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SUGGESTIES

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

Eerste pijler: Overheidspensioenstelsel

1. richt zich met de volgende principiële opmerkingen op de initiatieven 1, 2 en 10, die 
betrekking hebben op de eerste pijler van de pensioenregelingen;

2. benadrukt de waarschijnlijkheid van een scenario waarin de economische groei gedurende 
lange tijd beperkt zal blijven en de demografische druk zal toenemen, hetgeen 
onvermijdelijk tot gevolg heeft dat er tijdens het arbeidsleven van een werknemer hogere
bijdragen nodig zullen zijn om een zeker inkomensniveau na de pensionering te 
garanderen; wijst erop dat dit inhoudt in dat de lidstaten onder strenge voorwaarden hun 
begrotingen moeten consolideren en hun economieën moeten hervormen om onder de 
eerste pijler een pensioeninkomen te kunnen verschaffen dat beschermt tegen armoede; 

3. acht het een fundamenteel beginsel dat pensioenen van de eerste pijler tegen armoede 
moeten beschermen, voor iedereen beschikbaar moeten zijn ongeacht of de persoon op de 
arbeidsmarkt actief is geweest of niet en een levenscyclusbenadering moeten hanteren 
waarbij rekening wordt gehouden met de loopbaan gedurende het hele leven, inclusief 
loopbaanonderbrekingen en -veranderingen, zodat mensen die geen “standaard”-
arbeidsleven hebben gekend niet worden gestraft en de in maatschappelijk en economisch 
opzicht nuttige bijdrage van vrijwilligerswerk en andere onbetaalde zorgtaken wordt 
erkend;

4. is van mening dat het regelen van adequate en duurzame pensioenen uitsluitend de taak 
van de desbetreffende lidstaten is en gezien moet worden tegen de achtergrond van de 
interne markt, die essentieel is voor de stabiliteit van pensioenvoorzieningen en het vrije 
verkeer van werknemers in de Unie, en dat de Commissie zich zou moeten richten op het 
verzamelen en verspreiden van informatie aangaande de situatie van de pensioenstelsels 
en de inspanningen om de pensioenen te hervormen in de gehele EU, en dat zij de 
lidstaten er – waar zulks nuttig is – toe zou moeten aanzetten hun stelsels kritisch onder de 
loep te nemen en ervaringen en optimale methodes uit te wisselen; benadrukt dat de EU de 
vergelijkbaarheid van pensioenstelsels moet verbeteren;

5. benadrukt dat de EU de uitwisseling van optimale methodes moet bevorderen, zoals het 
optrekken van het opbouwpercentage tijdens de jaren die onmiddellijk voorafgaan aan de 
officiële pensioenleeftijd of het rekening houden met de levensverwachtingscoëfficiënt, 
met het oog op de duurzaamheid van pensioenstelsels;

6. is ingenomen met de oproep van de Commissie in de jaarlijkse groeianalyse 2013 om de 
hervormingen van de pensioenstelsels in de lidstaten te intensiveren door de 
pensioenleeftijd beter af te stemmen op de levensverwachting en een langer arbeidsleven 
mogelijk te maken;
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7. erkent dat pensioenfondsen belangrijke investeerders zijn in de EU-economie en bijgevolg 
een sleutelelement zijn voor het verwezenlijken van groei;

8. roept de lidstaten die bezig zijn met het versterken van hun pensioenstelsels op om 
aandacht te besteden aan de uitdagingen die het gevolg zijn van de vergrijzing;

9. is verheugd over de erkenning van het feit dat pensioenstelsels van de tweede en de derde 
pijler moeten worden aangemoedigd, aangezien mensen zelf de verantwoordelijkheid 
moeten dragen voor hun eigen financiën en toekomst;

10. constateert dat meer dan 17% van de burgers in de Europese Unie thans 65 jaar of ouder is 
en dat dit percentage volgens de voorspellingen van Eurostat zal stijgen tot 30% in 2060;

11. is ingenomen met het feit dat de lidstaten in de landenspecifieke aanbevelingen die de 
Raad vorig jaar in het kader van het Europees semester heeft goedgekeurd, hebben 
aangegeven zich te zullen inzetten voor adequate en duurzame pensioenstelsels;

