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LYHYET PERUSTELUT

Lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantamista koskevassa direktiiviehdotuksessa 
käsitellään tärkeimpiä kysymyksiä, jotka liittyvät työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
esteisiin jäsenvaltioiden sisällä tai jäsenvaltiosta toiseen kyseisten eläkkeiden alalla.

On syytä ottaa huomioon, että kyseinen direktiivi on jatkoa komission pyrkimykselle edistää 
osapuolten välistä vapaaehtoista sopimusta.

Eri jäsenvaltioissa käytössä olevien järjestelmien heterogeenisuuden vuoksi valmistelija 
haluaa korostaa lainsäädäntövälineen (direktiivi) valinnan sopivuutta sekä toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden noudattamista.

Vaikka ehdotukseen sisältyy toimenpiteitä kansallisten säännösten lähentämiseksi, ne eivät 
mene sen pidemmälle kuin mitä on tarpeen, jotta työntekijät voivat säilyttää tai siirtää 
oikeuksiaan liikkuvuuden puitteissa.

Muutamat muutokset ovat kuitenkin toivottavia, jotta jotkut uudistukset eivät vesittyisi liiaksi 
ajan myötä ja jotta voidaan käyttää sukupuolineutraalimpaa kieltä ja välttää ylläpitämästä 
esteitä teknisistä syistä joissakin jäsenvaltioissa.

Lisäksi on tärkeää taata, että esimerkiksi perhesyistä ammatillisen toiminnan keskeyttävät tai 
lopettavat palkansaajat saavat säilyttää eläkeoikeutensa ja jopa jatkaa eläkemaksujen 
maksamista.

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Myös perustamissopimuksen 94 artiklaa 
on sovellettava, kun otetaan huomioon, että 
lisäeläkejärjestelmiä säätelevän 
jäsenvaltioiden lainsäädännön erot ovat 
sellaisia, että ne haittaavat sekä 
työntekijöiden oikeutta harjoittaa vapaata 
liikkuvuutta että sisämarkkinoiden 
toimintaa. Jotta siis voitaisiin parantaa 
yhteisön ja saman jäsenvaltion sisällä 

(5) Myös perustamissopimuksen 94 artiklaa 
on sovellettava, kun otetaan huomioon, että 
lisäeläkejärjestelmiä säätelevän 
jäsenvaltioiden lainsäädännön erot ovat 
sellaisia, että ne haittaavat sekä 
palkansaajien oikeutta harjoittaa vapaata 
liikkuvuutta että sisämarkkinoiden 
toimintaa. Jotta siis voitaisiin parantaa 
yhteisön ja saman jäsenvaltion sisällä 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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muuttavien työntekijöiden 
lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyttä, tiettyjä 
eläkeoikeuksien kertymiseen liittyviä ehtoja 
on yhdenmukaistettava sekä uinuvien 
oikeuksien säilyttämistä ja hankittujen 
oikeuksien siirtämistä koskevia sääntöjä 
lähennettävä toisiinsa.

muuttavien palkansaajien 
lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyttä, tiettyjä 
eläkeoikeuksien kertymiseen liittyviä ehtoja 
on yhdenmukaistettava sekä uinuvien 
oikeuksien säilyttämistä ja hankittujen 
oikeuksien siirtämistä koskevia sääntöjä 
lähennettävä toisiinsa.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Direktiivissä 76/207/ETY, sellaisena 
kuin se on muutettuna direktiivillä 
2002/73/EY, direktiivissä 86/378/ETY, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 96/97/EY, direktiivissä 
92/85/ETY sekä direktiivissä 96/34/EY 
säädetään naisten ja miesten 
yhdenvertaisesta kohtelusta työoloihin ja 
sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Näin 
ollen jäsenvaltioiden ja 
työmarkkinaosapuolten on pantava tämän 
direktiivin säännökset täytäntöön 
noudattaen edellä mainittuja direktiivejä 
varsinkin, mitä tulee naisten paluuseen
työmarkkinoille tauon jälkeen työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittamisen 
puitteissa.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Lisäeläkejärjestelmien rahoituksen 
kestävyyteen liittyvistä syistä jäsenvaltioilla 
on periaatteessa mahdollisuus vapauttaa ei-
rahastoivat järjestelmät siitä velvoitteesta, 
että niiden on annettava työntekijöiden 
siirtää hankitut oikeudet. Sen 
varmistamiseksi, että taataan 
yhdenvertainen kohtelu rahastoiviin 
järjestelmiin ja ei-rahastoiviin järjestelmiin 
kuuluvien työntekijöiden välillä, 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä asteittain 
parantamaan oikeuksien siirrettävyyttä ei-
rahastoivista järjestelmistä.

