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nr. vorig doc.: 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567

12921/10 STAT 18 FIN 354
Betreft: Conclusies van de Raad over de Eurostat-studie over de budgettaire gevolgen van 

de pensioenuitgaven op lange termijn 
- Aanneming

1. De Commissie heeft bovengenoemd verslag (12921/10 STAT 18 FIN 354) op 

18 augustus 2010 bij de Raad ingediend.

2. De Groep statuut heeft het verslag op 7 en 23 september, 26 oktober en 9 en 

25 november 2010 besproken.

3. In aansluiting op de bespreking heeft de Groep statuut overeenstemming bereikt over de 

ontwerp-conclusies van de Raad in document 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567.

4. Het Coreper (1e deel) wordt derhalve verzocht de Raad in overweging te geven de conclusies 

in bijlage dezes als A-punt tijdens een komende zitting aan te nemen.

__________________
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BIJLAGE

CONCLUSIES VAN DE RAAD OVER DE 

EUROSTAT-STUDIE OVER DE BUDGETTAIRE GEVOLGEN VAN DE 
PENSIOENUITGAVEN OP LANGE TERMIJN

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

1. NEEMT NOTA van de Eurostat-studie over de budgettaire gevolgen van de pensioenuitgaven 
op lange termijn (12921/10 STAT 18 FIN 354).

2. IS zeer BEZORGD over de prognose omtrent de pensioenuitgaven voor het personeel van de 
EU, die een toename te zien geeft van 1235 miljoen euro in 2010 tot 2490 miljoen euro in 
2045, uitgedrukt in constante prijzen.

3. IS ERVAN OVERTUIGD dat met betrekking tot de ontwikkeling van alle pensioenuitgaven 
die geheel of gedeeltelijk uit de EU-begroting gefinancierd worden, passende beslissingen 
moeten worden genomen teneinde de houdbaarheid van zowel de pensioenregeling als de EU-
begroting veilig te stellen.

4. WIJST EROP dat het beginsel van parallellisme van toepassing is op de pensioenen en dat 
meer convergentie naar de nationale pensioenregelingen moet worden bewerkstelligd; bij de 
toepassing van dat parallellisme moet worden uitgegaan van de doelstellingen die de 
Commissie uiteengezet heeft in haar groenboek van 7 juli 2010 getiteld "Naar adequate, 
houdbare en zekere Europese pensioenstelsels".

5. VERZOEKT de Commissie, krachtens artikel 241 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, om een objectieve en realistische beoordeling te verrichten van alle 
elementen die een significant effect hebben op de pensioenkosten. Met name de volgende 
elementen moeten nader worden bestudeerd:

i. de pensioenleeftijd;
ii. het pensioenopbouwpercentage;
iii. de pensioengrondslag;
iv. het maximaal uitgekeerde pensioenpercentage;
v. het bijdragepercentage van het personeel;
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vi. het gebruik van arbeidscontractanten en hun arbeidsvoorwaarden;
vii. de jaarlijkse aanpassing van de pensioenen;
viii. de eventuele oprichting van een echt pensioenfonds;
ix. de individuele progressie in de salarisregeling;
x. stimuli voor deelname aan particuliere pensioenregelingen.

6. ROEPT de Commissie OP om in haar evaluatie met name aandacht te hebben voor de 
volgende punten:

i. de groter wordende kloof tussen de ambtenarenpensioenen en de pensioenen in de 
particuliere sector;

ii. de kosten van de verdere toekenning van deze pensioenen voor de Europese 
belastingbetaler;

iii. de rol van de pensioenen in het totale bezoldigingspakket van het EU-personeel;

iv. de toekomstige behoeften van de EU-instellingen inzake aanwerving en het in dienst 
houden van personeel;

v. de noodzaak te zorgen voor eerlijke pensioenvoorzieningen voor alle EU-
personeelsleden;

vi. de risicospreiding tussen de EU-belastingbetalers en het EU-personeel;
vii. een breder EU-personeels- en HR-beleid ter aanmoediging van pensioensparen en 

langere loopbanen.

7. VERZOEKT de Commissie, krachtens artikel 241 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, om vóór eind 2011 op basis van bovenstaande evaluatie passende 
voorstellen tot wijziging van het Statuut in te dienen.

_________________


