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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. søjle: Offentlige pensionssystemer

1. henviser i følgende grundlæggende udtalelser til initiativ 1, 2 og 10, som vedrører 
pensioner under første søjle;

2. understreger, at et langsigtet økonomisk scenario med lav vækst er sandsynligt, og at dette 
i forening med det øgede demografiske pres uundgåeligt vil betyde, at et givet niveau for 
indkomst efter pensionering vil kræve højere bidrag gennem en ansats arbejdsliv; påpeger, 
at dette vil kræve, at medlemsstaterne konsoliderer deres budgetter og reformerer deres 
økonomier under strenge vilkår for at sikre en fattigdomssikret pensionsindkomst under 
første søjle; 

3. anser det for et grundlæggende princip, at pensioner under første søjle skal være 
fattigdomssikrede, tilgængelige for alle, uanset om de har været aktive på arbejdsmarkedet 
eller ej, og fungere ud fra en livscyklusmodel, som tager højde for et livslangt 
karriereforløb inklusive karriereafbrydelser og -skift, så man ikke straffer mennesker, som 
ikke har haft et standardarbejdsliv, og anerkender bidraget fra frivilligt arbejde og ubetalt 
omsorgsarbejde, som er gavnligt såvel socialt som økonomisk;

4. er af den opfattelse, at indførelse af ordninger med tilstrækkelige og bæredygtige 
pensioner er en opgave, der udelukkende påhviler de pågældende medlemsstater, og bør 
ses i sammenhæng med det indre marked, som har afgørende betydning for stabile 
pensionsforhold og arbejdskraftens fri bevægelighed i Unionen, og mener endvidere, at 
Kommissionen bør fokusere på indsamling og udbredelse af informationer om 
pensionssituationen og pensionsreformbestræbelserne i EU og, hvor det er formålstjenligt, 
bør tilskynde medlemsstaterne til omhyggeligt at analysere deres systemer og fremme 
udvekslingen af erfaringer og bedste praksis; understreger, at EU bør gøre det lettere at 
sammenligne pensionsordninger;

5. understreger, at EU bør fremme udveksling af god praksis, f.eks. en øget optjeningssats i 
årene umiddelbart før den officielle pensionsalder eller hensyntagen til koefficienten for 
forventet levetid med henblik på at sikre pensionsordningernes bæredygtighed;

6. glæder sig over Kommissionens opfordring i den årlige vækstundersøgelse for 2013 til at 
fremskynde reformen af pensionssystemerne i medlemsstaterne gennem en bedre 
tilpasning af pensionsalderen til den forventede levetid og ved at åbne mulighed for 
længere arbejdsliv;

7. anerkender, at pensionsfonde er en vigtig investor i EU's økonomi og derfor et centralt 
element i at opnå vækst;
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8. opfordrer de medlemsstater, som er i gang med at styrke deres pensionsordninger, til at 
anerkende de udfordringer, som aldrende befolkninger udgør;

9. glæder sig over anerkendelsen af, at pensionsordninger under anden og tredje søjle skal 
fremmes, i betragtning af at den enkelte må tage ansvar for sine egne finanser og sin egen 
fremtid;

10. bemærker, at over 17 % af borgerne i EU i dag er over 65 år, og at dette tal ifølge 
Eurostats prognoser vil stige til 30 % i 2060;

11. glæder sig over medlemsstaternes løfter om at sikre passende og bæredygtige 
pensionssystemer i de landespecifikke henstillinger, som Rådet vedtog sidste år i 
forbindelse med det europæiske semester;

12. opfordrer Kommissionen til at præcisere retsgrundlaget for forslag, som vedrører 
medlemsstaternes pensionssystemer, så tidligt som muligt;

Initiativ 1

13. går ind for en styrkelse af EU's sociale dimension; understreger gyldigheden af 
nærhedsprincippet på de områder, der er berørt af initiativ 1; opfordrer Kommissionen til 
at gøre status over de fremskridt, der er gjort i medlemsstaterne med hensyn til 
pensionsreformerne, i de landespecifikke henstillinger, der følger af den årlige 
vækstundersøgelse for 2013; noterer med tilfredshed, at det er en anerkendt kendsgerning, 
at pensionssystemerne skal udbygges i lyset af de langsigtede demografiske ændringer, 
markedernes manglende stabilitet og de lave rentesatser;

