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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:

Prvi steber: javni pokojninski sistem

1. v zvezi s pobudami 1, 2 in 10, ki se nanašajo na prvi steber pokojninskega zavarovanja,
podaja naslednje osnovne zamisli;

2. poudarja, da lahko dolgoročno pričakujemo nizko gospodarsko rast, kar ob čedalje večjem 
demografskem pritisku neizbežno pomeni, da je za zagotovitev določene ravni 
pokojninskih prihodkov potrebno vplačevanje višjih prispevkov v delovno aktivni dobi; 
poudarja, da bodo morale zato države članice zaradi varčevalnih razmer konsolidirati 
svoje proračune in reformirati svoja gospodarstva, da bi zagotovile pokojninske prihodke 
iz prvega stebra brez tveganja revščine; 

3. meni, da je temeljno načelo, v skladu s katerim morajo biti pokojnine prvega stebra brez 
tveganja revščine in dostopne za vse ne glede na aktivno udeležbo na trgu dela, da je treba 
sprejeti pristop življenjskega cikla, ki bo upošteval kariero v vsem posameznikovem 
življenju, tudi prekinitve in spremembe v karieri, da ne bi bili kaznovani zaradi 
„nestandardnega“ delovnega življenja ter da bi bil priznan pomembni socialni in 
gospodarski prispevek prostovoljnega dela in drugih oblik neplačanega dela v oskrbi;

4. meni, da je zakonska ureditev ustreznih in vzdržnih pokojninskih prihodkov izključna 
pristojnost zadevnih držav članic in bi jo bilo treba razumeti v kontekstu enotnega trga, 
kar je bistveno za stabilnost pokojninskega zavarovanja in prostega pretoka delovne sile v 
Uniji, in da bi se morala Komisija osredotočiti na zbiranje in razširjanje informacij o 
položaju pokojnin in prizadevanjih za pokojninske reforme v EU ter po potrebi spodbujati 
države članice h kritični analizi njihovih sistemov in izmenjavi izkušenj in najboljše 
prakse; poudarja, da bi morala EU povečati primerljivost pokojninskih sistemov;

5. poudarja, da bi morala EU spodbujati izmenjavo dobre prakse, denimo povečati odmerno 
stopnjo v letih tik pred uradno upokojitveno starostjo ali upoštevati količnik pričakovane 
življenjske dobe, da bi zagotovila vzdržnost pokojninskih sistemov;

6. pozdravlja poziv Komisije iz letnega pregleda rasti za leto 2013 k pospešitvi pokojninskih 
reform v državah članicah z boljšo uskladitvijo upokojitvene starosti s pričakovano 
življenjsko dobo in omogočanjem daljše delovne dobe;

7. priznava, da so pokojninski skladi pomemben vlagatelj v gospodarstvo EU, zato so ključni 
element za doseganje rasti;

8. poziva države članice, ki so v procesu krepitve svojih pokojninskih sistemov, naj se 
zavedajo izzivov, povezanih s staranjem prebivalstva;

9. pozdravlja stališče, da je treba spodbuditi pokojninske sisteme prvega in drugega stebra, 
saj morajo posamezniki prevzeti odgovornost za svoj finančni položaj in prihodnost;
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10. ugotavlja, da je trenutno v Evropski uniji več kot 17 % prebivalstva starega 65 let ali več, 
po napovedih Eurostata pa bo ta delež do leta 2060 narasel na 30 %;

11. pozdravlja zaveze držav članic za zagotovitev ustreznih in vzdržnih pokojninskih 
sistemov v priporočilih za države članice, ki jih je Svet sprejel lansko leto v okviru 
evropskega semestra;

12. poziva Komisijo, naj čim prej razjasni pravno podlagi za predloge v zvezi s pokojninskimi 
sistemi držav članic;

Pobuda 1

13. poziva k okrepitvi socialne razsežnosti EU; poudarja veljavnost načela subsidiarnosti na 
področjih, na katere se nanaša pobuda 1; spodbuja Komisijo, naj v priporočilih za 
posamezne države, ki sledijo letnemu pregledu rasti za leto 2013, upošteva doseženi 
napredek držav članic pri pokojninskih reformah; pozdravlja priznanje, da je treba zaradi 
dolgoročnih demografskih izzivov, nestabilnosti trga in nizkih obrestnih mer okrepiti 
pokojninske sisteme;