12. roept de Commissie op om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen over de rechtsgrond 
voor voorstellen omtrent de pensioenstelsels van de lidstaten;

Initiatief 1

13. dringt aan op versterking van de sociale dimensie van de EU; onderstreept dat voor de 
onder initiatief 1 vallende gebieden het subsidiariteitsbeginsel geldt; spoort de Commissie 
aan om in haar landenspecifieke aanbevelingen die voortvloeien uit de jaarlijkse 
groeianalyse 2013 de balans op te maken van de vooruitgang die de lidstaten geboekt 
hebben met betrekking tot pensioenhervormingen; acht de erkenning dat de lidstaten 
gezien de demografische veranderingen op lange termijn, de instabiliteit van de markt en 
de zeer lage rentevoeten hun pensioenstelsels moeten versterken een goede zaak;

14. onderstreept dat er met betrekking tot pensioenen in de Europa 2020-strategie met name 
voor moet worden gezorgd dat het voor veel meer werknemers, in het bijzonder voor hen 
die een zwaar beroep uitoefenen, haalbaar wordt door te werken tot de gebruikelijke 
pensioenleeftijd, door het overheidsbeleid aangaande gezondheid op het werk, de 
werkomgeving en omscholing te versterken;

Initiatief 2

15. is ingenomen met de ondersteuning; onderstreept in het bijzonder dat de geplande 
ondersteuning de uitwisseling van optimale methodes tussen lidstaten kan bevorderen, 
bijvoorbeeld om de arbeidsparticipatie te vergroten, met name in de groep van 55-
plussers, die in de verschillende lidstaten sterk varieert;

Initiatief 10

16. is voorstander van de uitwisseling van ervaringen en het identificeren van optimale 
methodes met betrekking tot individuele pensioenafrekeningen, zij het ten aanzien van de 
eerste, de tweede dan wel de derde pijler;

17. merkt op dat wanneer systemen voor pensioenafrekeningen volledig ontwikkeld zijn, 
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personen idealiter toegang zouden moeten hebben tot de volledige informatie over al hun 
individuele pensioenrechten binnen de drie pijlers en dit op een enkele plek, zoals een 
gecoördineerd internetportaal;

18. herinnert eraan dat overheidspensioenstelsels als enige stelsel gebaseerd zijn op 
solidariteit binnen en tussen de generaties;

19. is van mening dat overheidspensioenstelsels het best in staat zijn om het inkomen van 
gepensioneerden te garanderen;

20. betreurt het ten zeerste dat in het Witboek het fundamentele vraagstuk van de versterking 
van overheidspensioenstelsels niet wordt behandeld;

21. is ingenomen met de aanbeveling van het EESC om in toekomstige wetgeving normen 
inzake minimumpensioenen of mechanismen voor de bescherming van pensioeninkomens 
te ontwikkelen om zo te zorgen voor inkomens die boven de armoedegrens liggen;

22. is van mening dat de belasting op financiële transacties een innoverende oplossing kan 
zijn voor de financiering van pensioenen op lange termijn;

Tweede pijler: Bedrijfspensioenregelingen

23. richt zich met de volgende principiële opmerkingen op de initiatieven 10, 11, 12, 14 en 17, 
die betrekking hebben op de tweede pijler van de pensioenregelingen;

24. onderstreept dat pensioenfondsen van de tweede pijler belangrijke 
langetermijninvesteerders in de reële economie zijn; nodigt de Commissie uit om de 
balans op te maken van de cumulatieve effecten van de wetgeving voor de financiële 
markten (zoals EMIR, MiFID, RKV IV) op pensioenfondsen van de tweede pijler en hun 
vermogen om te investeren in de reële economie, en hierover verslag uit te brengen in 
haar toekomstige Groenboek over langetermijninvesteringen;

25. onderstreept dat stelsels van de tweede pijler veilig en transparant moeten zijn, solidariteit 
tussen generaties moeten garanderen en een afspiegeling van de moderne arbeidspatronen 
moeten vormen; merkt op dat werkgevers in sommige lidstaten hun pensioenregelingen 
reeds ondersteunen door middel van beschermingsmechanismen, scheiding van activa, 
onafhankelijk beheer van de regelingen en de status van prioritaire schuldeiser waardoor 
de pensioenregelingen voorrang krijgen op de aandeelhouders wanneer het bedrijf niet 
langer solvent is;

