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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 23/2006, ingediend door Luigina De Santis (Italiaanse nationaliteit), 
namens de Europese federatie van gepensioneerden en ouderen (FERPA), gesteund door 
400 000 medeondertekenaars, over maatregelen op Europees niveau om de rechten van 
gepensioneerden te steunen.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, secretaris-generaal van de FERPA, spoort het Europees Parlement aan ervoor te 
zorgen dat in het Europese beleid rekening wordt gehouden met de behoeften van ouderen en 
hun actieve deelname aan het besluitvormingsproces wordt aangemoedigd. Ze verzoekt het 
Europees Parlement actie te ondernemen om tegemoet te komen aan de verwachtingen van 
gepensioneerden en ouderen, hun ziektekosten- en pensioenuitkeringen te waarborgen en 
verbeteren, hun recht op een minimuminkomen met het oog op een redelijke levensstandaard, 
toegang tot openbare diensten, maatregelen ter bestrijding van sociale uitsluiting, onderwijs, 
opleiding en gezondheidszorg.2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 april 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2006.

Achtergrond, samenvatting van de feiten, geschiedenis
De FERPA (Europese federatie van gepensioneerden en ouderen) is aangesloten bij de 
Europese vakbondfederatie.

Klachten
In haar verzoekschrift vraagt FERPA het Europees Parlement meer aandacht te besteden aan 
gepensioneerden en ouderen in Europa. In het bijzonder verzoekt ze het Europees Parlement 
actie te ondernemen om tegemoet te komen aan de verwachtingen van ouderen en 
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gepensioneerden, zoals op het terrein van gezondheidszorg, pensioenuitkeringen, minimum 
inkomen en toegang tot basisvoorzieningen. 

Commentaar van de Commissie
De door de FERPA naar voren gebrachte problemen worden door de Commissie en de 
lidstaten hoofdzakelijk behandeld middels de open coördinatiemethode (OCM) op het terrein 
van pensioenuitkeringen. 

De open coördinatiemethode (OMC) op het terrein van pensioenuitkeringen
Geleidelijk is er een Europees debat op gang gekomen over het vraagstuk van 
pensioenuitkeringen. Zo stond de pensioenhervorming verscheidene malen op de agenda van 
de bijeenkomsten van de Europese Raad.  Na een mededeling van de Commissie inzake een 
gezamenlijke strategie in het kader van sociale bescherming (1999) en de Europese Raad van 
Lissabon (maart 2000) is er een soepele, niet-bindende open coördinatie methode ingevoerd. 
De lidstaten coördineren hun beleid op basis van een proces van uitwisseling en wederzijds 
leren, ook wel bekend onder de naam "open coördinatiemethode" (OCM). De OCM vormt 
een kader om van elkaar te leren en informatie uit te wisselen met betrekking tot de 
ervaringen van de verschillende  lidstaten en heeft als doel om gecoördineerde strategieën te 
ontwikkelen ten aanzien van problemen die de veranderende economie en samenleving met 
zich meebrengen, zonder evenwel afbreuk te doen aan de nationale diversiteit. Dit 
samenwerkingsbeginsel werd aanvankelijk alleen toegepast op sociale integratie, later volgde 
ook het pensioenbeleid.
De OMC op het terrein van pensioenen concentreert zich op drie belangrijke algemene 
doelstellingen die door de Europese Raad van Laken (2001) zijn goedgekeurd; het betreft hier 
handhaving van sociale cohesie en solidariteit, behoud van de betaalbaarheid en aanpassing 
van de pensioenstelsels aan veranderingen in de maatschappij en de arbeidsmarkt. Deze drie 
algemene doelstellingen zijn opgenomen in de nieuwe doelstellingen van de gerationaliseerde 
open coördinatiemethode vanaf 2006. Naar aanleiding van de Mededeling van de Commissie 
uit maart 2006 Samenwerken, beter werken: een nieuw kader voor de open coördinatie van 
het beleid inzake sociale bescherming en integratie in de Europese Unie COM (2005)706, 
heeft de Europese Raad een nieuw kader aangenomen voor het proces van sociale 
bescherming en integratie. 
Een van de algemene doelstellingen van de open coördinatiemethode is de bevordering van 
goed bestuur, transparantie en inspraak van de betrokken actoren bij de opstelling, uitvoering 
en controle van het beleid. Dienaangaande beveelt de Commissie aan dat de betrokken 
actoren op passend niveau in de lidstaten worden geraadpleegd. Op Europees niveau ontmoet 
de Commissie de Europese vertegenwoordigende organisaties op verzoek. De FERPA neemt 
als lid van de Europese vakbondfederatie deel aan deze ontmoetingen. Het Comité van 
sociale bescherming ontmoet met regelmaat de sociale partners.

