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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken de volgende suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat de lidstaten zich moeten concentreren op de middellange- en 
langetermijndoelstellingen van het SGP en moeten zo rgen  voor duurzame 
overheidsfinanciën om de toegenomen druk van de vergrijzing op te kunnen vangen; 
merkt op dat de Raad op 5 april 2008 concludeerde dat de nadruk minder moet worden 
gelegd op de hoogte van de sociale uitgaven en meer op de daarmee behaalde resultaten; 
doet de Raad de aanbeveling om na te denken over aanvullende verbeteringen van het 
SGP, zoals een langere administratieve verantwoording van langetermijninvesteringen;

2. benadrukt dat voor een duurzaam financieringsbeleid een brede belastingbasis nodig is en 
een eerlijke verdeling van de belastingdruk tussen werknemers, consumenten en 
ondernemingen, tussen inkomsten uit werk en inkomsten uit vermogen, en tussen de 
generaties;

3. merkt op dat voor collectieve bedrijfspensioenregelingen uit de tweede pijler die op 
kapitaalfinanciering zijn gebaseerd, een belangrijke rol is weggelegd bij het ondersteunen 
van de wettelijke pensioenvoorzieningen uit de eerste pijler, terwijl ze tegelijkertijd 
voorkomen dat aanvullende individuele producten uit de derde pijler slechts voor heel 
weinig mensen beschikbaar zijn; benadrukt de waarde van collectief gefinancierde 
pensioenstelsels, waarin door het grote volume en dankzij prudente maar winstgevende 
beleggingsstrategieën voor de lange termijn, solidariteit vaak wordt gecombineerd met een 
hoog rendement;

4. verzoekt de Commissie met klem om zo snel mogelijk op basis van advies van het 
CETVB, Richtlijn 2003/41/EG te herzien, om te voorzien in een degelijke 
solvabiliteitsregeling die geschikt is voor instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen; 
benadrukt dat een dergelijke regeling gebaseerd kan worden op de aanpak die in het kader 
van ‘Solvabiliteit II’ wordt gevolgd, maar wel moet worden aangepast aan de specifieke 
kenmerken van deze instellingen, zoals het langetermijnkarakter van de 
pensioenregelingen die ze uitvoeren; is van mening dat een dergelijke speciale 
solvabiliteitsregeling de financiële stabiliteit zou versterken en toezichtsarbitrage zou 
voorkomen;

5. roept in herinnering dat het Hof van Justitie zich heeft uitgesproken tegen belemmeringen 
voor belastingvrijstelling voor grensoverschrijdende pensioenbijdragen; onderstreept dat 
belastingvermindering de beste prikkel is voor langetermijnsparen en dat wellicht verdere 
harmonisering nodig is om alle belemmeringen voor grensoverschrijdende 
pensioenbijdragen weg te nemen;

6. is verontrust over de huidige trend van pensioenregelingen op basis van vaste 
toezeggingen naar pensioenregelingen op basis van beschikbare premies en de daarmee 
gepaard gaande scherpe daling van de werkgeversbijdragen; waarschuwt dat de geplande 
herziening van de IAS 19 deze trend niet mag versterken door het afschaffen van de 
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zogenaamde “corridor”-aanpak, die corrigeert voor extreme kortetermijnvolatiliteit;

7. benadrukt dat financiering op basis van solidariteit een cruciaal element is van de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten; onderstreept dat het versterken van het recht op 
toegang tot grensoverschrijdende diensten voor gezondheidszorg die solidariteit niet mag 
ondergraven en dat bij het versterken van dat recht rekening moet worden gehouden met 
de structuur en specifieke kenmerken van nationale regelingen voor de financiering van de 
gezondheidszorg, zodat een duurzame, gelijke en universele toegang tot gezondheidszorg 
is verzekerd.
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