26. acht het essentieel dat Europese regelingen van de tweede pijler aan robuuste prudentiële 
regelgeving moeten voldoen om de deelnemers en begunstigden aldus een hoge mate van 
bescherming te kunnen bieden en om het G20-mandaat te kunnen respecteren dat stelt dat 
alle financiële instellingen aan gepaste regelgeving en adequaat toezicht moeten worden 
onderworpen;

27. onderstreept met nadruk dat de vormgeving van de tweede pijler en de soorten 
pensioenverstrekkers in deze pijler in de verschillende lidstaten zeer sterk uiteenlopen; 
stelt vast dat in sommige lidstaten werkgerelateerde pensioenen voornamelijk in de eerste 
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pijler zijn opgenomen; stelt duidelijk dat EU-regelgeving met betrekking tot waarborgen 
enkel overwogen moet worden op punten die mogelijk voordelen bieden in de zin van 
grotere zekerheid en betere voorzieningen, het vergemakkelijken van 
grensoverschrijdende activiteiten en het stimuleren van het vrije verkeer van werknemers;

28. benadrukt dat het doel van een herziening van de IORP-richtlijn moet zijn de 
bedrijfspensioenen in Europa adequaat, duurzaam en veilig te houden door een omgeving 
te creëren die aanzet tot verdere vooruitgang op dit terrein in de lidstaten en op de interne 
markt, door huidige en toekomstige gepensioneerden beter te beschermen en door op 
flexibele wijze te zorgen voor een aanpassing aan de aanzienlijke grens- en 
sectoroverschrijdende diversiteit van de bestaande regelingen;

29. dringt erop aan dat bij wetgevingsinitiatieven van de EU de keuzes van de lidstaten met 
betrekking tot de verstrekkers van tweedepijlerpensioenen worden gerespecteerd;

Initiatief 11

30. benadrukt dat verdere EU-regelgeving met betrekking tot waarborgmaatregelen gebaseerd 
moet zijn op een solide effectbeoordeling die onder meer inhoudt dat vergelijkbare 
producten aan dezelfde prudentiële regels worden onderworpen, die voorziet in een 
adequate pensioenverstrekking en mobiliteit van werknemers binnen de Unie, en die 
gericht is op het beschermen van de door werknemers verworven pensioenrechten; 
benadrukt dat verdere EU-regelgeving met betrekking tot waarborgmaatregelen ook 
gebaseerd moet zijn op een actieve dialoog met de sociale partners en andere 
belanghebbenden en op een goed begrip van en respect voor de nationale specifieke 
kenmerken; benadrukt het feit dat de pensioenstelsels stevig zijn verankerd in de culturele, 
sociale, politieke en economische omstandigheden van elke lidstaat; benadrukt dat alle 
verstrekkers van tweedepijlerpensioenen, ongeacht hun rechtsvorm, moeten worden 
onderworpen aan proportionele en robuuste regelgeving die rekening houdt met de 
specifieke eigenschappen van hun sector en zich vooral op de lange termijn richt;

31. benadrukt dat tweedepijlerpensioenen, ongeacht door wie ze worden verstrekt, niet in 
gevaar mogen worden gebracht door EU-regelgeving die geen rekening houdt met hun 
langetermijnmogelijkheden;

32. is van mening dat aanbevelingen van de Commissie wat waarborgmaatregelen betreft niet 
alleen rekening dienen te houden met het uiteenlopende karakter van de stelsels, maar ook 
het beginsel van "hetzelfde risico, dezelfde regels" binnen elk nationaal stelsel en 
respectievelijke pijler dienen toe te passen; onderstreept dat de waarborgmaatregelen strikt 
moeten voldoen aan het evenredigheidsbeginsel waar het gaat om het afwegen van de 
doelstellingen en de voordelen tegen de financiële, administratieve en technische belasting 
en het streven naar een evenwicht tussen kosten en baten;