14. understreger, at et centralt pensionsrelateret emne i Europa 2020-strategien bør være at 
gøre det muligt for langt flere ansatte, navnlig i de mest belastende erhverv, at arbejde til 
den almindelige pensionsalder ved at styrke den offentlige politik inden for sundhed på 
arbejdspladsen, arbejdsmiljø og omskoling;

Initiativ 2

15. bifalder understøttelserne; understreger navnlig, at den planlagte understøttelse kunne lette 
udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne, f.eks. for at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen, især i gruppen over 55 år, som varierer stærkt mellem 
medlemsstaterne;

Initiativ 10

16. bifalder udvekslingen af erfaringer og udpegning af god praksis i forbindelse med 
individuelle pensionsopgørelser, der kan være relevante for første, anden eller tredje søjle;

17. bemærker, at når systemerne for pensionsopgørelser er fuldt udviklede, bør folk ideelt set 
have adgang til fuld oplysning om alle individuelle rettigheder inden for alle tre søjler på 
ét og samme sted, f.eks. en koordineret webportal;

18. minder om, at offentlige pensionssystemer er de eneste, som hviler på solidaritet i og 
mellem generationerne;
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19. mener, at offentlige pensionssystemer bedst kan sikre pensionisternes indkomst;

20. beklager dybt, at hvidbogen ikke behandler styrkelsen af de offentlige pensionssystemer, 
som er et grundlæggende spørgsmål;

21. glæder sig over EØSU's henstilling om at udvikle standarder for minimumspensioner eller 
beskyttelsesordninger for pensionsindkomsten i kommende lovgivning med henblik på at 
sørge for en indkomst, der ligger over fattigdomsgrænsen;

22. mener, at afgiften på finansielle transaktioner kan være et innovativt svar på 
finansieringen af pensioner på lang sigt;

2. søjle: Arbejdsmarkedspensioner

23. henviser i de følgende grundlæggende udtalelser til initiativ 10, 11, 12, 14 og 17, som 
vedrører pensioner under anden søjle;

24. understreger, at pensionsfonde under anden søjle er vigtige, langsigtede investorer i 
realøkonomien; opfordrer Kommissionen til at gøre status over de kumulative virkninger 
af lovgivningen om finansmarkederne (f.eks. EMIR, MiFID, CRDIV) på pensionsfonde 
under anden søjle og deres mulighed for at investere i realøkonomien og aflægge rapport 
om dette i den kommende grønbog om langsigtede investeringer;

25. understreger, at systemer under anden søjle skal være sikre og gennemsigtige, skal sikre 
solidariteten mellem generationerne og skal afspejle det moderne arbejdsmønster; 
bemærker, at arbejdsgiverne i nogle medlemsstater allerede støtter deres 
pensionsordninger gennem beskyttelsesordninger, opsplitning af aktiver, uafhængig 
forvaltning af ordningerne og prioriteret kreditorstatus for pensionsordninger frem for 
aktionærer i tilfælde af virksomhedens konkurs;

26. mener, at en sikring af, at europæiske systemer under anden søjle overholder solide 
tilsynsregler, er centralt for at opnå et højt beskyttelsesniveau for medlemmerne og 
modtagerne og for at overholde G20-mandatet om, at alle finansielle institutioner skal 
underlægges forsvarlig regulering og passende tilsyn;

27. understreger kraftigt, at udformningen af den anden søjle og dens tilførsler varierer 
kraftigt mellem de enkelte medlemsstater; bemærker, at arbejdsmarkedspensioner i visse 
medlemsstater først og fremmest er medtaget under den første søjle; præciserer, at EU-
regulering vedrørende retsbevarende foranstaltninger i givet fald bør overvejes med 
hensyn til de mulige fordele i forhold til forbedret sikkerhed og dækning, lettere adgang til 
grænseoverskridende aktiviteter og fremme af arbejdskraftens frie bevægelighed; 

28. understreger, at hensigten med at revidere IORP-direktivet bør være at holde 
arbejdsmarkedspensionerne i Europa passende, bæredygtige og sikre ved at skabe et miljø, 
som stimulerer fremskridt på det nationale og indre marked på dette område ved at sikre 
bedre beskyttelse af nuværende og kommende pensionister og ved en fleksibel tilpasning 
til de betragtelige forskelle i de eksisterende ordninger i de forskellige lande og sektorer;

