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EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 22. joulukuuta 2010 (07.01)
(OR. en)

18250/10

STAT 48
FIN 769

ILMOITUS: I/A-KOHTA
Lähettäjä: Henkilöstösääntötyöryhmä
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Ed. asiak. nro: 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567

12921/10 STAT 18 FIN 354
Asia: Neuvoston päätelmät Eurostatin tutkimuksesta eläkekustannusten pitkän aikavälin 

talousarviovaikutuksista 
- Hyväksyminen

1. Komissio toimitti edellä mainitun selvityksen neuvostolle 18. elokuuta 2010 (12921/10 STAT 

18 FIN 354).

2. Henkilöstösääntötyöryhmä tarkasteli tekstiä kokouksissaan 7. ja 23. syyskuuta, 26. lokakuuta 

sekä 9. ja 25. marraskuuta 2010. 

3. Tarkastelun tuloksena henkilöstösääntötyöryhmä pääsi yhteisymmärrykseen ehdotuksesta 

neuvoston päätelmiksi, jotka ovat asiakirjassa 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567.

4. Edellä mainitun perusteella pysyvien edustajien komiteaa (Coreper I) pyydetään ehdottamaan 

neuvostolle, että se antaisi tämän asiakirjan liitteessä olevat päätelmät jonkin seuraavan 

istuntonsa A-kohtana. 

__________________
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LIITE

NEUVOSTON PÄÄTELMÄT

ELÄKEKUSTANNUSTEN PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSARVIOVAIKUTUKSIA 
KOSKEVASTA EUROSTATIN TUTKIMUKSESTA 

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

1. PANEE MERKILLE Eurostatin tutkimuksen eläkekustannusten pitkän aikavälin 
talousarviovaikutuksista (12921/10 STAT 18 FIN 354).

2. ON hyvin HUOLISSAAN siitä, että EU:n henkilöstön eläkekustannusten ennustetaan 
kasvavan 1235 miljoonasta eurosta vuonna 2010 2490 miljoonaan euroon vuoteen 2045 
mennessä hintatason pysyessä vakaana.

3. ON VAKUUTTUNUT siitä, että kaikkien täysin tai osittain EU:n talousarviosta 
rahoitettavien eläkekustannusten kehitykseen on puututtava asianmukaisesti sekä 
eläkejärjestelmän että EU:n talousarvion kestävyyden varmistamiseksi.

4. MUISTUTTAA siitä, että eläkkeisiin sovelletaan rinnastettavuuden periaatetta, ja että on 
varmistettava suurempi lähentyminen kohti kansallisia eläkejärjestelmiä; rinnastettavuuden 
osalta olisi noudatettava komission 7. heinäkuuta antamassa vihreässä kirjassa "Riittävien, 
kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen" asetettuja 
tavoitteita. 

5. PYYTÄÄ komissiota Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 241 artiklan 
mukaisesti arvioimaan objektiivisesti ja realistisesti kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat 
eläkekustannuksiin huomattavalla tavalla. Erityisesti seuraavia tekijöitä olisi tarkasteltava:

i. eläkeikä
ii. eläkkeen karttumisprosentti
iii. eläkkeen peruste
iv. korkein mahdollinen eläketaso
v. henkilöstön suorittamat eläkemaksut
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vi. sopimussuhteisten toimihenkilöiden käyttö ja heidän työehtonsa
vii. eläkkeiden vuosittainen mukauttaminen
viii. varsinaisen eläkerahaston mahdollinen perustaminen
ix. yksilökohtainen kehitys palkkajärjestelmässä,
x. kannustimet yksityisen eläketurvan hankkimiseen.

6. KEHOTTAA komissiota ottamaan arvioinnissaan huomioon mm. seuraavat seikat:

i. julkishallinnon työntekijöiden etuuksien ja yksityisen sektorin eläkkeiden väliset 
kasvavat erot 

ii. eurooppalaisille veronmaksajille näiden eläkkeiden maksamisen jatkamisesta koituvat 
kustannukset

iii. eläkkeiden asema EU:n henkilöstön kokonaispalkkauksessa 

iv. EU:n toimielinten tulevat työhönottotarpeet ja palveluksessa pitäminen 
v. tarve varmistaa eläkkeiden tasapuolisuus koko työvoiman osalta EU:ssa 

vi. se, miten riski olisi jaettava EU:n veronmaksajien ja työntekijöiden välillä 
vii. EU:n henkilöstöpolitiikan yleisesti ottaen riittävän eläkesäästämisen ja pitempien 

työurien edistämiseksi.

7. PYYTÄÄ komissiota Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 241 artiklan 
mukaisesti esittämään vuoden 2011 loppuun mennessä edellä mainittuun arvioon pohjautuvia 
asianmukaisia ehdotuksia henkilöstösääntöihin tehtäviksi muutoksiksi.

_________________


