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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et finants- ja majanduskriis on süvendanud seniseid raskusi paljude 
sotsiaalkaitsesüsteemide jätkusuutlikkuse tagamisel koos muu hulgas selliste Euroopas 
toimuvate muutustega nagu rahvastiku vananemine, muutuvad perestruktuurid ja 
ebatüüpilise tööpuuduse kasv, ning on seisukohal, et piisavad ja kindlad pensionihüvitised 
on sotsiaalse ühtekuuluvuse alustalad, mida saab tagada muu hulgas miinimumpensioni 
kindlaksmääramisega; juhib tähelepanu sellele, et pensionireforme ei saa lahutada muude 
sotsiaalkaitsesüsteemide reformimisest;

2. märgib, et pensionisüsteemide põhieesmärk on tagada pensionist piisav sissetulek ning 
võimaldada eakatele inimväärne ja rahaliselt sõltumatu elu;

3. märgib, et oodatava eluea pikenemine on positiivne, kuna see on Euroopa 
tervishoiusüsteemide paranemise ja elukvaliteedi tõusu vahetu tagajärg; toonitab, et 
pensionärid on ühiskonnas aktiivsed ja annavad sinna oma panuse;

4. peab murettegevaks vaesuspiirist allpool elavate eakate, eelkõige naiste arvu suurenemist 
ning on seisukohal, et pensionisüsteemid peaksid kõigile tagama piisava ja inimväärse 
elatustaseme;

5. rõhutab, et VKEd on ELi üks peamisi tööandjaid ja majanduskasvu allikaid, kes võivad 
anda olulise panuse liikmesriikide pensionisüsteemide jätkusuutlikkuse ja piisavuse 
tagamisse;

6. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid hindama, kuidas kohandada pensioniiga oodatava 
elueaga vabatahtlike või paindlike töövormide kasutamise ning tööea pikendamise 
stimuleerimisega, näiteks võimaldama tööd jätkates saada osalist pensioni; toonitab, et 
tööea pikendamiseks Euroopa Liidus vajatakse töötajate, tööandjate ja avaliku sektori 
ühist vastutust ning et vastavad reformid peavad olema sotsiaalselt õiglased, et tuleb 
hoolikalt hinnata nende mõju kaitsetumatele elanikerühmadele ning need tuleb läbi viia 
solidaarsusmehhanisme tugevdaval viisil;

7. soovitab liikmesriikidel kaaluda tugevaid sotsiaalmajanduslikke argumente sellisest 
poliitikast loobumise kasuks, mis ei lase vanematel töötajatel kauem aktiivselt tööturule 
jääda;

8. nõustub komisjoniga, et eelpensioni kaotamise korral tuleb tagada asjaomastele isikutele 
võimalus edasi töötada või selle võimatuse korral saada tagatud miinimumsissetulekut nii, 
et lisaks saaksid nad õigusnormide põhjal jätkuvalt sotsiaalmakse maksta;

9. on seisukohal, et igasugusel võimalikul tööea pikendamisel või pensioniea tõstmisel tuleb 
arvestada rasket tööd teinud või väga varakult tööle hakanud inimeste eriolukorda;

10. on seisukohal, et naiste ja meeste pensioniea ühtlustamisega peavad kaasnema tõhusad 
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meetmed võrdse töötasu saamise ning töö- ja pereelu ühitamise soodustamiseks ning tuleb 
piisavalt väärtustada naiste hooldusülesandeid ja mitteametlike hooldajate staatust; palub 
komisjonil koostada ülevaade pensioniskeemidest, mille juures võetakse kõige paremini 
arvesse pensionide sootundlikkuse küsimust ja käsitletakse naiste pensionide puudujääke;

11. on seisukohal, et ebatüüpiliste töölepingute ning sellest tulenevalt ebakindlate ja 
ebasoodsate töösuhete levimise tõttu võivad asjaomastel töötajatel jääda 
sotsiaalkindlustusmaksed vahepeal tasumata, mis omakorda võib oluliselt mõjutada ja 
ohustada nende pensioniõigusi;

12. arvab, et tuleb võtta otsustavamaid meetmeid sotsiaalkindlustusmaksetest 
kõrvalehoidmise takistamiseks ja selle eest karistamiseks, kuna see võib ohustada 
pensionisüsteemide piisavust ja jätkusuutlikkust ning kõlvatut konkurentsi õhutades 
põhjustada diskrimineerimist töötajate ja ettevõtete vahel;

13. rõhutab vajadust kaitsta pensionikogujaid pensionifondide pankrotistumise korral;

14. on seisukohal, et demograafiliste muutuste ja avaliku sektori kasvavate eelarvepiirangute 
tõttu tuleks pensionisüsteemide piisavuse, kättesaadavuse, ülekantavuse ja turvalisuse 
tagamiseks kõigepealt tugevdada esimest, avalikku pensionisammast, täiustada ja 
laiendada täiendavaid tööandjapensioniskeeme ning lisaks õhutada töötajaid kasutama 
vabatahtlikke pensioniskeeme;

