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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

toimintasuunnitelmasta riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten

(2012/2234 (INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission 7. heinäkuuta 2010 esittämän tiedonannon "Vihreä kirja: 
riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen" 
(COM(2010)0365) ja siitä 3. helmikuuta 2011 antamansa päätöslauselman1,

– ottaa huomioon komission 16. helmikuuta 2012 esittämän tiedonannon "Valkoinen kirja –
Toimintasuunnitelma riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten" (COM(2012)0055),

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon komission 16. helmikuuta 
2012 esittämästä tiedonannosta "Valkoinen kirja – Toimintasuunnitelma riittäviä, 
turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten"2,

– ottaa huomioon komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston ja 
sosiaalisen suojelun komitean yhdessä laatiman raportin eläkkeiden riittävyydestä 
Euroopan unionissa vuosina 2010–2050 (vuoden 2012 eläkkeiden riittävyyttä koskeva 
raportti),

– ottaa huomioon komission talouden ja rahoituksen pääosaston ja talouspoliittisen 
komitean yhdessä julkaiseman raportin "Vuoden 2012 ikääntymisraportti: EU:n 
27 jäsenvaltion taloutta ja julkista taloutta koskevat ennusteet (2010–2060)"3,

– ottaa huomioon komission 23. marraskuuta 2011 esittämän tiedonannon "Vuotuinen 
kasvuselvitys 2012" (COM(2011)0815) ja siitä 31. tammikuuta 2012 antamansa 
päätöslauselman4,

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista 21 päivänä lokakuuta 
2010 tehdyn neuvoston päätöksen 2010/707/EY5,

– 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 (A7-0000/2012),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0058.
2 EESC/SOC/457, 12. heinäkuuta 2012.
3 ISBN 978-92-79-22850-6.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0047.
5 EUVL L 308, 24.11.2010, s. 46.
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A. ottaa huomioon, että parlamentti korosti mietinnössään komission vuoden 2010 vihreää 
kirjaa "riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien 
kehittäminen" koskevasta kuulemisesta muun muassa seuraavaa:

– ikääntyvän väestön aiheuttaman eläkehaasteen vakavuutta ja sitä, että rahoitus- ja
talouskriisi vaikeuttavat haastetta huomattavasti,

– kokonaisvaltaisen lähestymistavan merkitystä, kun eläkehaasteeseen vastataan 
yhtenäisellä tavalla laajemmassa työllisyys-, sosiaali-, makrotalous- ja 
rahoitusmarkkinapolitiikan asiayhteydessä,

– riittävien, kestävien ja turvattujen eläkkeiden tarjonnan erityistä riippuvaisuutta 
työllisyysasteen nostamisesta, tuottavuuden parantamisesta ja talouskasvusta,

– jäsenvaltioiden moraalista velvollisuutta taata julkiset (ensimmäisen pilarin) eläkkeet 
ja tarvittaessa niitä täydentävä vähimmäistulo, jotta kaikille kansalaisille varmistetaan 
köyhyysrajan yläpuolella oleva kohtuullinen toimeentulo,

– että on tärkeää välttää eläkkeisiin liittyvä sukupuolten eriarvoisuus, joka aiheutuu 
epätasapainosta tavassa, jolla miehet ja naiset osallistuvat työ- ja hoitotehtävien 
yhteensovittamiseen,

– tarvetta tarkastella lakisääteisen eläkeiän yhdistämistä odotettavissa olevaan 
eläkeikään ja samalla antaa työntekijöille mahdollisuus pidempään ja terveempään 
työelämään, jotta työuraa pidennetään lakisääteiseen eläkeikään saakka,

– ilmeisiä eroja jäsenvaltioiden eläkejärjestelmien välillä (esim. kun kyseessä on 
rahoitus, yhteisvastuun laajuus, hallintorakenne, korvaustyyppi), joten jäsenvaltioilla 
on oltava edelleen täysi vastuu eläkejärjestelmiensä suunnittelusta 
toissijaisuusperiaatetta täysimääräisesti noudattaen,

– että jäsenvaltioiden julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä koskevassa 
laskennassa on tärkeää julkistaa ja ottaa huomioon julkisiin eläkkeisiin ja 
ikääntymiseen liittyvät menot, jotta varmistetaan taakan jakaminen 
oikeudenmukaisesti sukupolvien välillä,

– tarvetta varmistaa kaikille työntekijöille tasa-arvoinen pääsy yrityksensä tai 
toimialansa kollektiivisiin eläkejärjestelmiin ja sitä, että kansalaisten on oltava 
paremmin tietoisia kertyneistä eläkeoikeuksista,