29. kræver, at EU's lovgivningsmæssige initiativer bør respektere medlemsstaternes valg med 
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hensyn til pensionsselskaberne under anden søjle

Initiativ 11

30. understreger, at yderligere EU-regulering om sikkerhedsforanstaltninger skal være baseret 
på en solid konsekvensanalyse, som omfatter en bestemmelse om, at produkter, der ligner 
hinanden, skal være kendetegnet ved de samme tilsynsstandarder, passende tilførsler og 
arbejdstagernes bevægelighed inden for Unionen, og bør have den overordnede 
målsætning at sikre arbejdstagernes optjente pensionsrettigheder; understreger, at 
yderligere EU-regulering om sikkerhedsforanstaltninger ligeledes skal være baseret på en 
aktiv dialog med arbejdsmarkedets parter og andre interessenter og på en ægte forståelse 
og respekt for nationale særegenheder; understreger, at pensionssystemerne er dybt 
rodfæstet i de enkelte medlemsstaters kulturelle, sociale, politiske og økonomiske forhold; 
understreger, at alle pensionsselskaber under anden søjle, uanset deres juridiske form, bør 
være underlagt forholdsmæssige og solide regler, som tager højde for branchens særlige 
kendetegn, især på lang sigt;

31. fastholder, at pensioner under anden søjle, uanset udbydere, ikke bør sættes på spil af EU-
regler, som ikke tager højde for deres langsigtede horisont;

32. mener, at Kommissionens forslag med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger ikke kun skal 
identificere og tage hensyn til de nationale systemers forskelligartethed, men også 
anvende princippet om "samme risiko, samme regler" inden for hvert enkelt nationalt 
system og de respektive søjler; understreger, at disse foranstaltninger konsekvent skal 
overholde proportionalitetsprincippet hvad angår opvejning af mål og fordele mod de 
finansielle, administrative og tekniske byrder og tage højde for den rette balance mellem 
omkostninger og fordele;

33. mener med hensyn til kvalitative sikkerhedsforanstaltninger, at forslag vedrørende styrket 
virksomhedsstyring og risikostyring, samt hvad angår større gennemsigtighed og 
forpligtelser til åbenhed omkring oplysninger, inklusive offentliggørelse af omkostninger 
og gennemsigtighed for investeringsstrategier, er formålstjenlige og bør fremsættes i 
forbindelse med enhver revision, forudsat at nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet overholdes; bemærker, at det i betragtning af de store forskelle 
mellem medlemsstaterne på kort sigt er mere realistisk at tilstræbe konvergens mellem 
kvalitative sikkerhedsforanstaltninger på EU-niveau end en harmonisering af kvantitative 
sikkerhedsforanstaltninger;

34. er ud fra de aktuelt foreliggende oplysninger ikke overbevist om, at krav, som gælder i 
hele Europa, med hensyn til egenkapital eller værdiansættelse af balanceposter ville være 
hensigtsmæssige; modsætter sig ud fra denne tankegang en revision af
pensionsfonddirektivet (IORP-direktivet), som har sat sig dette som mål; mener dog, at 
den kvalitative konsekvensundersøgelse (QIS), som i øjeblikket gennemføres af EIOPA, 
ligesom eventuelle opfølgende analyser af denne undersøgelse bør tages fuldt ud i 
betragtning i denne politiske kontekst; understreger, at hvis der senere indføres sådanne 
krav, vil en direkte anvendelse af Solvens II-kravene på arbejdsmarkedspensioner ikke 
være det rette instrument;

35. påpeger, at pensionsfondsdirektivet kun gælder for frivillige pensionsordninger og ikke 
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omfatter instrumenter, som indgår i den obligatoriske offentlige pensionsordning;

36. fremhæver, at der er væsentlige forskelle mellem forsikringsprodukter og 
arbejdsmarkedspensionsordninger; understreger, at enhver direkte anvendelse af 
kvantitative Solvens II-krav på arbejdsmarkedspensioner ville være uforholdsmæssig og 
potentielt kunne skade såvel arbejdstagernes som arbejdsgivernes interesser; modsætter 
sig derfor, at Solvens II-kravene overføres til arbejdsmarkedspensionerne, men forholder 
sig åbent til en strategi for sikkerhed og bæredygtighed;