Poistetaan.
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Tarkistus 4
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Rajoittamatta sitä, mitä ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta 
ja valvonnasta 3 päivänä kesäkuuta 2003 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2003/41/EY 
säädetään, lisäeläkejärjestelmien hallinnosta 
vastaavien henkilöiden on tiedotettava 
asianmukaisesti työntekijöille, jotka 
harjoittavat tai aikovat harjoittaa oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen, varsinkin työnteon 
lopettamisen vaikutuksista näiden 
työntekijöiden lisäeläkeoikeuksiin.

(11) Rajoittamatta sitä, mitä ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta 
ja valvonnasta 3 päivänä kesäkuuta 2003 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2003/41/EY 
säädetään, lisäeläkejärjestelmien hallinnosta 
vastaavien henkilöiden on tiedotettava 
asianmukaisesti palkansaajille, jotka 
harjoittavat tai aikovat harjoittaa oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen, varsinkin työnteon 
lopettamisen vaikutuksista näiden 
työntekijöiden lisäeläkeoikeuksiin.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Koska on tarpeen ottaa huomioon 
tämän direktiivin vaikutukset etenkin 
lisäeläkejärjestelmien rahoituksen 
kestävyyteen, jäsenvaltiot voivat saada 
lisäaikaa sellaisten säännösten asteittaiseen 
täytäntöönpanoon, joilla voi olla tällaisia 
vaikutuksia.

Poistetaan.

Tarkistus 6
1 artikla

Tällä direktiivillä pyritään helpottamaan 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ja saman 
jäsenvaltion sisällä tapahtuvaa ammatillista 
liikkuvuutta koskevien oikeuksien 
harjoittamista vähentämällä tiettyjen 
lisäeläkejärjestelmiä sääntelevien sääntöjen 
luomia esteitä.

Tällä direktiivillä pyritään helpottamaan 
palkansaajien vapaata liikkuvuutta ja saman 
jäsenvaltion sisällä tapahtuvaa ammatillista 
liikkuvuutta koskevien oikeuksien 
harjoittamista vähentämällä tiettyjen 
lisäeläkejärjestelmiä sääntelevien sääntöjen 
luomia esteitä.

Tarkistus 7
3 artiklan d alakohta

d) ’eläkeoikeuksilla’ kaikkia etuuksia, joihin (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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järjestelmään kuuluva henkilö ja muut 
oikeuksien haltijat ovat oikeutettuja 
lisäeläkejärjestelmän sääntöjen ja 
tarvittaessa kansallisen lainsäädännön 
perusteella

versioon.)

Tarkistus 8
3 artiklan f alakohta

f) ’lähtevällä työntekijällä’ työntekijää, joka 
lopettaa ennen eläkekelpoisuuden 
saavuttamista työsuhteen, jossa hän on 
kerryttänyt eläkeoikeuksia tai olisi voinut 
hankkia nämä oikeudet jäämällä 
työsuhteeseen

f) ’lähtevällä työntekijällä’ palkansaajaa, 
joka lopettaa ennen eläkekelpoisuuden 
saavuttamista työsuhteen, jossa hän on 
kerryttänyt eläkeoikeuksia tai olisi voinut 
hankkia nämä oikeudet jäämällä 
työsuhteeseen