33. acht het wat kwalitatieve waarborgmaatregelen betreft zinvol aanbevelingen te doen over 
kwesties inzake sterker bedrijfsbeheer en risicomanagement alsmede betere transparantie 
en verplichte openbaarmaking van informatie, evenals openbaarmaking van kosten en 
transparantie van investeringsstrategieën, en is van mening dat deze aanbevelingen in het 
kader van een herziening naar voren moeten worden gebracht, onder eerbiediging van het 
subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel; stelt vast dat, gezien de aanzienlijke 
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verschillen tussen de lidstaten, het op de korte termijn haalbaarder is de kwalitatieve 
waarborgmaatregelen op EU-niveau op elkaar af te stemmen dan de kwantitatieve 
waarborgmaatregelen;

34. is er, gezien de momenteel beschikbare informatie, niet van overtuigd dat in de gehele EU 
geldende eisen met betrekking tot eigen kapitaal of balanswaardering passend zijn; is dan 
ook tegenstander van een hierop gerichte herziening van de pensioenfondsenrichtlijn 
(IORP-richtlijn); is echter van mening dat in deze beleidscontext ten volle rekening moet 
worden gehouden met de kwantitatieve impactstudie (QIS) die de EAVB momenteel 
uitvoert, alsook met eventuele analyses ter opvolging van deze studie; benadrukt dat 
indien dergelijke vereisten later zouden worden ingevoerd, een rechtstreekse toepassing 
van de Solvabiliteit II-eisen op pensioenfondsen niet de juiste benadering zou zijn;

35. wijst erop dat de pensioenfondsenrichtlijn enkel van toepassing is op vrijwillige 
pensioenregelingen en niet voorziet in instrumenten die deel uitmaken van het verplichte 
overheidspensioenstelsel;

36. benadrukt dat er cruciale verschillen bestaan tussen verzekeringsproducten en 
bedrijfspensioenregelingen; onderstreept dat een directe toepassing van kwantitatieve 
Solvabiliteit II-eisen op pensioenfondsen ongepast zou zijn en mogelijk de belangen van 
zowel werknemers als werkgevers zou kunnen schaden; is dan ook tegenstander van een 
rechtstreekse toepassing van Solvabiliteit II-eisen op pensioenfondsen, maar staat open 
voor een benadering die naar zekerheid en duurzaamheid streeft;

37. benadrukt dat de sociale partners (d.w.z. werkgevers en werknemers) samen 
verantwoordelijk zijn voor de inhoud van bedrijfspensioenregelingen; benadrukt dat 
contractuele overeenkomsten tussen sociale partners te allen tijde erkend moeten worden, 
in het bijzonder met betrekking tot het evenwicht tussen risico's en opbrengsten dat een 
bedrijfspensioenregeling beoogt;

38. acht een verdere ontwikkeling op EU-niveau van solvabiliteitsmodellen, bijvoorbeeld het 
Holistic Balance Sheet (HBS), enkel zinvol als op basis van een solide effectbeoordeling 
blijkt dat de toepassing ervan in de praktijk haalbaar is en effectief is met betrekking tot 
kosten en baten, vooral gezien de verscheidenheid aan IORP’s op nationaal en Europees 
niveau; benadrukt dat een verdere ontwikkeling van varianten van Solvabiliteit II of HBS 
niet gericht mag zijn op de invoering van bepalingen in de stijl van Solvabiliteit II;

39. merkt op dat er een grote verscheidenheid bestaat in het ontwerp van pensioenplannen, 
gaande van regelingen met vaste uitkeringen tot regelingen met vaste bijdragen of 
gemengde regelingen; stelt eveneens vast dat er in bepaalde lidstaten een verschuiving 
plaatsvindt van regelingen met vaste uitkeringen naar regelingen met vaste bijdragen of 
naar de oprichting van pijlers met verplichte kapitaaldekking; benadrukt dat er hierdoor 
een grotere behoefte ontstaat aan meer transparantie en een betere voorlichting van 
burgers over de beloofde uitkeringen, de hoogte van de kosten en de 
investeringsstrategieën;

