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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da se morajo države članice osredotočiti na uresničevanje srednje- in 
dolgoročnih ciljev pakta stabilnosti in rasti ter zagotavljati vzdržnost svojih javnih financ, 
da bodo vzdržale pritisk starajočega se prebivalstva;  ugotavlja, da je Svet 5. aprila 2008 
sklenil, da je treba na področju socialnih izdatkov večji pomen nameniti dejanskim 
dosežkom, ne pa višini izdatkov; priporoča Svetu, naj preuči možnosti nadaljnjega 
izboljšanja pakta stabilnosti in rasti, na primer z omogočanjem, da se dolgoročneje 
usmerjene naložbe upošteva dlje časa;

2. poudarja, da je za trajnostno finančno politiko potrebna široka in enakomerna razporeditev 
davčnega bremena med zaposlenimi, potrošniki, podjetji in kapitalskimi dobički ter 
različnimi generacijami;

3. ugotavlja, da imajo kolektivna poklicna pokojninska zavarovanja iz drugega stebra, ki 
temeljijo na kapitalskem financiranju, pomembno vlogo pri dopolnjevanju obveznega 
pokojninskega zavarovanja iz prvega stebra, obenem pa onemogočajo, da bi bili razni 
dodatni izdelki iz tretjega stebra dostopni le omejenim skupinam;  poudarja pomen 
kolektivno financiranih pokojninskih sistemov, ki združujejo solidarnost s pogosto 
visokim donosom, saj gre za velike količine, naložbene strategije pa so dolgoročne in 
previdne, a kljub temu dobičkonosne;

4. odločno poziva Komisijo, naj podlagi priporočila Odbora nadzornikov zavarovanj in 
poklicnih pokojnin (CEIOPS) nujno opravi revizijo direktive 2003/41/ES, da bi zagotovila 
ustrezen režim solventnosti za institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje; poudarja, 
da bi lahko ta režim temeljil na pristopu Solventnosti II, upoštevati pa mora posebnosti teh 
institucij, na primer dolgoročno naravo njihovih pokojninskih sistemov; meni, da bi 
tovrsten posebni režim solventnosti utrdil finančno stabilnost in preprečil regulatorno 
arbitražo;

5. opozarja, da je Sodišče obsodilo ovire za oprostitev obveznosti plačevanja davka za 
čezmejne pokojninske prispevke; poudarja, da davčne olajšave ponujajo najboljše pobude 
za dolgoročno varčevanje in da bi bilo morda potrebno nadaljnje usklajevanje, s čimer bi 
odstranili vse ovire za čezmejno plačevanje prispevkov v pokojninske sisteme;

6. je zaskrbljen zaradi sedanjega trenda prehoda s pokojninskih načrtov z določenimi 
pravicami na pokojninske načrte z določenimi prispevki, kar spremlja močno zmanjšanje 
prispevkov delodajalcev; opozarja, da načrtovana revizija MRS 19 tega trenda ne sme 
spodbujati z odpravo tako imenovanega pristopa „pasu“, ki izravnava kratkoročno 
nestabilnost;

7. poudarja, da je solidarnostno financiranje ključni element zdravstvenih sistemov v 
državah članicah; poudarja, da krepitev pravic dostopa do čezmejnih zdravstvenih storitev 
ne sme ogrožati solidarnosti ter upoštevati mora strukturo in posebnosti nacionalnih 
sistemov financiranja zdravstva. da bi se zagotovil trajnosten, enakopraven in univerzalen 
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dostop do zdravstvenega varstva.
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