– että on tärkeää, että jäsenvaltiot toteuttavat konkreettisia toimia Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanemiseksi, koska kasvava työllisyys, tuottavuus ja osallistava 
talouskasvu ovat välttämättömiä riittävien ja kestävien eläkkeiden varmistamiseksi,

– että EU:n sääntelyllä on edistettävä kollektiivisten, ammatillisten 
lisäeläkejärjestelmien kehittämistä,
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B. ottaa huomioon, että vuosikymmeniin pahin rahoitus- ja talouskriisi on aiheuttanut 
vakavan valtioiden velkakriisin, joka on vaikuttanut voimakkaasti miljoonien EU:n 
kansalaisten eläketuloihin,

C. ottaa huomioon, että suurista ikäluokista ensimmäiset lähestyvät eläkeikää, minkä vuoksi 
väestörakenteeseen liittyvä haaste ei ole enää tulevaisuuden haaste, vaan tämänhetkinen 
tosiasia, jonka vuoksi yli 60-vuotiaiden määrä lisääntyy yli kahdella miljoonalla hengellä 
vuodessa, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin aiempina vuosikymmeninä,

D. ottaa huomioon, että pitkän aikavälin väestörakennetta ja tuottavuutta koskevat 
suuntaukset osoittavat talouskriisistäkin riippumatta hitaampaa talouden kasvua EU:lle, 
jonka talouskasvu on huomattavasti pienempi kuin edellisinä vuosikymmeninä,

E. ottaa huomioon, että kasvava työttömyys on aiheuttanut vahinkoa jakoperusteisille 
eläkejärjestelmille ja että rahoitusmarkkinoiden heikko tuotto vaikuttaa kielteisesti 
rahastoiviin järjestelmiin,

F. ottaa huomioon, että eläkejärjestelmät ovat keskeinen osa Euroopan sosiaalista mallia, 
jolla vanhuksille varmistetaan kohtuullinen elintaso,

Johdanto

1. pitää valitettavana, että eläke-etuuksia vähennetään monissa jäsenvaltioissa rahoitus- ja 
talouskriisin vakavan kärjistymisen vuoksi; pitää valitettavana, että eniten kriisistä 
kärsivissä jäsenvaltioissa tehtyjä ankaria leikkauksia, joiden vuoksi monet eläkeläiset ovat 
joutuneet tai ovat vaarassa joutua köyhyyteen;

2. pitää hitaamman kasvun talousnäkymiä todennäköisinä pitkällä aikavälillä ja katsoo, että 
jäsenvaltioiden on tästä syystä vakautettava talousarvioitaan ja uudistettava talouttaan 
vaikeissa olosuhteissa; jakaa sen vuoksi komission valkoisessa kirjassa esitetyn 
näkökannan, että kansalaisten on kartutettava ammatillisia lisäeläkesäästöjä ja 
mahdollisuuksien mukaan yksityisiä eläkesäästöjä;

3. korostaa, että ensimmäisen pilarin eläkkeiden on oltava edelleen eläkeläisten tärkein 
tulolähde; kehottaa jäsenvaltioita uudistamaan ensimmäisen pilarin järjestelmiään 
mukauttamalla maksuvuodet eläkeläisten ja työikäisten henkilöiden välisen muuttuvan 
suhteen perusteella, jotta estetään se, että julkiset eläkekustannukset syrjäyttävät muut 
tärkeät julkiset menot; kehottaa jäsenvaltioita turvaamaan ensimmäisen pilarin eläkkeet, 
joita täydennetään tarvittaessa vähimmäistuloa koskevilla toimenpiteillä, kohtuullisten 
vähimmäistulojen varmistamiseksi;

4. panee merkille, että kriisi on tuonut esiin rahastoitujen ja jakoperusteisten 
eläkejärjestelmien haavoittuvuuden; suosittaa monipilarisia eläkejärjestelmiä, joihin 
sisältyy ainakin

i. julkinen, ensimmäisen pilarin kohtuullinen vähimmäiseläke,

ii. rahastoiva, työhön liittyvä pakollinen ja kollektiivinen toisen pilarin eläke, jota 
hallinnoivat mieluiten (alakohtaiset) työmarkkinaosapuolet, 
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iii. yksityisiin säästöihin perustuva yksilöllinen kolmannen pilarin eläke,

kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan tällaisten tai − jos niitä ei ole vielä olemassa − 
vastaavien järjestelmien käyttöönottoa; kehottaa komissiota varmistamaan, että eläkkeiden 
alan tämänhetkinen tai tuleva sääntely edistää monipilarisia eläkejärjestelmiä;