40. wijst erop dat het idee om gelijke concurrentievoorwaarden tot stand te brengen tussen 
levensverzekeringen en pensioenfondsen in de tweede pijler slechts tot op zekere hoogte 
relevant is,gezien de cruciale verschillen tussen verzekeringsproducten en 
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bedrijfspensioenregelingen, al naar gelang het risicoprofiel, de mate van integratie op de 
financiële markt en de vraag of de aanbieder al dan niet een winstoogmerk heeft; erkent 
dat het gezien de concurrentie tussen levensverzekeringen en IORP’s in de tweede pijler 
essentieel is dat producten met dezelfde risico’s aan dezelfde regels worden onderworpen 
teneinde misleiding van begunstigden te vermijden en ervoor te zorgen dat zij in gelijke 
mate prudentiële bescherming krijgen;

Initiatief 12

41. is van mening dat de pensioenrechten bij insolventie overeenkomstig artikel 8 van 
Richtlijn 2008/94/EG altijd veiliggesteld moeten zijn in de lidstaten;

42. roept de Commissie op om een allesomvattend overzicht van nationale waarborgsystemen 
en –maatregelen op te stellen en om, als er tijdens die evaluatie tekortkomingen aan het 
licht zijn gekomen, betere EU-regelgeving voor te stellen om ervoor te zorgen dat er in de 
hele EU optimale mechanismen voor eenvoudige, goedkope en evenredige bescherming 
van bedrijfspensioenrechten worden ingevoerd;

43. onderstreept dat onderwerpen aangaande de bescherming van pensioenen in geval van 
insolventie nauw samenhangen met essentiële onderdelen van de IORP-herziening;
benadrukt dat de Commissie bij de uitwerking van deze twee richtlijnen ervoor moet 
zorgen dat ze met elkaar overeenstemmen en volledig verenigbaar zijn;

Initiatief 14

44. is ingenomen met het feit dat er een code van optimale methodes aangaande 
bedrijfspensioenstelsels wordt opgesteld, mits deze tot doel heeft een overzicht te bieden 
van betrouwbare procedures en aanbevelingen met betrekking tot waarborgsystemen en –
maatregelen; verzoekt de Commissie deze werkzaamheden goed af te stemmen op 
relevante herzieningen en initiatieven;

45. benadrukt dat in deze context ook het genderaspect uitdrukkelijk behandeld moet worden, 
gezien het problematische feit dat de kansen van vrouwen om een adequaat 
bedrijfspensioen op te bouwen beperkter zijn dan die van mannen;

46. is ingenomen met de intentie van de Commissie om de ontwikkeling van 
pensioentraceerdiensten in alle lidstaten te bevorderen; onderstreept dat, aangezien 
werknemers nu vaker van baan veranderen dan in het verleden, zulke diensten steeds 
belangrijker zullen worden om mensen een goed overzicht te geven van hun totale 
pensioenrechten, zodat zij met betrekking tot pensioenkwesties doordachte keuzes kunnen 
maken;

47. merkt op dat wanneer de pensioentraceerdiensten volledig ontwikkeld zijn, deze idealiter 
niet alleen informatie moeten verstrekken over bedrijfspensioenen, maar ook over 
derdepijlerstelsels en individuele eerstepijlerrechten;

Initiatief 17 

48. acht de invoering in de lidstaten van pensioentraceerdiensten voor de eerste en tweede 
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pijler een goede zaak; acht het een goede zaak dat wordt nagedacht over de invoering van 
een grensoverschrijdende traceringsdienst voor de tweede pijler – en dat de Commissie 
voornemens is om een desbetreffend proefproject te starten – teneinde het zo voor 
werknemers makkelijker te maken in verschillende lidstaten te werken zonder het 
overzicht over hun pensioenrechten te verliezen; benadrukt dat burgers degelijke 
informatie over alle pensioenstelsels (eerste, tweede en derde pijler) nodig hebben om een 
pensioenspaarplan te kunnen maken en eventueel een aanvullend pensioen te overwegen;
spoort de Commissie aan om de uitwisseling van bestaande optimale methodes in de 
lidstaten te bevorderen en om de ontwikkeling van grensoverschrijdende 
pensioentraceerdiensten te stimuleren;