14. poudarja, da bi moral biti ključni cilj v strategiji Evropa 2020, povezan s pokojninami, 
omogočiti precej več delavcem, predvsem v najbolj zahtevnih poklicih, da delajo do 
običajne upokojitvene starosti, in sicer z okrepitvijo javne politike na področju poklicnega 
zdravja, delovnega okolja in poklicnega usposabljanja;

Pobuda 2

15. ceni izraženo podporo; zlasti poudarja, da bi lahko načrtovana podpora spodbudila 
izmenjavo najboljše prakse med državami članicami, zato da bi na primer povečali stopnjo 
udeležbe na trgu dela, zlasti v starostni skupini nad 55 let, ki je v posameznih državah 
članicah zelo različna;

Pobuda 10

16. pozdravlja izmenjavo izkušenj in opredelitev najboljše prakse v zvezi s posameznimi 
izračuni pokojnine, ki bi se lahko nanašali na prvi, drugi ali tretji steber;

17. meni, da bi morali imeti ljudje dostop do vseh informacij o vseh pravicah v okviru vseh 
treh stebrov na enem mestu, denimo na usklajenem spletnem portalu, ko bodo dokončno 
izoblikovani sistemi za izračun pokojnine;

18. poudarja, da se samo javni pokojninski sistemi zanašajo na solidarnost med generacijami 
in znotraj generacij;

19. meni, da lahko edino javni pokojninski sistemi upokojencem zagotovijo dohodke;

20. globoko obžaluje, da bela knjiga ne obravnava bistvenega vprašanja okrepitve javnih 
pokojninskih sistemov;

21. pozdravlja priporočilo Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, da bi v prihodnjo 
zakonodajo vključili merila glede najnižje pokojnine ali mehanizme za zaščito 
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pokojninskih dohodkov, s čimer bi zagotovili dohodke nad pragom revščine;

22. meni, da bi bila lahko inovativna dolgoročna rešitev za financiranje pokojnin davek na 
finančne transakcije;

Drugi steber: poklicne pokojnine

23. v zvezi s pobudami 10, 11, 12, 14 in 17, ki se nanašajo na drugi steber pokojninskega 
zavarovanja, podaja naslednje osnovne zamisli;

24. poudarja, da so pokojninski skladi drugega stebra pomembni dolgoročni vlagatelji v 
realno gospodarstvo; poziva Komisijo, naj upošteva kumulativne učinke zakonodaje o 
finančnem trgu (npr. uredbe o infrastrukturi evropskega trga, direktive o trgih finančnih 
instrumentov in direktive o kapitalskih zahtevah) na pokojninske sklade drugega stebra in 
njihovo zmožnost za vlaganje v realno gospodarstvo ter naj o tem poroča v prihodnji 
zeleni knjigi o dolgoročnih naložbah;

25. poudarja, da morajo biti sistemi drugega stebra varni in pregledni ter zagotavljati 
medgeneracijsko solidarnost in odražati sodobne vzorce organizacije dela; ugotavlja, da v 
nekateri državah članicah delodajalci že podpirajo pokojninske sisteme z zaščitnimi 
sistemi, ločevanjem sredstev, neodvisnim upravljanjem sistemov in določitvijo 
prednostnega upniškega položaja pokojninskim sistemom pred delničarji v primeru 
plačilne nesposobnosti podjetja;

26. meni, da je za visoko raven zaščite članov in upravičencev in spoštovanje nalog skupine 
držav G-20, v skladu s katerimi mora za vse finančne institucije veljati ustrezna ureditev 
in se nad njimi izvajati nadzor, pomembno zagotoviti, da bodo evropski sistema drugega 
stebra upoštevali strogo bonitetno ureditev;

27. še posebej poudarja, da so za drugi steber značilna zelo velike razlike med posameznimi 
državami članicami in njihovimi ponudniki; meni, da so v nekaterih državah članicah 
poklicne pokojnine vključene predvsem v prvi steber; želi pojasniti, da bi bilo treba pri 
morebitnem regulativnem delu EU za varnostne ukrepe preučiti morebitne koristi v zvezi 
z izboljšano varnostjo in zagotovljenim pokojninskim zavarovanjem, lažjim čezmejnim 
delovanjem in spodbujenim prostim gibanjem delavcev; 

