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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

Första pelaren: Allmänna pensionssystem

1. Europaparlamentet grundar de följande principiella uttalandena på initiativ 1, 2, och 10, 
vilka rör pensionens första pelare.

2. Europaparlamentet betonar sannolikheten för ett långvarigt ekonomiskt scenario med låg 
tillväxt som, kombinerat med ett ökat demografiskt tryck, oundvikligen innebär att en viss 
inkomstnivå efter pensionen kommer att kräva högre avgifter under en arbetstagares 
arbetsliv. Detta kommer i sin tur att kräva att medlemsstaterna konsoliderar sina budgetar 
och reformerar sina ekonomier under stränga villkor, för att kunna garantera en 
pensionsinkomst över fattigdomsgränsen inom den första pelaren.

3. Europaparlamentet anser att det är en grundläggande princip att pensioner inom den första 
pelaren måste ligga över fattigdomsgränsen och vara tillgängliga för alla, oavsett om man 
har varit aktiv eller inte på arbetsmarknaden, i enlighet med ett livscykelsynsätt som tar 
hänsyn till hela karriären, inbegripet karriäravbrott och förändringar, så att personer med 
arbetsliv som inte hör till ”normen” inte bestraffas och för att erkänna det bidrag som 
frivilligarbete och annat obetalt omsorgsarbete utgör, vilket är både socialt och 
ekonomiskt fördelaktigt.

4. Europaparlamentet anser att reglering av tillräckliga och långsiktigt bärkraftiga 
pensionsinkomster är en uppgift som uteslutande de berörda medlemsstaterna svarar för, 
och bör betraktas i ljuset av den inre marknaden, vilket är en förutsättning för 
pensionsreglernas stabilitet och den fria rörligheten för arbetskraft inom unionen. 
Kommissionen bör fokusera på att ta fram och sprida information om 
pensionsförhållanden och satsningarna på pensionsreformer i EU och vid behov 
uppmuntra medlemsstaterna att noga analysera sina system och främja utbyten av 
erfarenheter och bästa praxis. EU bör förbättra jämförbarheten mellan pensionssystemen.

5. Europaparlamentet betonar att EU bör främja utbyte av goda metoder, såsom att man ökar 
tillväxtprocenten under de år som omedelbart föregår den allmänna pensionsåldern eller 
tar hänsyn till koefficienten för den förväntade livslängden, i syfte att upprätthålla 
pensionssystemens bärkraft.

6. Europaparlamentet välkomnar kommissionens uppmaning i den årliga tillväxtöversikten 
2013 om att skynda på reformer av pensionssystemen i medlemsstaterna genom bättre 
anpassning av pensionsåldern till den förväntade livslängden samt bestämmelser om ett 
längre arbetsliv.

7. Europaparlamentet konstaterar att pensionsfonder är en stor investerare i EU:s ekonomi 
och därmed en central faktor för att skapa tillväxt.
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8. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som håller på att stärka sina 
pensionssystem att ta hänsyn till de utmaningar som en åldrande befolkning innebär.

9. Europaparlamentet välkomnar erkännandet av att pensionsprogrammen inom andra och 
tredje pelaren bör främjas, eftersom människor måste kunna ta ansvar för sin egen 
ekonomi och framtid.

10. Europaparlamentet påminner om att mer än 17 % av Europeiska unionens invånare för 
närvarande är 65 år eller äldre, och enligt Eurostats prognoser kommer denna siffra att öka 
till 30 % år 2060.

11. Europaparlamentet välkomnar medlemsstaternas åtaganden om att garantera tillräckliga 
och långsiktigt bärkraftiga pensionssystem i de landsspecifika rekommendationer som 
antogs av rådet i fjol inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt klargöra den rättsliga 
grunden för förslag som gäller medlemsstaternas pensionssystem.

