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Ärende: Rådets slutsatser om Eurostats studie av de långsiktiga budgetkonsekvenserna 

av pensionskostnaderna
– Antagande

1. Den 18 augusti 2010 förelade kommissionen rådet ovannämnda rapport (12921/10 STAT 18 

FIN 354).

2. Arbetsgruppen för tjänsteföreskrifterna behandlade rapporten vid sina möten den 7 och 23 

september, den 26 oktober och den 9 och 25 november 2010.

3. Behandlingen resulterade i att arbetsgruppen för tjänsteföreskrifterna enades om det utkast till 

rådets slutsatser som återfinns i dokument 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567.

4. Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) uppmanas därför att uppmana rådet att som 

en A-punkt vid ett kommande möte anta slutsatserna enligt bilagan till detta dokument.

___________
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BILAGA

RÅDETS SLUTSATSER OM

EUROSTATS STUDIE AV DE LÅNGSIKTIGA BUDGETKONSEKVENSERNA
AV PENSIONSKOSTNADERNA

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

1. NOTERAR Eurostats studie av de långsiktiga budgetkonsekvenserna av pensionskostnaderna 
(12921/10 STAT 18 FIN 354),

2. ÄR mycket OROAT över den förutsedda framtida utgiftsökningen för pensionerna till 
personal inom EU, från 1 235 miljoner euro 2010 till 2 490 miljoner euro 2045, i fasta priser,

3. ÄR ÖVERTYGAT om att man ordentligt behöver belysa utvecklingen av samtliga 
pensionskostnader som helt eller delvis finansieras över EU:s budget i syfte att tillförsäkra 
hållbarheten inom såväl pensionssystemet som EU:s budget,

4. ERINRAR om att principen om parallellism är tillämplig på pensioner och att man måste 
tillförsäkra bättre samstämmighet med de nationella pensionssystemen; parallellismen bör 
ledas av de mål som anges i kommissionens Grönbok med sikte på tillräckliga, långsiktigt 
bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU av den 7 juli 2010,

5. ANMODAR kommissionen att i enlighet med artikel 241 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt utföra en objektiv och realistisk bedömning av samtliga inslag som kan ha 
betydande inverkan på pensionskostnaderna och att framför allt studera

i) pensionsåldern,

ii) intjänandetakten,

iii) pensionsgrundande inkomst,

iv) maximal procentuell pensionsnivå,

v) personalens avgift till pensionssystemet,
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vi) användning av kontraktsanställda tjänstemän samt villkoren för dessa,

vii) den årliga anpassningen av pensionerna,

viii) ett eventuellt inrättande av en pensionsfond,

ix) individens rörelse i löneskalan,

x) incitament till tecknande av privata pensionslösningar,

6. UPPMANAR kommissionen att vid sin bedömning bland annat beakta

i) de ökande skillnaderna mellan pensionsförmånerna för anställda inom offentlig 
förvaltning och den privata sektorn,

ii) hur mycket det kostar de europeiska skattebetalarna att fortsätta att betala ut 
pensionerna,

iii) pensionernas roll inom det övergripande ersättningspaketet för personal inom EU,

iv) EU-institutionernas framtida behov med avseende på rekrytering och behållande av 
personal,

v) behovet av att se till att de framtida pensionerna blir rättvist fördelade inom hela 
EU-personalen,

vi) hur riskerna bör fördelas mellan EU:s skattebetalare och anställda,

vii) den vidare personalpolitiken inom EU, i syfte att uppmuntra till ett betryggande 
pensionssparande samt till ett längre arbetsliv,

7. ANMODAR kommissionen att i enlighet med artikel 241 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt senast i slutet av 2011 lägga fram lämpliga förslag till ändringar av 
tjänsteföreskrifterna på grundval av den ovan nämnda bedömningen.

________________________