28. poudarja, da bi moral biti cilj pregleda direktive o institucijah za poklicno pokojninsko 
zavarovanje zagotovitev ustrezne ravni, vzdržnosti in varnosti poklicnih pokojnin v 
Evropi, in sicer z vzpostavitvijo okolja, ki bo spodbujalo nadaljnji napredek nacionalnega 
in notranjega trga na tem področju, zagotovitvijo večje zaščite sedanjih in prihodnjih 
upokojencev in s prožnim prilagajanjem precejšnji čezmejni in medsektorski raznolikosti 
obstoječih sistemov;

29. zahteva, da morajo zakonodajne pobude EU spoštovati odločitve držav članic v zvezi s 
ponudniki pokojninskih zavarovanj drugega stebra;

Pobuda 11

30. poudarja, da mora vse nadaljnje regulativno delo EU glede varnostnih ukrepov temeljiti na 
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temeljiti analizi učinka, kjer bi morala biti zajeta določba, da morajo za podobne produkte 
veljati isti bonitetni standardi, ustrezno zagotavljanje pokojninskega zavarovanja in 
mobilnost delavcev v Uniji, splošni namen pa bi moralo biti ohranjanje pridobljenih 
pravic delavcev; poudarja, da mora nadaljnje regulativno delo EU za varnostne ukrepe 
temeljiti tudi na aktivnem dialogu s socialnimi partnerji in drugimi zainteresiranimi 
stranmi ter na resničnemu razumevanju in spoštovanju nacionalnih posebnosti; poudarja, 
da je pokojninski sistem globoko ukoreninjen v kulturne, socialne, politične in 
gospodarske razmere vsake države članice; poudarja, da bi morala za vse ponudnike 
pokojninskih zavarovanj drugega stebra ne glede na pravno obliko veljati sorazmerna in 
stroga zakonodaja, ki bi upoštevala značilnosti njihove poslovne dejavnosti, zlasti 
dolgoročne;

31. vztraja, da pokojninskega zavarovanja drugega stebra ne glede na ponudnika, ne bi smela 
ogroziti zakonodaja EU, ki ne bi upoštevala njihove dolgoročne perspektive;

32. meni, da bi morali predlogi Komisije glede varnostnih ukrepov ne samo prepoznati in 
upoštevati razlike med nacionalnimi sistemi, temveč v vsakem nacionalnem sistemu in 
zadevnem stebru uporabiti tudi načelo „enako tveganje, enaka pravila“; poudarja, da je 
treba pri ukrepih strogo upoštevati načelo sorazmernosti glede primerjave ciljev in 
ugodnosti s finančnimi, upravnimi in tehničnimi stroški ter tehnično obremenitvijo, pa 
tudi pravo ravnovesje med stroški in koristmi;

33. meni, da so glede na kvalitativne varnostne ukrepe koristni predlogi za okrepitev 
upravljanja podjetij in obvladovanja tveganj in predlogi za okrepljeno preglednost in 
obveznosti razkrivanja informacij pa tudi strategije za razkritje stroškov in preglednost 
naložb, torej bi jih bilo treba pri revizijah vložiti, in sicer ob upoštevanju načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti; ugotavlja, da je glede na precejšnje razlike med državami 
članicami na ravni EU kratkoročno bolj izvedljivo zbliževanje kvalitativnih varnostnih 
ukrepov kot kvantitativnih;

34. glede trenutno na razpoložljive informacije ni prepričan, da bi bile ustrezne na evropski 
ravni harmonizirane zahteve v zvezi z lastnim kapitalom ali vrednotenje na podlagi 
bilance stanja; zato zavrača revizijo direktive o institucijah za poklicno pokojninsko 
zavarovanje, ki bi bila namenjena prav temu; meni pa, da bi bilo treba pred dokončnimi 
zaključki v tem kontekstu v celoti upoštevati kvantitativno študijo učinka, ki jo izvaja 
EIOPA, ter morebitne naknadne analize, opravljene po tej študiji; poudarja, da če bi se 
kasneje uvedle tovrstne zahteve, neposredna uporaba zahtev direktive Solventnost II za 
institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje ne bi bila pravo orodje;

35. opozarja, da se direktiva o pokojninskih skladih uporablja samo za prostovoljne 
pokojninske sisteme in ne zajema instrumentov, ki so del obveznega javnega 
pokojninskega sistema;