49. stelt vast dat er volgens de OESO sprake is van een gebrek aan mobiliteit tussen de 
lidstaten en dat slechts 3% van de EU-burgers in de beroepsgeschikte leeftijd in een 
andere lidstaat woont1; is van mening dat het ontbreken van rechtszekerheid aangaande de 
overdracht van pensioenrechten een van de belangrijkste hinderpalen is voor 
arbeidsmobiliteit in Europa;

50. merkt op dat grensoverschrijdende mobiliteit niet alleen een grondrecht van de EU-
burgers is, maar ook een cruciale factor bij het streven naar een zo efficiënt mogelijke 
werking van de interne markt en de Europese economie; benadrukt dat het wegwerken van 
de nog bestaande hinderpalen voor een dergelijke mobiliteit een van de belangrijkste 
doelstellingen van de EU-activiteiten aangaande pensioenen moet zijn;

51. benadrukt dat er voor een bredere basis moet worden gezorgd door stelsels open te stellen;

52. is dan ook verheugd over de intentie van de Commissie om efficiënte diensten voor 
grensoverschrijdende tracering te bevorderen; onderstreept dan ook dat de ontwikkeling 
van diensten voor grensoverschrijdende tracering als prioriteit bestempeld en bevorderd 
moet worden, omdat deze diensten het voor burgers die tijdens hun loopbaan in 
verschillende lidstaten werken, veel makkelijker zullen maken om al hun verworven 
pensioenrechten te volgen en op te eisen; benadrukt dan ook dat diensten voor 
grensoverschrijdende tracering buitengewoon efficiënt, in juridisch en administratief 
opzicht slank en uitermate economisch opgezet moeten worden;

Derde pijler: Particuliere pensioenspaarregelingen

53. richt zich met de volgende principiële opmerkingen op de initiatieven 9, 10, 13, 18, 19 en 
20, die betrekking hebben op de derde pijler van de pensioenregelingen;

54. stelt vast dat strekking, reikwijdte en samenstelling van de derde pijler per lidstaat 
verschillen;

55. onderstreept dat het handhaven van adequate pensioenvoorzieningen in de eerste pijler, 
die gebaseerd is op het solidariteitsbeginsel en een adequate bescherming voor iedereen, 
de hoogste prioriteit in de lidstaten zou moeten hebben; wijst erop dat de derde pijler bij 
de verlichting van de demografische druk een aanvullende rol kan spelen; spreekt zich uit 

                                               
1 OECD (2012), “Mobility and migration in Europe”, blz. 63. In: OECD Economic Surveys: European Union 
2012, OECD Publishing.
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tegen alle maatregelen ten gunste van de tweede of derde pijler die ten koste gaan van de 
eerste pijler;

56. betreurt het dat stelsels van de derde pijler zeer vaak duurder, riskanter en ondoorzichtiger 
zijn dan stelsels van de eerste pijler; dringt aan op stabiliteit, betrouwbaarheid en 
duurzaamheid voor de derde pijler;

57. merkt op dat een pensioenregeling van de derde pijler in sommige lidstaten alleen 
openstaat voor degenen die over voldoende inkomen beschikken om de premie te kunnen 
betalen; dringt er daarom op aan de acceptatie en toegang van personen met een laag of 
gemiddeld inkomen tot de derde pijler te verbeteren;

58. onderstreept dat de Commissie in het Groenboek niet duidelijk heeft gemaakt op welke 
rechtsgrondslag reguleringsplannen voor de derde pijler zouden berusten, en beschouwt 
dit als een essentieel manco;

Initiatief 9

59. wijst met betrekking tot initiatief 9 op de absolute noodzaak om het subsidiariteitsbeginsel 
te eerbiedigen;

60. is van mening dat in sommige gevallen particuliere pensioenspaarregelingen nodig zijn 
om een adequaat pensioen op te kunnen bouwen; spoort de Commissie aan om met de 
lidstaten samen te werken op basis van optimale methodes en om stimulansen voor 
particulier pensioensparen te evalueren en te optimaliseren, in het bijzonder voor die 
personen die anders geen adequaat pensioen zouden opbouwen;

61. acht een evaluatie van optimale methodes alsmede voorstellen voor het optimaliseren van 
stimulansen een nuttige zaak;