5. panee merkille eläkerahastojen merkityksen tärkeinä ja luotettavina pitkän aikavälin 
investoijina EU:n talouteen; korostaa niiden merkitystä Eurooppa 2020 -strategian 
talouskasvua, useampia ja parempia työpaikkoja ja sosiaalisesti osallistavien yhteiskuntien 
saavuttamista koskevien yleistavoitteiden aikaansaamisessa; tähdentää, että komissio ei 
saa vaarantaa eläkerahastojen investointipotentiaalia, kun se ottaa käyttöön EU:n 
säännöksiä tai mukauttaa niitä ja erityisesti kun se tarkistaa ammatillisia lisäeläkkeitä 
tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annettua direktiiviä;

6. katsoo, että hallitusten ja työmarkkinaosapuolten välinen yhteisymmärrys on ensiarvoisen 
tärkeä, jotta eläkehaasteeseen tarjotaan kattava vastaus, jossa otetaan huomioon tarve 
tehdä työtä pidempään sekä mukauttaa työoloja ja elinikäisen oppimisen toimenpiteitä, 
jotta ihmiset voivat työskennellä pidempään;

7. on tyytyväinen valkoisen kirjan keskeiseen ajatukseen, jossa ehdotetaan, että keskitytään 
tasapainottamaan työ- ja eläkevuosien suhdetta, edistämään ammatillisia ja yksityisiä 
täydentäviä eläkesäästöjä ja tehostamaan EU:n eläkkeiden seurantavälineitä;

Työllisyysasteen nostaminen ja työ- ja eläkevuosien suhteen tasapainottaminen 

8. korostaa, että sellaisten rakenneuudistusten toteuttaminen, joiden tavoitteena on saada 
ihmiset tekemään enemmän työtä ja työskentelemään pidempään, on ainoa mahdollinen 
tapa saada verotuloja ja sosiaali- ja eläkemaksuja, joita tarvitaan jäsenvaltioiden 
talousarvioiden lujittamiseksi ja riittävien, turvattujen ja kestävien eläkejärjestelmien 
rahoittamiseksi; muistuttaa riskistä, että osa-aikatyöstä saa vain osittaiset eläkeoikeudet; 
kehottaa jäsenvaltioita säästämään varoja, joilla vastataan eläkkeelle jäävästä väestöstä 
aiheutuviin kasvaviin julkisiin kustannuksiin;

9. korostaa väestörakenteen kehityksen kansallisille talousarvioille ja eläkejärjestelmille 
aiheuttamaa kasvavaa painetta nyt, kun suurista ikäluokista ensimmäiset jäävät eläkkeelle; 
panee merkille jäsenvaltioiden epätasaisen edistymisen ja niiden erilaiset tavoitteet 
kehittää ja toteuttaa rakenteellisia uudistuksia, joilla pyritään lisäämään työllisyyttä, 
poistamaan asteittain käytöstä varhaiseläkejärjestelmät ja saattamaan lakisääteisen ja 
todellisen eläkeiän kestävälle tasolle elinajanodotteen nousun perusteella; korostaa, että 
jäsenvaltiot, jotka eivät toteuta nyt asteittaisia uudistuksia, voivat joutua myöhemmin 
tilanteeseen, jossa niiden on toteutettava radikaaleja uudistuksia, joilla on merkittäviä 
yhteiskunnallisia seurauksia;

10. toistaa kehotuksen yhdistää eläke-etuudet tiiviisti työvuosiin ja maksettuihin 
vakuutusmaksuihin ("vakuutusmatemaattinen oikeudenmukaisuus"), jotta varmistetaan, 
että työnteon lisääminen ja sen jatkaminen pitempään on työntekijöille kannattavaa 
paremman eläkkeen ansiosta; suosittaa, että jäsenvaltiot, työmarkkinaosapuolia kuullen, 
antavat työntekijälle mahdollisuuden jatkaa vapaaehtoisesti työntekoa lakisääteisen 
eläkeiän jälkeen, koska eläkemaksujen maksuajan pidentäminen ja samalla etuuksien 
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saantiajanjakson lyhentäminen voi auttaa työntekijöitä kuromaan nopeasti kiinni 
mahdolliset eläke-erot;

11. korostaa, että varhaiseläkejärjestelmien takana oleva olettamus siitä, että vanhemmat 
työntekijät voivat jäädä eläkkeelle varhain, jotta nuorille saadaan työpaikkoja, on 
todistettu empiirisesti vääräksi, sillä jäsenvaltioissa, joissa on suurin keskimääräinen 
nuorison työllisyysaste, myös vanhempien työntekijöiden työllisyysaste on suurin;