Initiativ 1

13. Europaparlamentet vill att EU:s sociala dimension ska stärkas. Parlamentet betonar att 
subsidiaritetsprincipen gäller för de områden som berörs av initiativ 1. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att i sina landsspecifika rekommendationer som följer efter den 
årliga tillväxtöversikten 2013 granska medlemsstaternas framsteg med sina 
pensionsreformer. Parlamentet välkomnar insikten om att pensionssystemen måste stärkas 
för att svara mot långsiktiga demografiska förändringar, instabilitet på marknaden och 
låga räntor.

14. Europaparlamentet understryker att en av de viktigaste pensionsrelaterade frågorna i 
Europa 2020-strategin bör vara att göra det möjligt för många fler arbetstagare, särskilt 
inom de mest krävande yrkena, att arbeta fram till den allmänna pensionsåldern genom att 
den offentliga politiken inom företagshälsa, arbetsmiljö och omskolning stärks.

Initiativ 2

15. Europaparlamentet ställer sig bakom dessa stöd. Framför allt skulle de planerade stöden 
kunna underlätta utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna, till exempel för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden, särskilt i åldersgruppen 55 och över, där det finns stora 
skillnader mellan medlemsstaterna.

Initiativ 10

16. Europaparlamentet ser positivt på utbytet av erfarenheter och kartläggning av god praxis 
när det gäller individuella pensionsbesked, som kan gälla den första, andra eller tredje 
pelaren.

17. Europaparlamentet konstaterar att medborgarna i ideala fall bör ha tillgång till fullständig 
information på en och samma plats om alla individuella förmåner inom alla de tre pelarna, 
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till exempel genom en samordnad webbportal, när systemen för pensionsbesked är fullt 
utvecklade.

18. Europaparlamentet påminner om att allmänna pensionssystem är de enda system som är 
beroende av solidaritet inom och mellan olika generationer.

19. Europaparlamentet anser att allmänna pensionssystem är de system som har störst 
kapacitet att garantera inkomst till pensionärerna.

20. Europaparlamentet beklagar djupt att vitboken inte behandlar det grundläggande 
problemet med att stärka de allmänna pensionssystemen.

21. Europaparlamentet välkomnar rekommendationen från Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén om att en norm för minimipensioner eller mekanismer som säkrar 
pensionsinkomsten ska införas i framtida lagstiftning för att ge pensionärerna en inkomst 
över fattigdomströskeln.

22. Europaparlamentet anser att skatten på finansiella transaktioner kan vara ett innovativt 
svar på pensionsfinansieringen på lång sikt.

Andra pelaren: Tjänstepensioner

23. Europaparlamentet grundar de följande principiella uttalandena på initiativ 10, 11, 12, 14 
och 17, vilka rör pensionens andra pelare.

24. Europaparlamentet understryker att pensionsfonder inom den andra pelaren är viktiga 
långsiktiga investerare i den reala ekonomin. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
undersöka de kumulativa effekterna av lagstiftningen för finansmarknaden (t.ex. direktivet 
om tjänstepensionsinstitut, MiFID-direktivet och direktivet om kapitalkrav) på 
pensionsfonder inom den andra pelaren och deras förmåga att investera i den reala 
ekonomin, samt rapportera om detta i sin kommande grönbok om långsiktiga 
investeringar.

25. Europaparlamentet betonar att systemen inom den andra pelaren måste vara säkra och 
transparenta, garantera solidaritet mellan generationer och återspegla moderna 
arbetsmönster. Parlamentet noterar att arbetsgivare i vissa medlemsstater redan stöder sina 
pensionssystem genom skyddssystem, åtskillnad av tillgångar och oberoende 
systemkontroll samt ger pensionssystemen status som prioriterad borgenär framför 
andelsägare vid företagsinsolvens.

26. Europaparlamentet anser att det är viktigt att europeiska system inom den andra pelaren 
uppfyller stränga tillsynskrav för att nå en hög skyddsnivå för medlemmar och 
förmånstagare och respektera G20-mandatet, enligt vilket alla finansinstitut ska omfattas 
av lämplig lagstiftning och tillsyn.