36. poudarja, da obstajajo bistvene razlike med zavarovalnimi produkti in institucijami za 
poklicno pokojninsko zavarovanje; poudarja, da bi bila neposredna uporaba kvantitativnih 
zahtev direktive Solventnost II za institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje 
neustrezna in bi utegnila škoditi tako interesom delavcev kot delodajalcev; zato nasprotuje 
nekritični uporabi zahtev direktive Solventnost II za te institucije in ostaja odprt za 
pristop, s katerim bosta zagotovljeni varnost in vzdržnost; 
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37. poudarja, da si socialni partnerji (tj. delodajalci in delavci) delijo odgovornost za vsebino 
ureditve poklicnih pokojnin; poudarja, da je treba pogodbene dogovore med socialnimi 
partnerji vedno priznati, zlasti pri uravnoteženju tveganj in koristi, k čemur teži poklicni 
pokojninski sistem;

38. meni, da je nadaljnje razvijanje modelov solventnosti na ravni EU, na primer modela 
celotne bilance stanja, smiselno samo, če se njihova uporaba na osnovi trdne analize 
učinka izkaže za realno in učinkovito z vidika stroškov in koristi, zlasti glede na 
raznolikost institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje v državah članicah in med 
njimi; poudarja, da namen nadaljnjega razvijanja variacij na temo Solventnost II ali 
modela celotne bilance stanja ne sme biti uvajanje določbe tega tipa;

39. je seznanjen z zelo različno oblikovanimi pokojninskimi načrti, od sistemov z določenimi 
dajatvami do sistemov z določenimi prispevki ali mešanih sistemov; seznanjen je tudi s 
prehodom od sistemov z določenimi dajatvami na sisteme z določenimi prispevki ali z 
vzpostavitvijo obveznih naložbenih stebrov v nekaterih državah članicah; poudarja, da je 
zaradi tega še bolj potrebna večja preglednost in boljše obveščanje državljanov glede 
obljubljenih dajatev, ravni stroškov in naložbenih strategij;

40. poudarja, da ideja o vzpostavitvi enakih konkurenčnih pogojev med življenjskimi 
zavarovanji in institucijami za poklicno pokojninsko zavarovanje v drugem stebru ustreza 
samo do neke mere, in sicer zaradi bistvenih razlik med zavarovalnimi produkti in temi 
institucijami glede profila tveganja, stopnje vključenosti na finančni trg ter profitna ali 
neprofitna narava ponudnika; priznava, da je glede na konkurenčne pogoje med 
življenjskimi zavarovanji in institucijami za poklicno pokojninsko zavarovanje v drugem 
stebru bistveno, da za produkte z enakim tveganjem veljajo enaka pravila, s čimer bi 
preprečili zavajanje upravičencev in jim zagotovili enako raven preudarne zaščite;

Pobuda 12

41. meni, da morajo biti v primeru plačilne nesposobnosti v državah članicah pravice iz 
člena 8 Direktive 2008/94/ES dosledno zaščitene;

42. poziva Komisijo, naj pripravi izčrpen pregled nacionalnih sistemov jamstev in ukrepov 
socialne varnosti ter v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti priporoči okrepljeno 
zakonodajo EU, ki bo zagotovila, da bodo po vsej EU vzpostavljeni popolnoma zanesljivi 
mehanizmi za preprosto, stroškovno učinkovito in sorazmerno varstvo poklicnih 
pokojninskih pravic;

43. poudarja, da so vprašanja o pokojninskem varstvu v primeru plačilne nesposobnosti tesno 
povezana s ključnimi vidiki pregleda direktive o institucijah za poklicno pokojninsko 
zavarovanje; poudarja, da bi morala Komisija pri pripravi teh dveh direktiv zagotoviti, da 
bosta popolnoma usklajeni;

Pobuda 14

44. pozdravlja oblikovanje kodeksa dobre prakse na področju poklicnih pokojninskih 
sistemov, katerega cilj naj bi bil omogočiti pregled nad zanesljivimi postopki in 
priporočili v zvezi z varstvenimi sistemi in ukrepi; poziva Komisijo, naj to delo ustrezno 
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uskladi z ustreznimi pregledi in pobudami; 

45. poudarja, da je treba pri tem posebej obravnavati tudi vidik spola, saj imajo danes ženske 
manj možnosti kot moški, da si ustvarijo ustrezne prihranke za poklicno pokojnino;

46. pozdravlja, da namerava Komisija spodbujati razvoj služb za sledenje pokojnin v vseh 
državah članicah; glede na to, da dandanes delavci pogosteje menjavajo zaposlitve kot v 
preteklosti, poudarja, da bodo omenjene službe zanje čedalje pomembnejše, ker jim bodo 
omogočile ustrezen pregled nad vsemi pravicami in sprejemanje razumnih odločitev o 
zadevah, povezanih s pokojninami;