12. kehottaa työmarkkinaosapuolia soveltamaan elämänkaariajattelua henkilöstöhallintaan 
sekä mukauttamaan työpaikkoja tältä osin; kehottaa työnantajia laatimaan ohjelmia, joilla 
varmistetaan, että työntekijät voivat työskennellä pidempään; kehottaa työntekijöitä 
osallistumaan aktiivisesti käytössä oleviin koulutusmahdollisuuksiin sekä varmistamaan, 
että he soveltuvat työmarkkinoille työelämänsä kaikissa vaiheissa;

13. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan ponnekkaasti Euroopan tasa-arvosopimuksen (2011–
2020) tavoitteet, joissa keskitytään poistamaan sukupuolten väliset erot ja torjumaan 
työmarkkinoiden eriytymistä sukupuolen perusteella sekä edistämään miesten ja naisten 
työ- ja perhe-elämän parempaa yhteensovittamista; korostaa, että kaikki nämä tavoitteet 
ovat keskeisessä asemassa, kun naisten työllisyyttä nostetaan ja naisten köyhyyttä 
torjutaan työ- ja eläkevuosina;

Yksityisten lisäeläkesäästöjen kehittäminen

14. pitää myönteisenä valkoisen kirjan kehotusta kehittää rahastoivia ammatillisia 
lisäeläkkeitä ja yksityisiä säästöjä; korostaa kuitenkin, että komission olisi pikemminkin 
suositeltava kollektiivisia pakollisia ammatillisia lisäeläkesäästöjä, koska kollektiivisten 
(toisen pilarin) yleensä (alakohtaisten) työmarkkinaosapuolten hallinnoimien 
eläkejärjestelmien, perusteella sukupolvien sisäinen ja niiden välinen solidaarisuus on 
mahdollista toisin kuin yksilöllisissä järjestelmissä; korostaa, että ammatillisia 
lisäeläkejärjestelmiä on alettava järjestää välittömästi kriisistä huolimatta;

15. korostaa (toimialan laajuisten) kollektiivisten voittoa tavoittelemattomien 
työeläkejärjestelmien pieniä toimintakustannuksia yksilöllisiin eläkesäästöjärjestelmiin 
verrattuna; korostaa pienten toimintakustannusten merkitystä, koska rajallistenkin 
kustannussäästöjen ansiosta voidaan saada huomattavasti suurempia eläkkeitä;

16. kehottaa jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia tiedottamaan kansalaisille asianmukaisesti 
kertyneistä eläkeoikeuksistaan sekä lisäämään heidän tietoisuuttaan ja valistamaan heitä, 
jotta he voivat tehdä tietoisia päätöksiä tulevista lisäeläkesäästöistään; kehottaa 
jäsenvaltioita laatimaan ja panemaan täytäntöön tiukat tiedonantosäännökset niiden 
lainkäyttöalueella toimivien eläkerahastojen toimintakustannuksista sekä investointeihin 
liittyvistä riskeistä ja niiden tuotosta;

17. pitää valitettavana, että jäsenvaltioiden työeläkejärjestelmien ominaisuudet ja vaikutukset 
ovat hyvin epäyhtenäisiä, kun on kyse saatavuudesta, solidaarisuudesta, 
kustannustehokkuudesta, riskistä ja tuotosta; pitää myönteisenä komission aikomusta 
laatia ammatillisia lisäeläkejärjestelmiä koskevat käytännesäännöt tiiviissä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten, eläkerahastojen ja muiden sidosryhmien kanssa;
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18. tukee komission aikomusta jatkaa EU:n varojen ohjaamista − erityisesti Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR) − aktiiviseen ja terveelliseen ikääntymiseen työpaikoilla
tähtäävien hankkeiden tukemiseksi ja tarjota työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta 
koskevan yhteisön ohjelman (Progress-ohjelman) sekä sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevan Euroopan unionin ohjelman perusteella rahoitusta sekä käytännön 
tukea jäsenvaltioille ja työmarkkinaosapuolille, jotka harkitsevat kustannustehokkaiden 
lisäeläkejärjestelmien asteittaista toteuttamista;

Liikkuvien työntekijöiden eläkkeet

19. panee merkille EU:n eläkejärjestelmien merkittävät erot ja korostaa, että 
työeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä koskevat huolenaiheet eivät saa 
vaikeuttaa omassa jäsenvaltiossaan tai sen ulkopuolella työpaikkaa vaihtavien 
työntekijöiden liikkuvuutta; yhtyy komission lähestymistapaan, jossa keskitytään 
eläkeoikeuksien hankkimiseen ja säilyttämiseen ja jolla pyritään varmistamaan, että 
liikkuvien työntekijöiden vapaakirjaeläkeoikeuksia käsitellään samalla tavalla kuin 
järjestelmän aktiivisten jäsenten tai eläkeläisten oikeuksia; katsoo, että työmarkkinoiden 
liikkuvuutta haitataan pitkillä odotusajoilla, ja kehottaa jäsenvaltioita lyhentämään niitä;

