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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että talous- ja rahoituskriisi on korostanut monien sosiaaliturvajärjestelmien 
kestävyyteen liittyviä ongelmia ja Euroopassa meneillään olevia muutoksia, kuten väestön 
ikääntymistä, perherakenteiden muuttumista ja epätyypillisten työsuhteiden lisääntymistä, 
ja katsoo, että eläke-etuuksien riittävyys ja varmuus ovat avaintekijöitä sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta ja ne voidaan taata muun muassa määrittelemällä eläkkeiden 
vähimmäistaso; huomauttaa, että eläkeuudistuksia ei voida erottaa muista 
sosiaaliturvajärjestelmien uudistuksista;

2. toteaa, että eläkejärjestelmien perustavoitteena on varmistaa riittävät eläketulot ja 
mahdollistaa ikääntyneille ihmisarvoinen ja taloudellisesti riippumaton elämä;

3. toteaa, että eliniänodotteen pidentyminen on myönteistä, sillä se on eurooppalaisten 
terveydenhoitojärjestelmien ja elämän laadun paranemisen välitön seuraus; painottaa, että 
eläkeläiset toimivat yhteiskunnassa aktiivisesti ja tuovat siihen oman panoksensa;

4. pitää huolestuttavana köyhyysrajan alapuolella elävien vanhusten, erityisesti naisten, 
kasvavaa määrää ja katsoo, että eläkejärjestelmien on taattava kohtuullinen ja 
ihmisarvoinen elintaso kaikille;

5. korostaa, että pk-yritykset voivat EU:n tärkeimpinä työnantajina ja kasvutekijöinä tukea 
merkittävästi jäsenvaltioiden eläkejärjestelmien kestävyyttä ja riittävyyttä;

6. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi arvioitava, olisiko eläkeiän mukauttaminen odotettavissa 
olevaan elinikään toteutettava vapaaehtoisuuden perusteella tai työelämän joustoilla sekä 
toimilla, joilla kannustetaan jatkamaan pidempään työelämässä, kuten mahdollisuudella 
saada osa-aikaeläke-etuuksia työssä jatkamisen rinnalla; korostaa, että tarvitaan 
työntekijöiden, työnantajien ja julkisen sektorin välistä vastuunjakoa, jotta työuria voidaan 
pidentää Euroopan unionissa, ja että näiden uudistusten olisi oltava sosiaalisesti 
oikeudenmukaisia, niiden vaikutuksia muita heikommassa asemiin oleviin ryhmiin olisi 
huolellisesti arvioitava ja ne olisi toteuttava niin, että ne vahvistavat yhteisvastuun 
mekanismeja;

7. rohkaisee jäsenvaltioita tarkastelemaan niitä painavia sosioekonomisia perusteita, joiden 
mukaan olisi luovuttava politiikoista, jotka estävät ikääntyviä työntekijöitä pysymästä 
aktiivisina työmarkkinoilla pidempään;

8. on komission kanssa samaa mieltä siitä, että jos mahdollisuus varhaiseläkkeeseen 
poistetaan, on taattava, että asianomaiset henkilöt voivat jatkaa työelämässä, tai jos tämä 
ei ole mahdollista, saada taatun vähimmäistulon sen lisäksi, että varmistetaan 
sosiaaliturvamaksujen maksamisen jatkuminen;

9. katsoo, että kaikissa mahdollisissa työuran pidentämisissä tai eläkeiän nostamisissa on 
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otettava huomioon niiden henkilöiden erityisolosuhteet, jotka ovat tehneet erittäin raskasta 
työtä tai aloittaneet työnteon hyvin varhaisessa iässä;

10. katsoo, että erojen poistaminen naisten ja miesten eläkeikien välillä olisi toteutettava 
yhdessä tehokkaiden samapalkkaisuutta ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista 
koskevien toimintalinjojen kanssa ja että naisten tekemälle hoivatyölle sekä omaishoitajan 
asemalle olisi annettava asiaankuuluva arvo; pyytää komissiota kartoittamaan 
eläkejärjestelmät, joissa otetaan parhaiten huomioon eläkkeiden sukupuolisidonnaisuus ja 
puututaan miesten ja naisten eläke-eroihin;

11. toteaa, että epätyypillisten sopimusten lisääntyminen ja sen myötä rikkonaisten ja 
epävarmojen työsuhteiden lisääntyminen voi johtaa siihen, että asianomaisilla 
työntekijöillä on aukkoja sosiaaliturvamaksurekistereissään ja että sillä voi olla 
huomattava vaikutus heidän oikeuksiinsa saada etuuksia ja se voi kyseenalaistaa etuuksien 
saamisen;

12. katsoo, että tarvitaan päättäväisempiä toimia maksujen kiertämisen estämiseksi ja siitä 
rankaisemiseksi, koska se uhkaa kyseenalaistaa eläkejärjestelmien riittävyyden ja 
kestävyyden ja luo syrjintää työntekijöiden ja yritysten välillä lisäämällä epäreilua 
kilpailua;

13. painottaa, että on tarpeen suojella eläkesäästäjiä eläkerahastojen vararikoilta;

14. katsoo, että väestörakenteen muutoksesta ja lisääntyvästä julkisten varojen 
riittämättömyydestä johtuen eläkejärjestelmien riittävyys olisi varmistettava vahvistamalla 
julkista järjestelmää, parantamalla ja laajentamalla ammatillisia lisäeläkejärjestelmiä sekä 
lisäksi kannustamalla yksityisten lisäeläkejärjestelmien käyttöön, jotta varmistetaan 
saatavuus, siirrettävyys ja varmuus;

