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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor att som ansvarigt utskott införliva följande förslag i sitt förslag till resolution:

1. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna måste inrikta sig på stabilitets- och 
tillväxtpaktens medel- och långfristiga mål och säkerställa hållbara offentliga finanser för 
att klara de ökade påfrestningar en åldrande befolkning medför. Parlamentet noterar att 
rådet den 5 april 2008 drog slutsatsen att fokus i fråga om sociala utgifter bör flyttas från 
utgiftsvolym till framsteg och resultat. Parlamentet rekommenderar att rådet överväger 
ytterligare förbättringar av stabilitets- och tillväxtpakten och, till exempel, tillåter att 
investeringar med en mer långsiktig horisont redovisas under längre tid.

2. Europaparlamentet betonar att en hållbar finanspolitik förutsätter att skattebördan fördelas 
jämnt och rättvist över arbetstagare, konsumenter, företag och kapitalinkomster samt 
mellan generationerna.

3. Europaparlamentet uppmärksammar att kollektiva tjänstepensionsplaner inom den 
andra pelaren som grundas på kapitalfinansiering spelar en viktig roll som komplement till 
lagstadgade pensionsavsättningar, samtidigt som det undviks att individuella 
tilläggsprodukter inom den tredje pelaren är tillgängliga för bara ett fåtal personer. 
Parlamentet betonar värdet av kollektivt finansierade pensionssystem där solidaritet 
kombineras med ofta hög avkastning tack vare volymer samt långsiktiga och försiktiga, 
men lönsamma, investeringsstrategier.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omgående se över direktiv 2003/41/EG 
utifrån de råd som lämnats av kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över 
försäkringar och tjänstepensioner, i syfte att upprätta ett solitt solvenssystem som lämpar 
sig för tjänstepensionsinstitut. Parlamentet betonar att ett sådant system kan grundas på 
Solvens II-strategin, men hänsyn måste tas till de särskilda förutsättningar som gäller för 
instituten, som att de pensionsplaner de sköter är långsiktiga till sin art. Parlamentet finner 
att ett sådant särskilt solvenssystem skulle stärka den finansiella stabiliteten och förhindra 
regelarbitrage.

5. Europaparlamentet erinrar om att EG-domstolen har underkänt hinder för skattebefrielse 
för gränsöverskridande pensionsinbetalningar. Parlamentet understryker att skattelättnader 
utgör det bästa incitamentet till långsiktiga besparingar och att det kan behövas ytterligare 
harmonisering för att undanröja alla hinder för gränsöverskridande inbetalningar till 
pensionsplaner.

6. Europaparlamentet oroar sig över den rådande trenden att gå över från förmånsbestämda 
pensionssystem till avgiftsbestämda pensionssystem, i förening med en skarp nedgång sett 
till arbetsgivaravgifterna. Parlamentet framhåller att den planerade revideringen av IAS 19 
inte får bidra till denna trend genom avskaffande av den så kallade korridormetoden, som 
korrigerar extrema svängningar på kort sikt.
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7. Europaparlamentet betonar att solidaritetsbaserad finansiering är ett centralt inslag i 
medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem. Parlamentet understryker att stärkta 
rättigheter att utnyttja gränsöverskridande hälso- och sjukvårdstjänster inte får undergräva 
solidariteten, utan att hänsyn måste tas till strukturen på och de särskilda förutsättningar 
som gäller för de nationella finansieringssystemen för hälso- och sjukvård i syfte att 
säkerställa hållbar, rättvis och allmän tillgång till hälso- och sjukvård.
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