Tarkistus 9
3 artiklan g alakohta

g) ’siirrettävyydellä’ työntekijän
mahdollisuutta hankkia ja säilyttää 
eläkeoikeudet harjoittaessaan oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen tai ammatilliseen 
liikkuvuuteen

g) ’siirrettävyydellä’ palkansaajan
mahdollisuutta hankkia ja säilyttää 
eläkeoikeudet harjoittaessaan oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen tai ammatilliseen 
liikkuvuuteen

Tarkistus 10
3 artiklan h alakohta

h) ’lykätyn etuuden saajalla’ järjestelmään 
aiemmin kuulunutta henkilöä, jolla on 
eläkeoikeudet, jotka säilyvät uinuvina 
lisäeläkejärjestelmässä, kunnes lisäeläkkeen 
saamista koskevat edellytykset täyttyvät

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 11
4 artiklan a alakohta

a) jos eläkeoikeuksia ei ole vielä hankittu 
työsuhteen päättymishetkellä, lähtevän 
työntekijän maksamat tai hänen puolestaan 
maksetut kaikki eläkemaksut joko korvataan 
hänelle tai siirretään

a) jos eläkeoikeuksia ei ole vielä hankittu 
työsuhteen päättymishetkellä, lähtevän 
palkansaajan maksamat tai hänen 
puolestaan maksetut kaikki eläkemaksut 
joko korvataan hänelle tai siirretään
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Tarkistus 12
4 artiklan b alakohta

b) jos eläkeoikeuksien hankkimiseksi 
vaaditaan vähimmäisikä, se ei ole yli 
21 vuotta

b) jos eläkeoikeuksien hankkimiseksi 
vaaditaan vähimmäisikä, se ei ole yli 
18 vuotta

Tarkistus 13
4 artiklan c alakohta

c) työntekijä voi liittyä 
lisäeläkejärjestelmään enintään vuoden 
työskentelykauden jälkeen tai tarvittaessa 
viimeistään silloin, kun hän saavuttaa 
vaaditun vähimmäisiän

c) palkansaaja voi liittyä 
lisäeläkejärjestelmään enintään vuoden 
työskentelykauden jälkeen tai tarvittaessa 
viimeistään silloin, kun hän saavuttaa 
vaaditun vähimmäisiän

Tarkistus 14
4 artiklan d alakohta

d) työntekijä saa eläkeoikeudet enintään 
kahden vuoden jäsenyyskauden jälkeen.

d) palkansaaja saa eläkeoikeudet enintään 
kahden vuoden jäsenyyskauden jälkeen.

Tarkistus 15
5 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltiot voivat antaa 
lisäeläkejärjestelmille luvan, että niiden ei 
tarvitse säilyttää hankittuja oikeuksia vaan 
ne voivat siirtää tai maksaa hankittuja 
oikeuksia edustavan pääoman, elleivät 
hankitut oikeudet ylitä kyseisen jäsenvaltion 
vahvistamaa ylärajaa. Jäsenvaltion on 
ilmoitettava komissiolle sovellettavasta 
ylärajasta.

2. Jäsenvaltiot voivat antaa 
lisäeläkejärjestelmille luvan, että

a) niiden ei tarvitse säilyttää hankittuja 
oikeuksia vaan ne voivat siirtää tai maksaa 
hankittuja oikeuksia edustavan pääoman, 
elleivät hankitut oikeudet ylitä kyseisen 
jäsenvaltion vahvistamaa ylärajaa. 
Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 
sovellettavasta ylärajasta
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b) ne voivat antaa lähtevälle työntekijälle 
mahdollisuuden jatkaa eläkemaksujen
maksamista samaan lisäeläkejärjestelmään 
työnteon lopettamisen jälkeen. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
tämän säännöksen soveltamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä.

