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LÜHISELGITUS

Ettepanek võtta vastu direktiiv täiendavate pensioniõiguste kaasaskantavuse parandamise 
kohta puudutab põhilisi küsimusi, mis on seotud töötajate vaba liikumise tõkestamisega 
liikmesriikide piires või liikmesriikide vahel pensionide valdkonnas.

See direktiiv on järjeks Euroopa Komisjoni järjekindlatele püüdlustele soodustada huvitatud 
poolte vahel vabatahtliku kokkuleppe saavutamist.

Erinevate liikmesriikide süsteemide mitmekesisust silmas pidades rõhutas arvamuse koostaja 
õigusakti (direktiivi) valiku olulisust ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete 
austamise vajadust. 
Kuigi ettepanek hõlmab riikide normatiivsete sätete ühtlustamise meetmeid, ei ületa need 
minimaalset vajadust, et tagada töötajatele nende õiguste säilitamine või ülekandmine seoses 
liikuvusega.

Mõned muudatused on siiski vajalikud, et vältida teatavate reformide nõrgenemist aja jooksul, 
võtta kasutusele soolisest seisukohast neutraalsem keel ning vältida tehnilistest põhjustest 
tuleneva tõkestamise jätkumist teatud liikmesriikides.

Lõpuks tuleb garanteerida, et palgalised, kes katkestavad või lõpetavad kutsetegevuse muu 
hulgas perekondlikel põhjustel, saavad säilitada oma pensioniõigused ja jätkata sissemakseid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 5

(5) Samuti tuleks toetuda asutamislepingu 
artiklile 94, kuna täiendavaid 
pensioniskeeme reguleerivate siseriiklike 
õigusaktide vahelised erinevused takistavad 
nii vaba liikumise õiguse kasutamist kui ka 
ühisturu toimimist. Seetõttu tuleb nii 
ühenduse piires kui ka ühe liikmesriigi piires 
liikuvate töötajate täiendavate 
pensioniõiguste kaasaskantavuse 

(5) Samuti tuleks toetuda asutamislepingu 
artiklile 94, kuna täiendavaid 
pensioniskeeme reguleerivate siseriiklike 
õigusaktide vahelised erinevused takistavad 
nii palgaliste vaba liikumise õiguse 
kasutamist kui ka ühisturu toimimist. 
Seetõttu tuleb nii ühenduse piires kui ka ühe 
liikmesriigi piires liikuvate palgaliste
täiendavate pensioniõiguste kaasaskantavuse 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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parandamiseks ühtlustada teatavaid 
pensioniõiguste omandamise tingimusi ning 
lähendada seisvate pensioniõiguste 
säilitamise ja omandatud pensioniõiguste 
ülekandmise eeskirju.

parandamiseks ühtlustada teatavaid 
pensioniõiguste omandamise tingimusi ning 
lähendada seisvate pensioniõiguste 
säilitamise ja omandatud pensioniõiguste 
ülekandmise eeskirju.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 6 a (uus)

(6 a) Direktiiv 76/207/EMÜ, mida on 
muudetud direktiiviga 2002/73/EÜ, 
direktiiv 86/378/EMÜ, mida on muudetud 
direktiiviga 96/97/EÜ, direktiiv 92/85/EMÜ 
ja direktiiv 96/34/EÜ reguleerivad naiste ja 
meeste võrdset kohtlemist, eelkõige 
töötingimuste ja sotsiaalkindlustuse 
valdkonnas. Liikmesriigid ja tööturu 
osapooled peaksid rakendama käesoleva 
direktiivi sätted kooskõlas ülalnimetatud 
direktiividega, eelkõige, mis puudutab 
naiste tööturule tagasipöördumist pärast 
vaheaega ning seoses töö- ja eraelu parema 
ühitamisega.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 10

(10) Täiendavate pensioniskeemide 
rahalise jätkusuutlikkuse huvides on 
liikmesriikidel võimalik põhimõtteliselt 
vabastada mittekapitaliseeritud 
pensioniskeemid kohustusest võimaldada 
töötajatel omandatud pensioniõigused üle 
kanda. Siiski peaksid liikmesriigid 
kapitaliseeritud ja mittekapitaliseeritud 
pensioniskeemidega liitunud töötajate 
võrdse kohtlemise huvides järk-järgult 
parandama mittekapitaliseeritud 
skeemidest tulenevate pensioniõiguste 
ülekandmise võimalusi.

välja jäetud

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 11

(11) Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi (11) Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi 
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ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivi 
2003/41/EÜ (tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta1) kohaldamist, tuleks täiendavate 
pensioniskeemide haldusjuhtidel teavitada 
töötajaid, kes kasutavad või kavatsevad 
kasutada vaba liikumise õigust, eelkõige 
töösuhte lõppemise tagajärgedest nende 
täiendavatele pensioniõigustele.

ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivi 
2003/41/EÜ (tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta2) kohaldamist, tuleks täiendavate 
pensioniskeemide haldusjuhtidel teavitada 
palgalisi, kes kasutavad või kavatsevad 
kasutada vaba liikumise õigust, eelkõige 
töösuhte lõppemise tagajärgedest nende 
täiendavatele pensioniõigustele.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 15

(15) Pidades silmas vajadust võtta arvesse 
käesoleva direktiivi mõjusid täiendavate 
pensioniskeemide rahalisele 
jätkusuutlikkusele, võivad liikmesriigid 
saada ajapikendust, et rakendada sellise 
oletatava mõjuga sätted järk-järgult. 

välja jäetud

Muudatusettepanek 6
Artikkel 1

Käesoleva direktiivi eesmärk on hõlbustada 
töötajate vaba liikumise õiguse kasutamist ja 
kutsealase liikuvuse õiguse kasutamist ühe 
liikmesriigi piires, vähendades teatavate 
täiendavaid pensioniskeeme reguleerivate 
eeskirjadega tekitatud takistusi 
liikmesriikides.

Käesoleva direktiivi eesmärk on hõlbustada 
palgaliste vaba liikumise õiguse kasutamist 
ja kutsealase liikuvuse õiguse kasutamist 
ühe liikmesriigi piires, vähendades teatavate 
täiendavaid pensioniskeeme reguleerivate 
eeskirjadega tekitatud takistusi 
liikmesriikides.

Muudatusettepanek 7 
Artikli 3 punkt d

(d) pensioniõigused – mis tahes hüvitised, 
millele skeemiga liitunud isikul või muudel 
õigustatud isikutel võib olla õigus mingi 
täiendava pensioniskeemi eeskirjade kohalt
või siseriiklike õigusaktide kohaselt;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

  
1 ELT L 235, 23.9.2003, lk 10
2 ELT L 235, 23.9.2003, lk 10
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Muudatusettepanek 8 
Artikli 3 punkt f

(f) lahkuv töötaja – töötaja, kes enne 
pensioni saamise tingimuste täitumist 
lõpetab töösuhte, mille alusel tal on 
kogunenud pensioniõigused või mille alusel 
ta oleks võinud need õigused omandada, kui 
ta oleks töösuhet jätkanud;

(f) lahkuv töötaja – palgaline, kes enne 
pensioni saamise tingimuste täitumist 
lõpetab töösuhte, mille alusel tal on 
kogunenud pensioniõigused või mille alusel 
ta oleks võinud need õigused omandada, kui 
ta oleks töösuhet jätkanud;

Muudatusettepanek 9
Artikli 3 punkt g

(g) kaasaskantavus – töötaja võimalus 
omandada ja säilitada pensioniõigusi, kui ta 
kasutab vaba liikumise õigust või kutsealase 
liikuvuse õigust;

(g) kaasaskantavus – palgalise võimalus 
omandada ja säilitada pensioniõigusi, kui ta 
kasutab vaba liikumise õigust või kutsealase 
liikuvuse õigust;

Muudatusettepanek 10
Artikli 3 punkt h

(h) seisvate pensioniõiguste omanik – iga 
varasem skeemi liige, kellel on 
pensioniõigusi, mis on seisma jäänud seni, 
kuni on täidetud täiendava pensioni saamise 
tingimused;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 11
Artikli 4 punkt a

(a) kui töösuhte lõppemise ajaks ei ole veel 
omandatud pensioniõigusi, makstakse 
töötajale tagasi või kantakse üle kõik tema 
tehtud või tema nimel tehtud sissemaksed;

(a) kui töösuhte lõppemise ajaks ei ole veel 
omandatud pensioniõigusi, makstakse 
palgalisele tagasi või kantakse üle kõik tema 
tehtud või tema nimel tehtud sissemaksed;

Muudatusettepanek 12
Artikli 4 punkt b

(b) kui pensioniõiguste omandamiseks on 
ette nähtud miinimumiga, ei tohi see ületada 
21 aastat;

(b) kui pensioniõiguste omandamiseks on 
ette nähtud miinimumiga, ei tohi see ületada 
18 aastat;

Muudatusettepanek 13
Artikli 4 punkt c
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(c) töötaja võib liituda täiendava 
pensioniskeemiga hiljemalt pärast ühe aasta 
pikkust töötamist või vajaduse korral 
hiljemalt siis, kui ta jõuab nõutavasse 
miinimumikka;

(c) palgaline võib liituda täiendava 
pensioniskeemiga hiljemalt pärast ühe aasta 
pikkust töötamist või vajaduse korral 
hiljemalt siis, kui ta jõuab nõutavasse 
miinimumikka;

Muudatusettepanek 14
Artikli 4 punkt d

(d) töötaja omandab pensioniõigused 
hiljemalt siis, kui ta on olnud skeemi liige 
kaks aastat.