37. understreger at arbejdsmarkedets parter (dvs. arbejdsgivere og arbejdstagere) har et fælles 
ansvar for indholdet i arbejdsmarkedspensionsordninger; understreger, at aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter altid skal anerkendes, navnlig med hensyn til den balance mellem 
risici og udbytte, som en arbejdsmarkedspensionsordning søger at opnå;

38. anser videreudvikling på EU-niveau af solvensmodeller, f.eks. Holistic Balance Sheet 
(HBS) for kun at være formålstjenlig, hvis anvendelsen af dem på grundlag af en solid 
konsekvensanalyse viser sig at være realistisk og praktisk samt effektiv med hensyn til 
udgifter og fordele, navnlig i betragtning af diversiteten inden for IORP i og mellem 
medlemsstaterne; understreger, at videreudvikling af variationer over Solvens II eller HBS 
ikke må sigte på at indføre Solvens II-lignende bestemmelser;

39. bemærker den store variation i udformningen af pensionsplaner, gående fra 
ydelsesdefinerede (DB) til bidragsdefinerede (DC) eller blandede ordninger; bemærker 
også et skifte fra ydelsesdefinerede til bidragsdefinerede ordninger eller indførelse af 
obligatoriske fondsbaserede søjler i nogle medlemsstater; understreger, at dette øger 
behovet for større gennemsigtighed og bedre oplysning til borgerne med hensyn til de 
lovede ydelser, omkostningsniveauer og investeringsstrategier;

40. understreger, at tanken om at skabe lige konkurrencebetingelser mellem livsforsikringer 
og systemer under anden søjle kun er relevant til en vis grad, da der er afgørende forskelle 
mellem forsikringsprodukter og arbejdsmarkedspensionsordninger, og der må tages 
hensyn til risikoprofil, grad af integration på finansmarkedet og det enkelte 
pensionsselskabs udbyttegivende eller ikke-udbyttegivende karakter; anerkender, at det i 
betragtning af konkurrencen mellem livsforsikringer og arbejdsmarkedspensioner under 
anden søjle er vigtigt, at produkter med samme risici underlægges samme regler for at 
undgå at vildlede modtagerne og give dem samme beskyttelsesniveau;

Initiativ 12

41. mener, at rettigheder i henhold til artikel 8 i direktiv 2008/94/EF skal sikres i tilfælde af 
insolvens på samme måde i medlemsstaterne;

42. opfordrer Kommissionen til at skabe sig et fuldt overblik over de nationale 
sikringssystemer og -foranstaltninger og, hvis der konstateres væsentlige mangler i denne 
vurdering, at foreslå forbedret EU-lovgivning for at sikre, at der findes fuldt ud pålidelige 
mekanismer til at sikre en enkelt, omkostningseffektiv og proportional beskyttelse af 
arbejdsmarkedspensionsrettigheder i hele EU;

43. understreger, at spørgsmål vedrørende pensionsbeskyttelse i tilfælde af konkurs er tæt 
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knyttet til centrale aspekter i IORP-revisionen; understreger, at Kommissionen ved 
udarbejdelsen af disse to direktiver bør sikre, at de er kongruente og fuldt ud kompatible;

Initiativ 14

44. bifalder udarbejdelsen af en kodeks for god praksis inden for 
arbejdsmarkedspensionsordninger, hvis dens mål består i at give et overblik over 
gennemprøvede procedurer og henstillinger, hvad angår sikringssystemerne og -
foranstaltningerne; opfordrer Kommissionen til at foretage en ordentlig koordinering af 
dette arbejde med relevante revisioner og initiativer;

45. understreger, at der også skal tages specielt hensyn til kønsaspektet i denne kontekst i 
betragtning af det problematiske forhold, at kvinder i dag har mere begrænsede 
muligheder end mænd for at optjene arbejdsmarkedspensionsrettigheder;

46. glæder sig over, at Kommissionen vil fremme udviklingen af pensionsoplysningstjenester 
i alle medlemsstater; understreger i betragtning af den aktuelle tendens til, at ansatte 
skifter job oftere end tidligere, at sådanne tjenester vil blive stadig vigtigere, for at folk 
kan få et ordentligt overblik over deres samlede rettigheder og træffe rationelle 
beslutninger om pensionsrelaterede spørgsmål;