27. Europaparlamentet understryker att utformningen av den andra pelaren och dess 
pensionsbolag utmärks av att den ser mycket olika ut i medlemsstaterna. I vissa 
medlemsstater hör arbetsrelaterade pensioner huvudsakligen till den första pelaren. EU:s 
regelverk om säkerhetsåtgärder bör, om alls, utforskas med hänsyn till möjliga fördelar i 
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form av förbättrad trygghet och försörjning, underlättande av gränsöverskridande 
verksamhet och främjande av arbetstagares fria rörlighet.

28. Europaparlamentet understryker att målet för översynen av direktivet om 
tjänstepensionsinstitut bör vara att se till att tjänstepensionerna i EU fortsätter att vara 
tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga genom att man skapar en miljö som 
stimulerar till ytterligare nationella och internationella framsteg på marknaden inom detta 
område, genom ökat skydd för nuvarande och framtida pensionärer och en flexibel strategi 
för den stora gränsöverskridande och sektorsövergripande mångfalden av befintliga 
system.

29. Europaparlamentet begär att de val som medlemsstaterna gjort i fråga om pensionsbolag 
för den andra pelarens pensioner respekteras i EU:s lagstiftningsinitiativ.

Initiativ 11

30. Europaparlamentet understryker att ytterligare EU-lagstiftning om säkerhetsåtgärder 
måste bygga på en solid konsekvensbedömning, där det bör ingå en bestämmelse om att 
liknande produkter ska omfattas av samma stränga tillsynskrav, tillräckliga avsättningar 
och arbetstagarnas rörlighet inom unionen och bör ha det övergripande målet att trygga 
arbetstagarnas intjänade pensionsrättigheter. Ytterligare EU-lagstiftning om 
säkerhetsåtgärder måste också bygga på en aktiv dialog med arbetsmarknadens parter och 
andra berörda parter samt på en genuin förståelse av och respekt för nationella särdrag.
Parlamentet betonar att pensionssystemen är djupt rotade i medlemsstaternas kulturella, 
sociala, politiska och ekonomiska miljö. Alla pensionsbolag inom den andra pelaren, 
oavsett rättslig form, bör omfattas av proportionerlig och kraftfull lagstiftning som tar 
hänsyn till särdragen i deras verksamhet, särskilt i ett långsiktigt perspektiv.

31. Europaparlamentet hävdar att pensioner inom den andra pelaren, oavsett pensionsbolag, 
inte bör äventyras av EU-lagstiftning som inte tar hänsyn till deras långsiktiga perspektiv.

32. Europaparlamentet anser att kommissionens förslag om säkerhetsåtgärder inte bara måste 
identifiera och ta hänsyn till skillnaderna mellan de nationella systemen, men även 
tillämpa principen om ”samma risker, samma regler” inom varje nationellt system och 
respektive pelare. Parlamentet understryker att åtgärderna strikt måste iaktta 
proportionalitetsprincipen genom att väga mål och fördelar mot finansiella, administrativa 
och tekniska bördor och överväga den rätta balansen mellan kostnader och fördelar.

33. Europaparlamentet anser, i fråga om kvalitativa säkerhetsåtgärder, att förslag om förstärkt 
bolagsstyrning och riskhantering samt mer öppenhet och ökade krav på redovisning av 
information, liksom redovisning av kostnader och insyn i investeringsstrategier är 
ändamålsenliga och bör läggas fram inom ramen för en eventuell översyn, med 
iakttagande av subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Parlamentet 
konstaterar, med tanke på de betydande skillnaderna mellan medlemsstaterna, att 
konvergens mellan kvalitativa säkerhetsåtgärder på EU-nivå på kort sikt är mer 
genomförbart än en konvergens mellan kvantitativa säkerhetsåtgärder.

