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I/A-PUNKTS-NOTE
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12921/10 STAT 18 FIN 354
Vedr.: Rådets konklusioner om Eurostats undersøgelse af de langsigtede budgetmæssige 

følger af pensionsudgifterne
- Vedtagelse

1. Kommissionen forelagde den 18. august 2010 Rådet ovennævnte rapport (12921/10 STAT 18 

FIN 354).

2. Vedtægtsgruppen gennemgik rapporten på sine møder den 7. og 23. september, 26. oktober 

samt 9. og 25. november 2010.

3. Som et resultat af denne gennemgang blev Vedtægtsgruppen enig om et udkast til Rådets 

konklusioner, som findes i dokument 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567.

4. På denne baggrund anmodes Coreper (1. afdeling) om at henstille til Rådet, at det som 

A-punkt på en af sine kommende samlinger vedtager Rådets konklusioner i bilaget til dette 

dokument.

__________________
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BILAG

RÅDETS KONKLUSIONER OM

EUROSTATS UNDERSØGELSE AF DE LANGSIGTEDE BUDGETMÆSSIGE FØLGER
AF PENSIONSUDGIFTERNE

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

1. NOTERER SIG Eurostats undersøgelse af de langsigtede budgetmæssige følger af 
pensionsudgifterne (12921/10 STAT 18 FIN 354);

2. ER stærkt BEKYMRET over den forventede stigning i de fremtidige udgifter til pension til 
EU-ansatte fra 1 235 mio. EUR i 2010 til 2 490 mio. EUR i 2045 i faste priser;

3. MENER, at udviklingen i alle pensionsudgifter, der helt eller delvist finansieres af EU-
budgettet, skal tackles på en hensigtsmæssig måde for at sikre både pensionsordningens og 
EU-budgettets bæredygtighed;

4. ERINDRER OM, at princippet om parallelitet finder anvendelse på pensioner, og at der skal 
sikres større konvergens med hensyn til de nationale pensionssystemer; en sådan parallelitet 
bør følge målene i Kommissionens grønbog af 7. juli 2010 om sikre, tilstrækkelige og 
bæredygtige pensionssystemer i Europa;

5. ANMODER OM, at Kommissionen i henhold til artikel 241 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde foretager en objektiv og realistisk vurdering af alle de elementer, der 
har væsentlig indvirkning på pensionsudgifterne. Der bør navnlig ses nærmere på følgende 
elementer:

i. pensionsalder
ii. optjent pension i procent af lønnen
iii. pensionsgrundlag
iv. højest mulige pensionssats
v. personalets bidragssats
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vi. anvendelse af kontraktansatte og vilkår for kontraktansatte
vii. årlig pensionstilpasning
viii. mulig oprettelse af en egentlig pensionsfond
ix. individuel progression i lønordningen
x. incitamenter til private pensionsordninger;

6. OPFORDRER Kommissionen til, at den i sin vurdering blandt andet tager følgende i 
betragtning:

i. den stadig større ulighed mellem pensionsydelserne til ansatte i det offentlige og 
pensionerne i den private sektor

ii. de fortsatte udgifter for de europæiske skatteydere til denne pension

iii. pensionens rolle i den samlede belønningspakke for EU-ansatte
iv. EU-institutionernes fremtidige rekrutterings- og fastholdelsesbehov

v. nødvendigheden af at sikre, at fremtidige pensionsbetalinger er retfærdige for hele EU's 
arbejdsstyrke

vi. hvordan risikoen bør deles mellem EU's skatteydere og ansatte
vii. en mere vidtfavnende EU-personalepolitik og EU-politik for menneskelige ressourcer, 

der kan tilskynde til en hensigtsmæssig pensionsopsparing og et længere arbejdsliv;

7. ANMODER Kommissionen om, at den i henhold til artikel 241 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde inden udgangen af 2011 fremsætter hensigtsmæssige 
forslag til ændringer af vedtægten på grundlag af ovennævnte vurdering.

_________________