47. ugotavlja, da bi bilo idealno, če bi službe za sledenje pokojnin, ko bodo v celoti razvite, 
poleg poklicnih pokojnin zajemale tudi sisteme tretjega stebra in individualne informacije 
o pravicah iz prvega stebra;

Pobuda 17 

48. pozdravlja vzpostavitev služb za sledenje pokojnin za prvi in drugi steber v državah 
članicah; pozdravlja tudi razprave o vzpostavitvi služb za čezmejno sledenje pokojnin za 
drugi steber (in namero Komisije, da bi začela pilotni projekt o tem), ki bodo delavcem 
olajšale gibanje med državami članicami, ne da bi izgubili pregled nad svojimi 
pokojninskimi pravicami; poudarja, da državljani potrebujejo visokokakovostne 
informacije iz vseh pokojninskih sistemov (prvega, drugega in tretjega stebra), da bodo 
lahko načrtovali svoje pokojninsko varčevanje in razmislili o sklenitvi dodatnega 
pokojninskega zavarovanja; spodbuja Komisijo, naj pospeši izmenjavo sedanjih zgledov 
najboljše prakse v državah članicah in podpira razvoj čezmejnih služb za sledenje 
pokojnin;

49. opozarja, da je po podatkih OECD le malo mobilnosti med državami članicami in da samo 
3 % delovno sposobnih državljanov EU biva v drugi državi članici EU; meni, da je ena 
glavnih ovir za mobilnost delavcev v Evropi pomanjkljiva pravna varnost pri prenosu 
pokojninskih pravic;

50. opozarja, da čezmejna mobilnost ni le temeljna pravica državljanov EU, marveč 
poglaviten dejavnik, ki omogoča, da notranji trg in evropsko gospodarstvo delujeta čim 
bolj učinkovito; poudarja, da bi moral biti glavni cilj delovanja EU na področju pokojnin 
odprava preostalih ovir za tovrstno mobilnost;

51. poudarja, da je treba razširiti osnovo in odpreti sisteme;

52. pozdravlja, da namerava Komisija spodbujati učinkovite službe za čezmejno sledenje 
pokojnin; poudarja, da bi bilo treba razvoj služb za čezmejno sledenje pokojnin 
prednostno spodbujati, saj bi državljanom, ki delajo v različnih državah članicah, 
omogočile, da bi na svoji poklicni poti sledili vsem svojim pridobljenim pokojninskim 
pravicam in jih lahko zahtevali; poudarja, da bi morale biti službe za čezmejno sledenje 
pokojnin zasnovane izjemno učinkovito, zakonsko in administrativno čim manj 
obremenjujoče ter stroškovno čim bolj ugodneje;

Tretji steber: zasebno pokojninsko varčevanje
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53. v zvezi s pobudami 9, 10, 13, 18, 19 in 20, ki se nanašajo na tretji steber pokojninskega 
zavarovanja, podaja naslednje osnovne zamisli;

54. ugotavlja, da se pomen, obseg in sestava tretjega stebra v državah članicah razlikuje;

55. poudarja, da bi moralo biti zagotavljanje ustreznih pokojnin v prvem stebru v skladu z 
njegovima načelom solidarnosti in ustrezne zaščite za vse najpomembnejša prednostna 
naloga v državah članicah; poudarja, da ima lahko tretji steber pri zmanjševanju pritiska 
zaradi demografskih sprememb dopolnilno vlogo; zavrača vse ukrepe, ki obremenjujejo 
prvi steber v korist drugega ali tretjega;

56. obžaluje, da so zlasti sistemi tretjega stebra praviloma dražji, bolj tvegani in manj 
pregledni kot sistemi prvega; poziva k stabilnosti, zanesljivosti in vzdržnosti v tretjem 
stebru;

57. opominja, da je pokojninsko zavarovanje tretjega stebra v nekaterih državah članicah na 
voljo samo tistim, ki imajo dovolj visoke dohodke, da lahko plačujejo prispevke; zato 
poziva, da bi morali v tretji steber sprejemati tudi osebe z nizkimi ali srednjimi dohodki in 
da bi jim morali izboljšati dostop do tretjega stebra;

58. poudarja, da Komisija v zeleni knjigi ni jasno navedla, katera pravna podlaga bo 
uporabljena za načrtovane predpise za tretji steber, in meni, da je to velik spodrsljaj;

