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STAT 48
FIN 769

I/A-PUNKTI MÄRKUS
Saatja: Personalieeskirjade töörühm
Saaja: COREPER/nõukogu
Eelm dok nr: 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567

12921/10 STAT 18 FIN 354
Teema: Nõukogu järeldused, mis käsitlevad Eurostati uuringut pensionikulude pikaajalise 

mõju kohta eelarvele
– Vastuvõtmine

1. Komisjon esitas 18. augustil 2010 nõukogule eespool nimetatud aruande (12921/10 STAT 18 

FIN 354).

2. Personalieeskirjade töörühm vaatas aruande läbi oma 7. ja 23. septembri, 26. oktoobri ning 9. 

ja 25. novembri 2010. aasta koosolekutel.

3. Läbivaatamise tulemusena leppis personalieeskirjade töörühm kokku nõukogu järelduste 

eelnõus, nagu see on esitatud dokumendis 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567.

4. Eespool toodut silmas pidades palutakse alaliste esindajate komiteel (COREPER I) teha 

nõukogule ettepanek võtta käesoleva dokumendi lisas esitatud järeldused vastu A-punktina 

ühel oma eelseisvatest istungitest.

__________________
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LISA

NÕUKOGU JÄRELDUSED, MIS KÄSITLEVAD EUROSTATI UURINGUT 
PENSIONIKULUDE PIKAAJALISE MÕJU KOHTA EELARVELE

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

1. VÕTAB TEADMISEKS Eurostati uuringu pensionikulude pikaajalise mõju kohta eelarvele 
(12921/10 STAT 18 FIN 354).

2. VÄLJENDAB tõsist MURET seoses ELi töötajate pensionikulude ennustatava kasvuga 
tulevikus 1235 miljonilt eurolt 2010. aastal 2490 miljonile eurole 2045. aastal püsivhindades.

3. ON VEENDUNUD, et ELi eelarvest täielikult või osaliselt rahastatavate kõigi 
pensionikuludega seotud arengute käsitlemisel tuleb tagada nii pensioniskeemi kui ka ELi 
eelarve jätkusuutlikkus.

4. TULETAB MEELDE, et pensionide suhtes kohaldatakse paralleelsuse põhimõtet ning et 
tuleb tagada suurem ühtsus riiklike pensionisüsteemidega; niisuguse paralleelsuse puhul 
tuleks järgida komisjoni 7. juuli 2010. aasta rohelises raamatus „Piisav, jätkusuutlik ja kindel 
Euroopa pensionisüsteem” seatud eesmärke.

5. PALUB komisjonil anda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 241 kohaselt objektiivne ja 
realistlik hinnang kõigile pensionikulusid olulisel määral mõjutavatele teguritele. Eelkõige 
tuleks vaadelda järgmisi tegureid:

i. pensioniiga;
ii. aastakoefitsient;
iii. pensioni arvestamise alus;
iv. maksimaalne võimalik pensionimakse määr;
v. töötajate sissemaksete määr;
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vi. lepinguliste töötajate kasutamine ja lepinguliste töötajate tingimused;
vii. pensionide iga-aastane kohandamine;
viii. tegeliku pensionifondi võimalik loomine;
ix. individuaalne edasiliikumine palgasüsteemis;
x. stiimulid vabatahtlikele pensioniskeemidele.

6. KUTSUB komisjoni ÜLES võtma oma hinnangus muu hulgas arvesse järgmist:

i. üha suurenev erinevus avaliku teenistuse töötajatele makstavate hüvitiste ja erasektori 
pensionide vahel;

ii. Euroopa maksumaksjate kulud seoses kõnealuste pensionide tagamisega;

iii. pensionide tähtsus ELi töötajate üldises hüvitiste süsteemis;
iv. ELi institutsioonide tulevased töötajate värbamise ja tööl hoidmisega seotud vajadused;

v. vajadus tagada, et tulevased pensionid oleksid õiglased kogu ELi tööjõu suhtes;
vi. kuidas jagada riski ELi maksumaksjate ja töötajate vahel;

vii. ulatuslikum ELi personali- ja inimressursside poliitika, et edendada piisavaid 
pensionisääste ja pikemat tööiga.

7. PALUB komisjonil esitada 2011. aasta lõpuks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklile 241 eespool osutatud hinnangu alusel asjakohased ettepanekud personalieeskirjade 
muutmiseks.

_________________