47. bemærker, at når pensionsoplysningstjenesterne er fuldt udviklet, bør de ideelt set ikke 
kun omfatte arbejdsmarkedspensioner, men også pensionsordninger under tredje søjle og 
individualiserede oplysninger om rettigheder under første søjle;

Initiativ 17 

48. bifalder oprettelsen af pensionsoplysningstjenester for første og anden søjle i 
medlemsstaterne; bifalder overvejelserne om – og Kommissionens hensigtserklæring om
at påbegynde et pilotprojekt om – at oprette grænseoverskridende 
pensionsoplysningstjenester for anden søjle for at gøre det lette for arbejdstagerne at flytte 
mellem medlemsstater uden at miste overblikket over deres pensionsrettigheder;
understreger, at borgerne har brug for oplysninger af høj kvalitet fra alle pensionssystemer 
(første, anden og tredje søjle), således at de kan planlægge deres pensionsopsparing og 
tage højde for behovet for supplerende pensionsordninger; opfordrer Kommissionen til at 
lette udvekslingen af nuværende bedste praksis i medlemsstaterne og til at fremme 
udviklingen af grænseoverskridende pensionsoplysningstjenester;

49. henviser til, at der ifølge OECD er ringe mobilitet mellem medlemsstaterne, og at kun 3 % 
af EU-borgerne i den erhvervsaktive alder bor i en anden EU-medlemsstat1; mener, at den 
manglende retssikkerhed med hensyn til overførsel af pensionsrettigheder er en hindring 
for arbejdskraftens bevægelighed i Europa;

50. understreger, at grænseoverskridende mobilitet ikke kun er en grundlæggende rettighed 
for EU-borgerne, men også en afgørende faktor i at få det indre marked og den 
europæiske økonomi til at fungere så effektivt som muligt; understreger, at et centralt mål 

                                               
1 OECD (2012), “Mobility and migration in Europe”, s. 63. I: OECD Economic Surveys: European Union 2012, 
OECD Publishing.
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for EU's aktiviteter på pensionsområdet bør være at fjerne de resterende hindringer for en 
sådan mobilitet;

51. understreger behovet for at skabe et bredere grundlag ved at åbne systemerne;

52. glæder sig over, at Kommissionen vil fremme effektive grænseoverskridende 
pensionsoplysningstjenester; understreger, at udvikling af grænseoverskridende 
pensionsoplysningstjenester – som ville gøre det meget nemmere for borgere, som 
arbejder i forskellige medlemsstater gennem et karriereforløb, at holde styr på og gøre 
krav på alle deres akkumulerede pensionsrettigheder – bør prioriteres højt; understreger, at 
grænseoverskridende pensionsoplysningstjenester bør være yderst effektive, juridisk og 
administrativt af en overskuelig størrelse og yderst omkostningseffektive;

3. søjle: Private pensionsopsparinger

53. henviser i følgende grundlæggende udtalelser til initiativ 9, 10, 13, 18, 19 og 20, som 
vedrører tredje søjle;

54. konstaterer, at betydningen, rækkevidden og sammensætningen af den tredje søjle er 
forskellig fra medlemsstat til medlemsstat;

55. understreger, at fastholdelsen af en passende pensionsydelse i den første søjle med dens 
solidariske principper og passende beskyttelse for alle bør have højeste prioritet i 
medlemsstaterne; understreger, at den tredje søjle kan spille en supplerende rolle i 
forbindelse med reduktionen af det demografiske pres; afviser alle foranstaltninger, som 
belaster første søjle til fordel for den anden eller tredje søjle;

56. beklager, at systemer under tredje søjle som regel er mere bekostelige, mere risikable og 
mindre gennemsigtige end systemer under første søjle; kræver stabilitet, pålidelighed og 
bæredygtighed for den tredje søjle;

57. bemærker, at pensioner under anden og tredje søjle i visse medlemsstater kun er til 
rådighed for mennesker, der disponerer over en tilstrækkelig indkomst til at betale bidrag;
opfordrer derfor til, at mennesker med lave eller gennemsnitlige indkomster får adgang til 
tredje søjle, og at deres adgang til denne søjle styrkes;

58. understreger, at Kommissionen i sin grønbog ikke har gjort det klart, på hvilket 
retsgrundlag de planlagte reguleringer under tredje søjle skal finde sted, hvilket efter 
Parlamentets opfattelse er en væsentlig undladelse;

