oodata. Oma 
tulevase sissetuleku teadmine parandab arusaamist ja vastutustunnet ning võimaldab 
hoolikamalt tulevikuks valmistuda. Läbimõeldud otsuste tegemiseks näiteks tulevikuks 
säästmise kohta peab õige teave olema kättesaadav ja tuleb tunda vastavaid riske. Pensionide 
jälgimise süsteem on hea moodus inimeste teavitamiseks nii oma kui ka teistes liikmesriikides 
akumuleeritud pensioniõigustest. Raportöör tahaks juhtida tähelepanu juba olemasolevatel 
headele näidetele. Soovitav oleks õhutada kõiki liikmesriike andma häid ülevaateid 
pensionidest. Olemasolevate jälgimissüsteemide ühendamise korral võib teavitatud kodanik 
vajaduse korral saada kõik nõutavad materjalid sammude astumiseks, mis võivad osutuda 
vajalikuks.