15. on seisukohal, et on vaja tugevaid stiimuleid, mis suunaksid pensionifonde pikaajaliselt 
investeerima säästvatesse, vähese süsinikuheitega ja sotsiaalselt kaasavatesse tegevustesse 
ning vältima lühiajalisi ja ülemäära riskantseid investeeringuid;

16. rõhutab selle tähtsust, et liikmesriikide riiklikud pensionisüsteemid oleksid Euroopa Liidu 
finantsstabiilsuse huvides pikaajaliselt vastupidavad, ning et eurotsooni kuuluvad 
liikmesriigid tuleks omavahel siduda nii, et nende pensionikohustused oleksid piiriülesed;

17. on seisukohal, et majanduskasvu jaoks on väga tähtis tööjõu liikuvus ühtsel turul; tuletab 
meelde, kui tähtis on pensioniõiguste ülekantavus ELi liikmesriikide vahel, mille 
puudumine on endiselt oluline takistus, mis hoiab kodanikke kasutamast oma vaba 
liikumise õigust; peab vajalikuks anda paremat teavet pensioniõiguste ülekandmise 
võimalustest ning luua tingimused kõigi, sealhulgas täiendavatest pensionisüsteemidest 
tulenevate pensioniõiguste ülekantavuse saavutamiseks ja kaitsmiseks; selleks peab 
vajalikuks uurida kõiki võimalikke vahendeid, eelkõige taasalustada tööd pensioniõiguste 
täielikku ülekantavust tagava direktiivi koostamiseks; lisaks rõhutab vajadust tagada ka 
tööandjapensionifondi tehtud maksete ülekantavus juhul, kui mingil ajavahemikul tehtud 
kogumaksed, vastavalt selliste tööandjapensionifondide lepingutingimustele, ei ole 
pensioniõiguse tekkimiseks piisavad; 

18. peab seepärast soovitavaks, et komisjon võimalikult kiiresti uuriks pensioniõiguste 
ülekandmisega seotud rahanduslike ja aktuaarsete raskuste lahendamise võimalusi ning 
seda, kuidas luua süsteem, mis võimaldab saada vahetult teavet ELi liikmesriikides 
akumuleerunud pensioniõiguste kohta;

19. peab vajalikuks vaadata läbi direktiiv tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja 
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järelevalve kohta (tööandjapensionide kogumisasutuste direktiiv), et tagada selle direktiivi 
nõuete tulemuslik jõustamine liikmesriikides; on seisukohal, et läbivaatamisega peaks 
püüdma edendada kogumispensionifondide piiriülest tegevust ühtsel turul, tagada piisav 
finantskontroll, suurendada turvalisust, läbipaistvust ja pensionisaajate teavitamist ning 
ajakohastada kapitali- ja maksevõimenõuded; lisaks arvab, et läbivaatamisel tuleks 
arvesse võtta pensioni- ja kindlustusfondide vahelisi suuri erinevusi, ettevõtete võimalikke 
kohustusi ja olemasolevaid kaitsemehhanisme; on seisukohal, et iga tööandjapensione 
puudutava ettepaneku kohta tuleb koostada täielik mõjuhinnang, seejuures eelkõige 
arvuliselt hinnata võimalikke lisakulusid, mis võivad kahjustada pensionimaksete 
piisavust;

20. on seisukohal, et individuaalne pensionikindlustus ei ole veel küllalt läbipaistev; peab 
väga tähtsaks tagada, et töötajatele oleks kättesaadav täielik ja usaldusväärne teave nende 
pensioniõiguste kohta, eriti mis puudutab tulevasi pensionimakseid, seonduvaid riske ja 
kõiki tegelikke kulusid, eriti seoses piiriülese tegevuse ja liikuvusega (k.a teine ja kolmas 
sammas); palub komisjonil küsimust täiendavalt uurida ja vajaduse korral koostada selles 
valdkonnas senisest rangemad eeskirjad;

21. on seisukohal, et individuaalsed täiendavad pensionid, mis aitavad tagada pensioni piisava 
suuruse, peavad andma kindlat ja tagatud tulu, mille kohta pensionisaajaid tuleb selgelt ja 
piisavalt teavitada, ning et seda eesmärki silmas pidades peavad fondid täitma rangeid 
maksevõime- ja kapitalinõudeid ning koosnema peamiselt pikaajalistest ja madala 
riskitasemega investeeringutest; 

22. on seisukohal, et usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalve tuleb Euroopa Liidus 
ühtlustada, et ei tekiks võistlust normatiivide lõdvendamises, mille puhul liikmesriigid 
püüavad üksteise võidu pakkuda võimalikult madalaid maksevõime nõudeid;

23. kutsub liikmesriike üles omaks võtma nn parimate tavade lähenemisviisi pensionidele 
Euroopa Liidus. 
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