62. benadrukt dat de overheid in haar beleid geen voorrang zou mogen geven aan het 
subsidiëren van derdepijlerstelsels, maar er eerst en vooral voor moet zorgen dat iedereen 
een gepaste bescherming krijgt binnen een goed functionerende en duurzame eerste pijler;

63. verzoekt de Commissie onderzoek te verrichten naar de crisisbestendigheid van stelsels 
van de derde pijler en aanbevelingen te doen over terugdringing van de risico's;

64. stelt voor op nationaal niveau wettelijke kostenbeperkingen bij het afsluiten, beheren, 
wisselen van aanbieder of wisselen van type overeenkomst te toetsen en hierover 
aanbevelingen te doen;

65. is van mening dat gedragscodes met betrekking tot kwaliteit en consumentenvoorlichting 
en -bescherming in de derde pijler ervoor kunnen zorgen dat pensioenregelingen van de 
derde pijler aantrekkelijker worden; spoort de Commissie aan om de uitwisseling van de 
huidige optimale methodes in de lidstaten te bevorderen;

Initiatief 13

66. steunt de uitwerking en invoering van vrijwillige gedragscodes op EU-niveau – en 
mogelijk ook stelsels voor productcertificering – met betrekking tot kwaliteit en 



AD\928278NL.doc 11/12 PE500.553v02-00

NL

consumentenvoorlichting en -bescherming in de derde pijler; beveelt aan, mochten de 
vrijwillige gedragscodes niet tot resultaat leiden, dat de lidstaten deze terreinen zelf 
reguleren;

67. verzoekt de Commissie na te gaan hoe beter gebruik kan worden gemaakt van de EU-
wetgeving inzake de financiële sector om te garanderen dat consumenten correct en 
onpartijdig financieel advies krijgen over pensioen- en pensioengerelateerde producten;

Initiatief 18

68. roept de Commissie en de desbetreffende lidstaten op tot overeenstemming te komen over 
met name de wijze waarop dubbele belasting en dubbele niet-heffing vermeden kunnen 
worden bij grensoverschrijdende pensioenen;

69. beschouwt discriminerende belastingen als grote hinderpalen voor grensoverschrijdende 
mobiliteit en wenst dat deze snel worden weggenomen; stelt tegelijkertijd vast dat de EU 
slechts een beperkte bevoegdheid heeft wat het fiscaal beleid van de lidstaten betreft;

Initiatief 19

70. acht een onderzoek naar aan het contractrecht gerelateerde belemmeringen nuttig;

71. verzoekt de Commissie de sociale partners via de bestaande structuren adequaat bij een en 
ander te betrekken;

Initiatief 20

72. onderstreept dat stelsels van de eerste pijler die niet duurzaam zijn, grote risico's inhouden 
voor de nationale begrotingen;

73. onderstreept het belang van een uniforme methodiek voor de berekening van de 
houdbaarheid van overheidsfinanciën op de lange termijn en het aandeel die 
pensioengerelateerde verplichtingen daarin hebben;

74. verzoekt de lidstaten, onder meer op basis van het verslag van 2012 over de 
toereikendheid van de pensioenen, om hun inspanningen ter voorkoming van armoede bij 
ouderen op te voeren; wijst erop dat als er geen moedige stappen worden gezet om de 
pensioenstelsels op dit vlak te versterken, de Europa 2020-doelstelling inzake armoede en 
sociale uitsluiting waarschijnlijk niet zal worden bereikt;

75. benadrukt dat het voor de verwezenlijking van duurzamere en adequate pensioenstelsels 
noodzakelijk is nadruk te leggen op het wegwerken van ongelijkheden tussen mannen en 
vrouwen; benadrukt dat alle lidstaten op dit vlak betere maatregelen moeten nemen, 
bijvoorbeeld wanneer het gaat over het bevorderen van gelijke lonen, het bestrijden van 
gendergerelateerde discriminatie, het toekennen van pensioenkredieten voor de zorg voor 
kinderen en ouderen, het terugdringen van onvrijwillig deeltijds werk en het verbeteren 
van de arbeids- en pensioenvoorwaarden bij onzekere banen.
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