(d) palgaline omandab pensioniõigused 
hiljemalt siis, kui ta on olnud skeemi liige 
kaks aastat.

Muudatusettepanek 15
Artikli 5 lõige 2

2. Liikmesriigid võivad täiendavatel 
pensioniskeemidel lubada mitte säilitada 
omandatud õigusi, vaid kanda need üle või 
maksta välja kapital, mis vastab omandatud 
õigustele, kui need õigused ei ületa 
asjaomase liikmesriigi kehtestatud ülempiiri.
Liikmesriik teavitab komisjoni
kohaldatavast ülempiirist.

2. Liikmesriigid võivad täiendavatel 
pensioniskeemidel lubada:

(a) mitte säilitada omandatud õigusi, vaid 
kanda need üle või maksta välja kapital, mis 
vastab omandatud õigustele, kui need 
õigused ei ületa asjaomase liikmesriigi 
kehtestatud ülempiiri. Liikmesriik teavitab 
komisjoni kohaldatavast ülempiirist.

(b) lahkuval töötajal jätkata sissemaksete 
tegemist samasse täiendavasse 
pensioniskeemi pärast töösuhte lõppemist. 
Liikmesriigid teavitavad komisjoni selle 
sätte rakendamise korrast.

Muudatusettepanek 16
Artikli 7 lõige 1

1. Ilma et see piiraks direktiivi 2003/41/EÜ 
artiklist 11 tulenevate kohustuste täitmist 
tööandjapensioniasutuste poolt seoses 
liikmetele ja pensionisaajatele antava 
teabega, võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed, tagamaks, et täiendava 
pensioniskeemi haldusjuht teavitab töötajaid

1. Ilma et see piiraks direktiivi 2003/41/EÜ 
artiklist 11 tulenevate kohustuste täitmist 
tööandjapensioniasutuste poolt seoses 
liikmetele ja pensionisaajatele antava 
teabega, võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed, tagamaks, et täiendava 
pensioniskeemi haldusjuht teavitab palgalisi
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töösuhte lõppemise mõjust nende 
täiendavatele pensioniõigustele.

töösuhte lõppemise mõjust nende 
täiendavatele pensioniõigustele.

Muudatusettepanek 17
Artikli 7 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Töötajatele, kes seda taotlevad, 
edastatakse mõistliku tähtaja jooksul piisav 
teave järgmiste küsimuste kohta:

2. Palgalistele, kes seda taotlevad, 
edastatakse mõistliku tähtaja jooksul piisav 
teave järgmiste küsimuste kohta: 

Muudatusettepanek 18
Artikli 7 lõige 3

3. Seisvate pensioniõiguste omanik saab 
vastava taotluse esitamisel täiendava 
pensioniskeemi haldusjuhilt teavet oma 
seisvate pensioniõiguste kohta ning kõigi 
asjaomast pensioniskeemi reguleerivates 
eeskirjades tehtud muudatuste kohta.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 19
Artikli 7 lõige 4

4. Käesolevas artiklis osutatud teave 
edastatakse kirjalikus ja arusaadavas vormis.

4. Käesolevas artiklis osutatud teave 
edastatakse kirjalikus ja asjaomasele isikule
arusaadavas vormis.

Muudatusettepanek 20
Artikli 9 lõige 2

2. Olenemata lõike 1 kohaldamisest võivad 
liikmesriigid vajaduse korral saada artikli 4 
punktis d osutatud eesmärgi saavutamiseks 
60 kuud ajapikendust alates 1. juulist 2008.
Iga liikmesriik, kes soovib seda ajapikendust 
kasutada, teatab sellest komisjonile, 
märkides ära asjaomased sätted ja skeemid 
ning konkreetsed põhjendused, mis 
õigustavad ajapikenduse taotlemist.

välja jäetud

Muudatusettepanek 21
Artikli 9 lõige 3
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3. Olenemata lõike 1 kohaldamisest ning 
selleks, et võtta arvesse täiendavate 
pensioniskeemide rahalise 
jätkusuutlikkusega seotud nõuetekohaselt 
põhjendatud eritingimusi, võivad 
liikmesriigid vabastada artikli 6 lõike 1 
kohaldamisest ümberjaotuse põhimõttel 
töötavad skeemid, abikassad 
(Unterstützungskassen Saksamaal) ning 
äriühingud, kes kasutavad eelarve reserve 
oma töötajatele pensionide maksmiseks. Iga 
liikmesriik, kes soovib seda võimalust 
kasutada, teatab sellest viivitamata 
komisjonile, märkides ära asjaomased 
skeemid ning konkreetsed põhjendused, mis 
õigustavad sellist vabastamist, samuti võetud 
või kavandatud meetmed kõnealustest 
skeemidest tulenevate pensioniõiguste 
ülekantavuse parandamiseks.

välja jäetud