Tarkistus 16
7 artiklan 1 kohta

1. Rajoittamatta sitä, mitä direktiivin 
2003/41/EY 11 artiklassa säädetään 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten velvoitteista, jotka koskevat 
järjestelmän jäsenille ja edunsaajille 
annettavia tietoja, jäsenvaltioiden on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lisäeläkejärjestelmän 
hallinnosta vastaavat tahot tiedottavat 
työntekijöille, miten työsuhteen 
lopettaminen vaikuttaa työntekijöiden 
lisäeläkeoikeuksiin.

1. Rajoittamatta sitä, mitä direktiivin 
2003/41/EY 11 artiklassa säädetään 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten velvoitteista, jotka koskevat 
järjestelmän jäsenille ja edunsaajille 
annettavia tietoja, jäsenvaltioiden on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lisäeläkejärjestelmän 
hallinnosta vastaavat tahot tiedottavat 
palkansaajille, miten työsuhteen 
lopettaminen vaikuttaa työntekijöiden 
lisäeläkeoikeuksiin.

Tarkistus 17
7 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Riittävät tiedot on toimitettava 
kohtuullisessa määräajassa niitä pyytäneelle 
työntekijälle erityisesti seuraavista seikoista:

2. Riittävät tiedot on toimitettava 
kohtuullisessa määräajassa niitä pyytäneelle 
palkansaajalle erityisesti seuraavista 
seikoista:

Tarkistus 18
7 artiklan 3 kohta

3. Pyynnön esittänyt lykätyn etuuden saaja 
saa lisäeläkejärjestelmän hallinnosta 
vastaavilta tahoilta tietoja uinuvista 
eläkeoikeuksistaan ja muutoksista 
lisäeläkejärjestelmää koskeviin sääntöihin.

3. Pyynnön esittänyt lykätyn etuuden saaja 
saa lisäeläkejärjestelmän hallinnosta 
vastaavilta henkilöiltä tietoja uinuvista 
eläkeoikeuksistaan ja muutoksista 
lisäeläkejärjestelmää koskeviin sääntöihin.

Tarkistus 19
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7 artiklan 4 kohta

4. Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot on 
toimitettava kirjallisina ja selkeällä tavalla.

4. Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot on 
toimitettava kirjallisina ja kyseessä olevan 
henkilön kannalta selkeällä tavalla.

Tarkistus 20
9 artiklan 2 kohta

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat tarvittaessa 
saada 60 kuukauden lisäajan 1 päivästä 
heinäkuuta 2008 lähtien pannakseen 
täytäntöön 4 artiklan d alakohdassa 
tarkoitetun tavoitteen. Niiden 
jäsenvaltioiden, jotka haluavat soveltaa tätä 
lisäaikaa, on ilmoitettava siitä komissiolle 
ja esitettävä kyseiset säännökset ja 
järjestelmät sekä erityinen syy, joka on 
perusteena lisäajalle.

Poistetaan.

Tarkistus 21
9 artiklan 3 kohta

3. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, ja ottaen huomioon 
asianmukaisesti perustellut 
erityisedellytykset, jotka liittyvät 
lisäeläkejärjestelmien rahoituksen 
kestävyyteen, jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
jakoperusteella toimivat järjestelmät, 
avustuskassat (Saksassa toimivat 
”Unterstützungskassen”) ja yritykset, jotka 
tekevät kirjanpitoon varauksia 
työntekijöilleen maksettavia eläkkeitä 
varten, 6 artiklan 1 kohdan soveltamisesta. 
Niiden jäsenvaltioiden, jotka haluavat 
soveltaa tätä mahdollisuutta, on 
ilmoitettava siitä välittömästi komissiolle ja 
esitettävä kyseiset järjestelmät sekä 
erityinen syy, joka on perusteena 
poikkeukselle, samoin kuin annetut tai 
suunnitellut toimenpiteet, joilla on 
tarkoitus parantaa oikeuksien 
siirrettävyyttä kyseisistä järjestelmistä.

Poistetaan.
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