15. katsoo, että tarvitaan vahvoja kannustimia, joilla voidaan edistää eläkerahastojen pitkän 
aikavälin investointeja kestäviin, vähähiilisiin ja sosiaalisesti osallistaviin toimintoihin ja 
joilla voidaan välttää lyhyen aikavälin investointeja ja korkeariskisiä investointeja;

16. painottaa, että jäsenvaltioiden kansallisten eläkejärjestelmien on oltava kestäviä Euroopan 
unionin rahoitusvakauden säilyttämisen vuoksi ja että euroalueen jäsenvaltiot on 
linkitettävä toisiinsa niin, että niiden eläkevastuilla voi olla rajatylittävä vaikutus;

17. katsoo, että työvoiman liikkuvuus sisämarkkinoilla on ratkaisevan tärkeää kasvulle; 
muistuttaa, että eläkeoikeuksien siirrettävyys EU:n jäsenvaltiosta toiseen on tärkeää, 
koska sen puuttuminen estää edelleen huomattavan usein kansalaisia harjoittamasta 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen; pitää välttämättömänä tiedottaa paremmin 
eläkeoikeuksien siirrettävyydestä ja luoda edellytykset kaikkien eläkeoikeuksien, myös 
lisäeläkeoikeuksien, siirrettävyyden turvaamiselle ja saavuttamiselle; katsoo, että tästä 
syystä on välttämätöntä tutkia kaikkia mahdollisia keinoja, eritoten jatkaa eläkeoikeuksien 
täyden siirrettävyyden varmistamiseen tähtäävää direktiiviä koskevaa työtä; painottaa 
vielä, että olisi taattava työeläkerahastoon maksettujen maksujen siirrettävyys myös 
sellaiselta ajanjaksolta, joka ei ole riittävä eläkeoikeuksien syntymiseen erityisiin 
työeläkerahastoihin liittyvien sopimusehtojen mukaisesti; 
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18. pitää siksi toivottavana, että komissio selvittäisi mahdollisimman pian, kuinka eläkkeiden 
siirtoon liittyvät verotukselliset ja vakuutusmatemaattiset ongelmat voidaan ratkaista ja 
kuinka voidaan luoda järjestelmä, joka mahdollistaa EU:n jäsenvaltioissa kertyneitä 
eläkeoikeuksia koskevan suoran tiedonsaannin;

19. katsoo, että olisi tarpeen tarkistaa ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 
toiminnasta ja valvonnasta annettua direktiiviä, jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot ovat 
todellakin panneet täytäntöön direktiivin vaatimukset; katsoo, että tällä tarkistamisella 
olisi pyrittävä edistämään työeläkerahastojen rajatylittävää toimintaa sisämarkkinoilla, 
varmistamaan riittävä rahoitusvalvonta, nostamaan turvan, avoimuuden ja edunsaajille 
annettavan tiedon tasoa sekä ajantasaistamaan pääoma- ja vakavaraisuusvaatimuksia; 
katsoo myös, että tarkistuksessa olisi otettava huomioon huomattavat erot eläkerahastojen 
ja vakuutusrahastojen välillä sekä yhtiöiden mahdollinen vastuuvelvollisuus ja olemassa 
olevat suojamekanismit; katsoo, että kaikkien työeläkejärjestelmiä koskevien ehdotusten 
vaikutukset on arvioitava täydellisesti erityisesti niistä mahdollisesti aiheutuvien 
lisäkustannusten ja eläketarjonnan riittävyydelle aiheutuvan haitan arvioimiseksi;

20. katsoo, että yksityiset eläkejärjestelmät eivät vielä ole riittävän avoimia; pitää olennaisen 
tärkeänä varmistaa, että työntekijät saavat luotettavaa ja kattavaa tietoa eläkeoikeuksistaan 
– erityisesti odotettavista olevista eduista, mahdollisista riskeistä ja kaikista tosiasiallisista 
kuluista – ja varsinkin rajatylittävään toimintaan ja liikkuvuuteen liittyvistä oikeuksista 
(toinen ja kolmas pilari mukaan luettuina); kehottaa komissiota tarkastelemaan edelleen 
tätä kysymystä ja laatimaan tarvittaessa tiukempia sääntöjä tällä alalla;

21. katsoo, että yksilöllisten lisäeläkejärjestelmien, joiden avulla varmistetaan asianmukaisten 
etuuksien saaminen, täytyy tarjota taattu ja varma tuotto, josta on annettava edunsaajille 
riittävää ja selkeää tietoa; katsoo, että tästä syystä rahastojen on täytettävä ankarat
vakavaraisuus- ja pääomavaatimukset ja niiden edellytetään tekevän pääasiassa pitkän 
aikavälin ja alhaisen riskin investointeja; 

22. katsoo, että vakavaraisuusvalvonta olisi yhdenmukaistettava Euroopan unionissa, jotta 
voidaan torjua kilpailu mahdollisimman alhaisesta sääntelytasosta eli siitä, mikä 
jäsenvaltio tarjoaa lievimmät vakavaraisuusvaatimukset;

23. kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan parhaiden käytäntöjen lähestymistapaa eläkkeisiin 
Euroopan unionissa.
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