20. panee merkille komission ehdotuksen sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 
annetun asetuksen N:o 883/2004/EY ja tiettyjen työeläkejärjestelmien välisten 
mahdollisten yhteyksien arvioinnista; tuo esiin kyseisen asetuksen täytäntöönpanoon 
liittyvät käytännön ongelmat 27 jäsenvaltion hyvin erilaisille sosiaaliturvajärjestelmille; 
viittaa monimutkaisuuteen koordinoida jäsenvaltioissa käytössä olevia kymmeniä tuhansia 
hyvin erilaisia eläkejärjestelmiä ja asettaa tämän vuoksi tällaisen lähestymistavan 
soveltamisen kyseenalaiseksi eläkkeiden osalta;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pyrkimään voimakkaasti ottamaan käyttöön ja 
ylläpitämään tietopalveluita, joiden perusteella kansalaiset voivat seurata työhön ja 
muuhun kuin työhön liittyviä eläkeoikeuksiaan ja tehdä ajoissa tietoisia päätöksiä 
täydentävistä (kolmannen pilarin) yksilöllisistä eläkesäästöistä; vaatii EU:n tason 
koordinointia, jolla varmistetaan kansallisten tietopalveluiden riittävä yhteensopivuus; 
pitää myönteisenä komission tämän alan pilottihanketta;

22. asettaa kyseenalaiseksi tutkijoille tarkoitetun EU:n eläkerahaston tarpeen;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Perustelu 

Yleistä
Eläkkeisiin kohdistuu painetta kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Euroalueen hallitukset 
toteuttavat säästötoimia vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamiseksi saattamalla tulot ja 
menot tasapainoon. Muussa tapauksessa niiden on vähennettävä liian suurta alijäämää 
radikaaleilla toimenpiteillä. Kaikissa jäsenvaltioissa puhutaan myös ikääntyvästä 
yhteiskunnasta. Elinajanodotteet ovat erilaisia Euroopassa, mutta ne ovat kaikkialla kasvussa. 
Pidempään elävien ja terveiden eläkeläisten määrä kasvaa. Työssäkäyvien määrä vähenee. 
Syntyvyys on vähenemässä, ja nuoret opiskelevat pidempään ja saapuvat myöhemmin 
työmarkkinoille. Yli 60-vuotiaiden työllisyysaste on kaikkialla Euroopassa liian pieni. Lisäksi 
on vaara, että kriisin vuoksi ihmisiä kehotetaan jälleen jäämään varhaiseläkkeelle ennen 
lakisääteistä eläkeikää. Sukupolvien välistä solidaarisuutta, jonka perusteella nuoret ja 
työssäkäyvät varmistavat eläkkeiden maksamisen, ei voida enää laajentaa. Valtiot, joissa on 
käytössä jakojärjestelmä, jonka perusteella eläkkeet maksetaan senhetkisestä talousarviosta, 
joutuvat kamppailemaan riittävien eläkkeiden rahoittamiseksi. 

Kriisin vuoksi painetta aiheutuu, vaikkakin vähemmän, myös niin sanotuille toisen pilarin 
järjestelmille: kollektiivisille järjestelyille, joilla säästetään vanhuuden varalle. Koska 
korkotason arvioidaan pysyvän lähiaikoina matalalla ja koska liiketoimintaan sijoitettu 
pääoma tuottaa kriisin vuoksi oletettua vähemmän, myös tässä asiassa on odotettavissa 
toimenpiteitä. Aikaisemmin nämä toisen pilarin järjestelmät olivat tavanomaisesti 
etuusperusteisia, mutta nyt on yhä enemmän käytössä maksuperusteinen järjestelmä tai 
järjestelmien yhdistelmä. 

Valkoisessa kirjassa esitetty, EU:n toimintasuunnitelma nuorille ja ikääntyneille tarkoitettuja
riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten on erinomainen väline keskustelun 
avaamiseksi ja sen jälkeen uudistuksien toteuttamiseksi ei-sitovan säädöksen ja tarpeen 
vaatiessa lainsäädännön perusteella. Meidän on luotava yhdessä riittäviä, turvattuja ja kestäviä 
järjestelmiä sekä tunnustettava ja säilytettävä jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten 
vastuu. Järjestelmillä lisätään myös työmarkkinoiden liikkuvuutta ja vapaata liikkuvuutta, ja 
niillä tarjotaan ratkaisuja nyt ja vastaisuudessa. 