Inhoud van het syntheseverslag over toereikende en betaalbare pensioenen
De lidstaten hebben de verslagen met betrekking tot hun nationale strategieën medio juli 2005 
ingediend. Het syntheseverslag evenals een analyse per land en een horizontale analyse 
kunnen worden geraadpleegd op het volgende adres: 

http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/pensions_fr.htm
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Uit de door de lidstaten ingediende verslagen met betrekking tot hun nationale strategie blijkt 
dat de talloze huidige hervormingen van de pensioenstelsels een evenwichtige afspiegeling 
vormen van de drie belangrijkste doelstellingen van de open coördinatiemethode. De 
verslagen onderstrepen dat deze drie doelstellingen niet los van elkaar gezien kunnen worden 
maar elkaar juist versterken.  
De toekomstige werkzaamheden in het kader van een geïntegreerde open coördinatiemethode 
(streamlined) in 2006 voor de pensioenen, zullen bestaan uit een bijwerking van de verslagen 
over de pensioenstelsels en het maken van transversale analyses aangaande bijzondere 
thema’s zoals het niveau van het  gegarandeerd minimuminkomen, de flexibele 
pensioenleeftijd en particuliere pensioenen.

Meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten

Tevens dient opgemerkt te worden dat de Commissie vanaf 2000 een Pensioenforum heeft 
opgericht. Dit comité met raadplegend karakter heeft als doelstelling om beoordeling of 
technische adviezen te verstrekken inzake vraagstukken die in het bijzonder hebben te maken 
met aanvullende pensioenstelsels (ook wel tweede pijler van het pensioenstelsel genoemd) en 
met name de moeilijkheden ten aanzien van de meeneembaarheid van rechten, hetgeen niet 
valt onder de verplichte coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels. Het ESC, waar FERPA 
in is vertegenwoordigd, heeft 7 vertegenwoordigers in dit Forum. Op basis van de door het 
Pensioenforum geleverde technische steun, heeft de Commissie in oktober 2005 een 
richtlijnvoorstel aangenomen inzake verbetering van de meeneembaarheid van aanvullende 
pensioenrechten. Dit richtlijnvoorstel beoogt te voorkomen dat toekomstige gepensioneerden 
die van werkgever zijn veranderd niet benadeeld worden ten aanzien van hun aanvullende 
pensioenrechten.

Minimum inkomen en toegang tot basisvoorzieningen
De lopende raadpleging over actieve integratie behelst ook het minimum inkomen. Doel is 
bevordering van een betere integratie van personen die uitgesloten zijn van de arbeidsmarkt 
door steunmaatregelen ten behoeve van toegang tot de arbeidsmarkt en loopbaanbegeleiding. 
Onder deze steunmaatregelen vallen minimuminkomensregelingen en toegang tot sociale 
basisvoorzieningen. Het betreft de Mededeling betreffende een raadpleging over maatregelen 
op EU-niveau ter bevordering van de actieve integratie van de mensen die het verst van de 
arbeidsmarkt af staan COM (2006)44 definitief van 8 februari 2006. De raadpleging bevindt 
zich op de volgende site: 
http://ec.europa.eu/employment_social/consultation_fr.html

Conclusies
Bevoegdheden inzake pensioenregelingen worden hoofdzakelijk aan de lidstaten gelaten.
Voor zover de Commissie bevoegd is, bevordert zij wederzijdse uitwisseling tussen de 
lidstaten middels de OCM. De bijdrage van de FERPA aan de OCM geschiedt ofwel op 
nationaal niveau middels haar leden, ofwel op Europees niveau middels het ESC.


