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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger, at medlemsstaterne skal fokusere på de mellemlange og langsigtede mål for 
stabilitets- og vækstpagten (SVP) og sikre bæredygtige offentlige finanser med henblik på 
at imødegå det stigende pres fra den aldrende befolkning; bemærker, at Rådet den 5. april 
2008 konkluderede, at fokus i forbindelse med sociale udgifter burde flyttes fra 
udgifternes omfang til de opnåede resultater; opfordrer Rådet til at overveje yderligere 
forbedringer af SVP, eksempelvis ved at tillade, at mere langsigtede investeringer 
afskrives over en længere tidsperiode;

2. understreger, at en bæredygtig finanspolitik kræver en skattebyrde, der er bredt og 
rimeligt fordelt på arbejdstagere, forbrugere, virksomheder og kapitalindkomster og på 
tværs af generationer;

3. bemærker, at de fælles arbejdsmarkedspensionsordninger under anden søjle, der er baseret 
på kapitalindskud, spiller en vigtig rolle som supplement til de lovpligtige 
pensionssystemer under første søjle og samtidig forhindrer, at individuelle øvrige
produkter under tredje søjle kun er tilgængelige for ganske få personer; understreger 
værdien af kollektivt finansierede pensionssystemer, som kombinerer solidaritet med ofte 
høje afkast på grund af omfattende, langsigtede og forsvarlige, men rentable 
investeringsstrategier;

4. tilskynder Kommissionen til straks at revidere direktiv 2003/41/EF på grundlag af 
anbefalinger fra CEIOPS med henblik på at sikre solide solvensregler, der er passende for 
institutioner, som udbyder arbejdsmarkedspensioner; understreger, at sådanne regler kan 
være baseret på Solvens II-tilgangen, men skal imødekomme de særlige forhold omkring 
disse institutioner, eksempelvis den langsigtede karakter af de pensionsordninger, som de 
forvalter; mener, at sådanne særlige solvensregler ville understøtte den finansielle 
stabilitet og forhindre tilsynsarbitrage;

5. minder om, at Domstolen har afgjort, at det ikke er tilladt at hindre skattefritagelse af 
grænseoverskridende pensionsbidrag; understreger, at skattebegunstigelser er det bedste 
incitament til langsigtede opsparinger, og at en yderligere harmonisering kan være 
nødvendig for at fjerne alle hindringer for grænseoverskridende bidrag til 
pensionsordninger;

6. er bekymret over den aktuelle tendens til at skifte fra ydelsesbaserede pensionsordninger 
til bidragsbaserede pensionsordninger, en tendens, som følges af et kraftigt fald i 
arbejdsgiverbidragene; advarer om, at den påtænkte revision af IAS 19 ikke må forstærke 
denne tendens ved at afskaffe den såkaldte "korridormetode", som korrigerer meget 
kortsigtet volatilitet;

7. understreger, at solidaritetsbaseret finansiering er et afgørende element i medlemsstaternes 
sundhedssystemer; understreger, at en styrkelse af retten til adgang til 
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grænseoverskridende sundhedsydelser ikke må undergrave denne solidaritet og skal tage 
hensyn til strukturen og de særlige forhold i de nationale sundhedsfinansieringsordninger 
for at sikre en bæredygtig og lige adgang til sundhedsydelser for alle.
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