Väestörakenne
Väestörakenteen kehitys antaa aihetta huoleen, mutta myös tyytyväisyyteen: elämme yhä 
pidempään. Tätä voidaan havainnollistaa seuraavilla tiedoilla:

– yli 55-vuotiaat muodostavat suurimman väestönosan (36,5 prosenttia vuonna 2010),
– elinajanodote jatkaa kasvuaan: miesten odote kasvaa 76,7 vuodesta (2010) 

78,6 vuoteen (2020) ja naisten 82,5 vuodesta (2010) 84 vuoteen (2020), 
– syntyvyys pysyy EU:ssa alhaisena (1,6),
– yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa 16 prosentista (vuonna 2010) 19,1 prosenttiin väestöstä 

(vuonna 2020),
– työnteon päättävien henkilöiden keski-ikä on EU:ssa vuonna 2010 61,4 vuotta,
– vuonna 2008 työmarkkinoilla oli neljä henkeä yhtä eläkeläistä kohden, ja vuonna 2060 

niillä on kaksi työntekijää yhtä eläkeläistä kohden,
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– yli 55-vuotiaiden työllisyysaste on keskimäärin 46,3 prosenttia vuonna 2010.

Tällainen kehitys voidaan panna merkille kaikkialla EU:ssa. Siinä on kuitenkin eroja: 
elinajanodote on esimerkiksi Romaniassa 70 vuotta (miehet) ja 77,5 vuotta (naiset) ja 
Benelux-maissa 77,9 vuotta (miehet) ja 82,7 vuotta (naiset). Myös yli 55-vuotiaiden 
työllisyysasteessa on suuria eroja: se on Ruotsissa 73,9 prosenttia, Tanskassa 61,1 prosenttia, 
Alankomaissa 56 prosenttia, Espanjassa 50,8 prosenttia ja Belgiassa 39,1 prosenttia. Vaikka 
asiaa tarkasteltaisiin mistä tahansa näkökulmasta, useampien ihmisten on pysyttävä 
pidempään työelämässä. Tämä on saatava aikaan nostamalla eläkeikää kansallisella tasolla 
siten, että se mukautetaan eliniänodotteeseen. Etenkin yli 50-vuotiaiden matalaan 
työllisyysasteeseen kiinnitetään liian vähän huomiota. He jäävät syrjään, mutta heidän olisi
tehtävä työtä ja he myös haluavat työskennellä. Uudelleenintegrointiin tähtäävää politiikkaa 
olisi sovellettava tehokkaasti. Voimme pitää esimerkkinä valtioita, joiden työllisyys on 
parantunut huomattavasti vahvan tukipolitiikan ansiosta. Päätelmä on siis: työtä on tehtävä 
enemmän ja pidempään.

Vastuualueet 
Esittelijä tietää hyvin, että Euroopan eläkejärjestelmät ovat hyvin erilaisia. Monissa 
jäsenvaltioissa on myös toteutettu uudistuksia, jotta eläkkeet pystytään maksamaan. Tarvitaan 
kuitenkin enemmän toimenpiteitä, jotta yhteiskunnan ikääntymiseen voidaan vastata. 

Valitusta järjestelmästä riippumatta tarvitaan enemmän työssäkäyviä ihmisiä sekä varauksia ja 
säästöjä vanhuuden varalle.

Euroopassa on erilaisia eläkejärjestelmiä. Vaikka selkeitä määritelmiä ei ole käytössä, 
eläkejärjestelmät voidaan tavallisesti jakaa kolmeen pilariin.

Ensimmäinen pilari perustuu veronmaksajien väliseen solidaarisuuteen. Tämä on pääasiassa 
julkinen pilari, jota valtio rahoittaa jakojärjestelmän avulla. Tällainen eläke on 
vastaisuudessakin eläkeläisten tärkein tulonlähde. Esittelijä uskoo, että pitämällä yhä 
useammat työssä pidempään saadaan aikaan myönteinen vaikutus eläkkeisiin sekä 
työntekijöiden eläkemaksuihin. Työmarkkinaosapuolten kanssa tehtävän yhteistyön 
perusteella pyritään siten löytämään ratkaisuja korkeampaa työllisyysastetta, korkeampaa 
eläkeikää ja aktiivista osallistumista koskevaa politiikkaa varten. Valtiot voivat saada tietoa 
parhaista käytännöistä avoimen koordinointimenetelmän perusteella. Myös ensimmäisessä 
pilarissa voidaan säästää tekemällä varauksia nyt, jotta myöhemmin voidaan selviytyä 
suuremmasta taakasta.