Initiativ 9

59. understreger i forbindelse med initiativ 9 nødvendigheden af en ubetinget overholdelse af 
nærhedsprincippet;

60. mener, at private pensionsopsparinger i visse tilfælde kan være nødvendige for at opbygge 
en tilstrækkelig pension; opfordrer Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne 
på grundlag af en bedste praksis-model og vurdere og optimere incitamenter til privat 
pensionsopsparing, navnlig for enkeltpersoner, som ellers ikke ville opbygge 
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tilstrækkelige pensioner;

61. anser en evaluering af pålidelige procedurer og forslag til optimering af incitamenter for 
formålstjenlig;

62. understreger, at den centrale prioritet for den offentlige politik ikke bør være at subsidiere 
ordninger under tredje søjle, men at sikre, at alle er tilstrækkeligt beskyttet inden for en 
velfungerende og bæredygtig første søjle;

63. opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvor sårbare de kapitalbaserede systemer under 
den tredje søjle er over for kriser, og til at forelægge forslag til nedbringelse af denne 
risiko;

64. foreslår, at begrænsningerne for juridiske omkostninger i forbindelse med indgåelse og 
forvaltning af kontrakter eller ændring af kontrakttype på nationalt plan undersøges, og at 
der fremsættes forslag med henblik herpå;

65. mener, at adfærdskodekser med hensyn til kvalitet, oplysning til forbrugerne og 
forbrugerbeskyttelse under den tredje søjle kunne gøre pensionsplaner under den tredje 
søjle mere attraktive; opfordrer Kommissionen til at lette udveksling af den nuværende 
bedste praksis i medlemsstaterne;

Initiativ 13

66. støtter udvikling og indførelse af frivillige adfærdskodekser – og eventuelt også 
produktcertificeringsordninger – på EU-niveau med henblik på kvalitet, 
forbrugeroplysning og forbrugerbeskyttelse under tredje søjle; anbefaler, at 
medlemsstaterne gennemfører regulering på disse områder, hvis frivillige 
adfærdskodekser viser sig at være utilstrækkelige;

67. opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan man bedre kan udnytte EU-
lovgivningen om den finansielle sektor til at sikre, at forbrugerne får præcis og saglig 
økonomisk rådgivning om pensioner og pensionsrelaterede produkter;

Initiativ 18

68. opfordrer Kommissionen og de berørte medlemsstater til at nå til enighed, navnlig om, 
hvordan man undgår dobbeltbeskatning og dobbelt manglende beskatning på området for 
grænseoverskridende pensioner;

69. anser også diskriminerende skatter for at være en alvorlig hindring for 
grænseoverskridende mobilitet og ønsker, at de hurtigt afskaffes, men bemærker dog, at 
EU har begrænset kompetence, når det gælder medlemsstaternes skattepolitik;

Initiativ 19

70. mener, at kontraktretlige hindringer bør undersøges;

71. opfordrer Kommissionen til at inddrage arbejdsmarkedets parter på passende vis gennem 
de forhåndenværende strukturer;
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Initiativ 20

72. understreger, at de systemer under anden søjle, der ikke er bæredygtige, udgør betragtelige 
risici for de nationale budgetter;

73. understreger, at det er vigtigt at bruge en fælles metode til at beregne den langsigtede 
bæredygtighed for de offentlige finanser og pensionsrelaterede forpligtelsers andel heri;

74. opfordrer medlemsstaterne til, bl.a. på basis af rapporten om pensionernes tilstrækkelighed 
fra 2012, at intensivere deres arbejde med at forebygge fattigdom i alderdommen;
påpeger, at hvis der ikke tages modige skridt til at styrke pensionssystemerne i denne 
henseende, vil Europa 2020-målet vedrørende fattigdom og social udstødelse 
sandsynligvis ikke blive nået;

75. understreger, at et middel til at opbygge mere bæredygtige og tilstrækkelige 
pensionssystemer er at fokusere på at fjerne uligheder mellem kvinder og mænd;
fremhæver, at der skal træffes bedre foranstaltninger i denne retning i alle medlemsstater, 
f.eks. med hensyn til at fremme lige løn, bekæmpe kønsdiskrimination, give 
pensionsrettigheder for at passe børn og ældre, mindske forekomsten af ufrivilligt 
deltidsarbejde samt forbedre arbejds- og pensionsvilkår under usikre ansættelsesforhold.
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