Pobuda 9

59. v zvezi s pobudo 9 opozarja na brezpogojno upoštevanje načela subsidiarnosti;

60. meni, da bi utegnilo biti za zagotovitev ustrezne pokojnine v nekaterih primerih potrebno 
zasebno pokojninsko varčevanje; spodbuja Komisijo, naj sodeluje z državami članicami 
na podlagi pristopa najboljše prakse ter naj oceni in optimalno izboljša pobude za zasebno 
pokojninsko varčevanje, zlasti za tiste, ki drugače ne bi imeli zagotovljene ustrezne 
pokojnine;

61. meni, da je smiselno oceniti preverjene postopke in predloge za čim boljši izkoristek 
spodbud;

62. poudarja, da prednostna naloga javne politike ne bi smela biti subvencioniranje sistemov 
tretjega stebra, temveč da se v okviru dobro delujočega in vzdržnega prvega stebra vsem 
zagotovi ustrezna zaščita;

63. poziva Komisijo, naj preuči ranljivost sistemov tretjega stebra, ki temeljijo na lastnem 
kapitalu, v primeru krize in predloži priporočila za zmanjšanje tveganja;

64. predlaga, naj se na nacionalni ravni preverijo zakonske omejitve stroškov pri sklepanju 
pogodb, upravljanju, menjavi ponudnika ali menjavi vrste pogodbe ter predložijo 
priporočila v zvezi s tem;

65. meni, da bi lahko kodeksi ravnanja v zvezi s kakovostjo, obveščanjem in varstvom 
potrošnikov v tretjem stebru povečali privlačnost pokojninskih načrtov tega stebra; 
spodbuja Komisijo, naj pospeši izmenjavo sedanjih zgledov dobre prakse v državah 
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članicah;

Pobuda 13

66. podpira oblikovanje in vzpostavitev prostovoljnih kodeksov ravnanja na ravni EU – po 
možnosti pa tudi sistema potrjevanja produktov – v zvezi s kakovostjo, obveščanjem in 
varstvom potrošnikov v tretjem stebru; če bi se prostovoljni kodeksi ne bi izkazali za 
dovolj uspešne, priporoča, naj države članice to področje zakonsko uredijo;

67. poziva Komisijo, naj preuči, kako bi bolje uporabili zakonodajo EU za finančni sektor pri 
zagotavljanju natančnega finančnega svetovanja potrošnikom o pokojninskih in povezanih 
produktih;

Pobuda 18

68. poziva Komisijo in zadevne države članice, naj dosežejo soglasje predvsem o tem, kako se 
izogniti dvojni obdavčitvi in dvojni neobdavčitvi na področju čezmejnih pokojnin;

69. tudi v diskriminatornih davkih vidi veliko oviro za čezmejno mobilnost in želi, da bi jih 
čim prej odpravili, hkrati pa se zaveda, da ima EU le omejeno pristojnost na področju 
davčne politike držav članic;

Pobuda 19

70. meni, da bi bilo treba preučiti ovire v okviru pogodbenega prava;

71. poziva Komisijo, naj na ustrezen način prek obstoječih struktur vključi socialne partnerje;

Pobuda 20

72. poudarja, da pomenijo nevzdržni sistemi prvega stebra veliko tveganje za nacionalne 
proračune;

73. poudarja, da je pomembno uporabljati enotno metodologijo za izračun dolgoročne 
vzdržnosti javnih financ in deleža pokojninskih obveznosti v njih;

74. poziva države članice, med drugim na podlagi poročila o ustreznosti pokojnin za 
leto 2012, naj okrepijo prizadevanja za preprečevanje revščine v starosti; poudarja, da cilj 
strategije Evropa 2020 glede revščine in socialne izključenosti verjetno ne bo dosežen, če 
v zvezi s tem ne bodo sprejeti smeli ukrepi za okrepitev pokojninskih sistemov;

75. poudarja, da je za oblikovanje bolj vzdržnih in ustreznejših pokojninskih sistemov 
bistvenega pomena odprava neenakosti med ženskami in moškimi; poudarja, da je treba v 
zvezi s tem v vseh državah članicah sprejeti okrepljene ukrepe, na primer pri spodbujanju 
enakega plačila, boju proti diskriminaciji na podlagi spola, podeljevanju pokojninskih 
pravic za oskrbo otrok in starejših, zmanjševanju neprostovoljnega dela s krajšim 
delovnim časom ter izboljšanju delovnih pogojev in pogojev za upokojitev pri negotovih 
zaposlitvah.
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