Toisen pilarin muodostavat pitkälti täydentävät työhön liittyvät eläkkeet, ja ne perustuvat 
usein vastuun jakamiseen työnantajien ja työntekijöiden välillä. Nämä muodostavat yhteisten 
maksujen avulla rahastoja. Esittelijä katsoo, että kollektiivisten lisäeläkkeiden merkityksen on 
oltava suurempi, jotta kansalliselle talousarviolle aiheutuvaa painetta lievennetään. Jotkin 
valtiot ovat jo toteuttaneet toimia, joiden perusteella niiden julkisia jakoperusteisia 
eläkejärjestelmiä täydennetään rahastoivilla yksityisillä järjestelmillä, mutta kollektiivisten 
lisäeläkkeiden kehittämisen alalla on edelleen paljon tehtävää. 

Esittelijä panee merkille erityisesti nuorten keskuudessa esiintyvän suuntauksen siitä, että 
kiinnostus osallistua kollektiivisiin järjestelmiin on vähentymässä. Yhteisöllisyys sekä riskien 
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jakaminen sukupolvien sisällä ja niiden välillä on solidaarisuuden tunnusmerkki, ja ne ovat 
tästä syystä kestävän ja turvatun eläkkeen kannalta ensiarvoisen tärkeitä.

Esittelijä katsoo, että ensimmäinen ja toinen pilari muodostavat yhdessä perustan riittäville 
eläketuloille. 

Kolmas pilari perustuu henkilökohtaisiin säästöihin, joilla täydennetään tulevaa eläkettä. Jos 
lisäeläkettä ei ole, tällä tarjotaan keino taata se omalla panoksella. Vaikka kolmannen pilarin 
merkitys on ensimmäiseen ja toiseen pilariin verrattuna toissijainen, olisi tarkasteltava, miten 
sitä voisi edistää nykyistä enemmän. Kolmas pilari voi tarjota tilanteeseen helpotusta aikoina, 
jolloin työntekijä on työmarkkinoiden ulkopuolella tai työskentelee vähemmän ja saa tästä 
syystä liian vähän eläkettä ensimmäisestä pilarista tai säästää liian vähän toiseen pilariin. 

Vastuualueet
Eläkejärjestelmät kuuluvat ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivallan piiriin.

EU:n koordinoinnilla on merkitystä tietyillä aloilla. Esittelijä viittaa vakaus- ja 
kasvusopimuksen ehtoihin. Yhä suurempi osuus valtion talousarviosta käytetään eläkkeisiin, 
nyt jo yli 10 prosenttia.

Myös nimenomaisesti riittävät eläkkeet turvaamaan pyrkivää Eurooppa 2020 -strategiaa
varten tarvitaan koordinointia ja uusi kansallinen toimintalinja. Useimmille eurooppalaisille 
vanhuksille ensimmäisen pilarin eläkkeet – yleensä valtion järjestelmästä – muodostavat 
pääasiallisen tulonlähteen. Vaikka yksi Eurooppa 2020 -strategian painopisteistä on 
köyhyyden torjuminen, voidaan jo panna merkille, että monet eläkeläiset elävät köyhyysrajan 
alapuolella.

Toisen pilarin eläkerahastot ovat tärkeitä sijoittajia rahoitusmarkkinoilla. Kriisi on osoittanut, 
että rahoituslaitokset ovat alttiita talouden taantumalle. Tästä syystä päätettiin, että 
rahoitusmarkkinoiden sääntöjä tiukennetaan talouden ohjausjärjestelmäpaketin avulla. Siihen 
sisältyy Euroopan markkinarakennetta koskeva direktiivi (jolla pyritään OTC-johdannaisten 
selvittämiseen), rahoitusmarkkinadirektiivi (MiFID II: rahoitusmarkkinoiden kilpailukyvyn 
parantaminen, menettelytapasäännöt, jotka sijoituspalveluyritysten on täytettävä), 
vakavaraisuusdirektiivi (CRD IV, pankkivalvonta: Basel III -sopimusten sisällyttäminen EU:n 
valvontakehykseen), Solvenssi II -direktiivi (vakuutusyhtiöiden valvontajärjestelmä, jolla 
korvataan ja yhdistetään useita vakuutusdirektiivejä yhdeksi puitedirektiiviksi) ja 
finanssitransaktiovero. 

EU haluaa tiukentaa myös eläkerahastojen valvontaa. Se aikoo tarkistaa ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annettua direktiiviä 
("IORP-direktiiviä"), jonka perusteella säännellään ammatillisten lisäeläkkeiden valvontaa. 
Esittelijä katsoo, että tämän direktiivin tarkistaminen tarjoaa mahdollisuuksia, mutta 
suhtautuu erittäin kriittisesti eläkerahastoja koskeviin määrällisiin vaatimuksiin. Toisen pilarin 
eläkerahastot ovat IORP-direktiivin perusteella rahoituslaitoksia, mutta eläkejärjestelmät ovat 
sosiaalialan järjestelmiä ja ne sisältyvät kansalliseen sosiaali- ja työlainsäädäntöön. Niillä on 
lisäksi erilainen riski kuin esimerkiksi vakuutustuotteilla. Toisin kuin vakuutusyhtiöt, niiden 
tavoite ei ole voitto, vaan yleensä ainoastaan sukupolvien sisäinen ja niiden välinen 
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solidaarisuus. Esittelijä varoittaa, että korkeammat pääomavaatimukset lisäävät kustannuksia 
ja sen vuoksi tämänhetkisten ja tulevien eläkeläisten eläkkeen riittävyys vaarantuu. Yrityksien 
on mahdotonta tarjota toisen pilarin eläkkeitä suurten kustannusten vuoksi. Myös suuret 
määrälliset vaatimukset rajoittavat eläkerahastojen tärkeää roolia sijoittaa pitkällä aikavälillä 
Euroopan talouteen, joten talouskasvua ja työpaikkojen luomista heikennetään. Esittelijä ei 
pidä toivottavana, että IORP-direktiivin määrällisiä vaatimuksia tarkistetaan. IORP-direktiivin 
tarkistaminen voisi kuitenkin tarjota lisäarvoa laatuvaatimusten alalla esimerkiksi, kun 
kyseessä ovat sijoitusstrategioiden ja kustannustasojen avoimuus. Myös tämän perusteella on 
mahdollista vertailla paremmin rahastojen etuuksia. 

Yhtäläiset mahdollisuudet
Naiset ansaitsevat keskimäärin vähemmän kuin miehet ja keskeyttävät uransa miehiä 
useammin hoitotehtävien vuoksi. Tästä syystä naisilla on usein pienemmät eläkkeet ja heillä 
on suurempi köyhyysriski. Naisilla oli edelleen alhaisempi eläkeikä 13 jäsenvaltiossa 
vuonna 2009. Esittelijä katsoo, että eläkeiän yhtenäistäminen voi osaltaan edistää eläketulojen 
lisääntymistä. 

Esittelijä pitää puutteellisena eri elämänvaiheita koskevia järjestelyitä, joiden perusteella 
naiset ja miehet voisivat osan elämästään vuorotella ammatillisen elämän sijasta 
hoitotehtävien parissa. Tällaisista järjestelyistä on hyviä esimerkkejä. Niissä eläkettä kertyy 
myös aikana, jolloin työmarkkinoille ei osallistuta hoitotehtävien vuoksi. Lisäeläkkeiden ja 
kolmannen pilarin järjestelmien yhteydessä on tarkasteltava uusia ratkaisuja.

Työmarkkinoiden muutokset
Työmarkkinat edellyttävät ihmisiltä laajempaa liikkuvuutta. Elinikäistä työpaikkaa ei ole enää 
olemassa. Vapaan liikkuvuuden tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään enemmän. Tämä on 
normaalia: opiskelijan rajat ylittävä opiskelu tai työharjoittelu johtaa usein seurauksiin 
myöhemmin työelämässä. Tällaista liikkuvuutta on tuettava jäsenvaltiossa ja sen ulkopuolella, 
eikä sen vuoksi pitäisi rangaista. Esittelijä katsoo tämän vuoksi, että eläkejärjestelmät on 
suunniteltava niin, että työnantajan palveluksessa kertyneitä eläkeoikeuksia ei voi menettää 
omassa tai toisessa jäsenvaltiossa. Eläkejärjestelmillä on edistettävä liikkuvuuden 
lisääntymistä. Esittelijä katsoo, että on tärkeää laatia eläkkeen kertymistä ja kertyneen 
eläkkeen arvon säilyttämistä koskevat vähimmäisvaatimukset. 

Tiedottaminen
Tiedot odotettavissa olevasta eläkkeestä ovat erittäin tärkeät. Selkeys myöhemmin saatavista 
tuloista lisää ennakointia, asioiden hoitoa ja vastuuta. Oikean tiedon saatavuus ja tieto 
riskeistä ovat välttämättömiä tietoisen päätöksen tekemiseksi, kun esimerkiksi säästetään 
tulevaisuutta varten. Eläkkeen seurantajärjestelmä tarjoaa hyvän mahdollisuuden antaa 
kansalaisille tietoa kertyneistä eläkeoikeuksistaan omassa ja muissa jäsenvaltioissa. Esittelijä 
haluaa viitata olemassa oleviin hyviin esimerkkeihin. On tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot 
tekevät asianmukaisia selvityksiä eläkkeistä. Kun nämä seurantajärjestelmät yhdistetään, 
asioista perillä oleva kansalainen saa kaiken materiaalin voidakseen tarvittaessa puuttua 
asiaan.