34. Europaparlamentet är inte övertygat om att det vore lämpligt med EU-omfattande krav på 
eget kapital eller balansräkningsvärderingar, med tanke på den information som nu finns 
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tillgänglig. Parlamentet avvisar därför en översyn av direktivet om tjänstepensionsinstitut i 
detta syfte. Parlamentet anser däremot att den kvantitativa konsekvensstudie som för 
närvarande genomförs av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten 
(Eiopa) samt eventuella uppföljningsanalyser till denna studie fullt ut måste beaktas på 
detta politikområde. Parlamentet betonar att om sådana krav skulle införas senare, skulle 
en direkt tillämpning av Solvens II-krav på direktivet om tjänstepensionsinstitut inte vara 
rätt instrument.

35. Europaparlamentet påpekar att direktivet om tjänstepensionsinstitut endast omfattar 
frivilliga pensionssystem och inte instrument som ingår i det obligatoriska allmänna 
pensionssystemet.

36. Europaparlamentet betonar att det finns avgörande skillnader mellan försäkringsprodukter 
och tjänstepensionsinstitut. Parlamentet understryker att en direkt tillämpning av 
kvantitativa krav enligt Solvens II på tjänstepensionsinstitut vore olämpligt och skulle 
kunna skada både arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen. Parlamentet motsätter sig 
därför att Solvens II-kraven kopieras och tillämpas på tjänstepensionsinstitut, men är 
fortsatt öppet för en strategi som eftersträvar säkerhet och bärkraft.

37. Europaparlamentet betonar att arbetsmarknadens parter (dvs. arbetstagarna och 
arbetsgivarna) har ett gemensamt ansvar för innehållet i tjänstepensionssystemen. Avtal 
mellan arbetsmarknadernas parter måste alltid erkännas, särskilt med hänsyn till balansen 
mellan de risker och fördelar som ett tjänstepensionssystem syftar till.

38. Europaparlamentet anser att en vidareutveckling på EU-nivå av solvensmodeller, 
exempelvis Holistic Balance Sheet (HBS), är meningsfull endast om deras tillämpning 
bygger på en tillförlitlig konsekvensanalys och visar sig vara realistisk i praktiken samt 
effektiv gällande kostnader och förmåner, särskilt med tanke på mångfalden av 
tjänstepensionsinstitut i medlemsstaterna. Parlamentet betonar att en vidareutveckling av 
varianter av Solvens II eller HBS inte ska ha till syfte att införa bestämmelser som liknar 
dem i Solvens II.

39. Europaparlamentet noterar en stor mångfald inom utformningen av pensionsplaner, som 
varierar mellan förmånsbestämda system och avgiftsbestämda system eller blandsystem. 
Parlamentet noterar även en övergång från förmånsbestämda system till avgiftsbestämda 
system eller införandet av obligatoriskt finansierade pelare i vissa medlemsstater. Detta 
ökar behovet av större öppenhet och bättre information till medborgarna om utlovade 
förmåner, kostnadsnivåer och investeringsstrategier.

40. Europaparlamentet påpekar att tanken med att inrätta lika konkurrensvillkor för 
livförsäkringar och tjänstepensionsinstitut inom den andra pelaren endast i viss 
utsträckning är relevant, med tanke på de stora skillnaderna mellan olika 
försäkringsprodukter och tjänstepensionsinstitut och beroende på riskprofilen, nivån av 
integrering på finansmarknaden och ett visst pensionsbolags karaktär av att vara 
vinstdrivande eller icke-vinstdrivande. Parlamentet konstaterar med tanke på 
konkurrensen mellan livförsäkringar och tjänstepensionsinstitut inom den andra pelaren 
att det är viktigt att produkter med samma risker omfattas av samma regler för att undvika 
att förmånstagare vilseleds och se till att de tillhandahålls samma välbetänkta skyddsnivå.
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Initiativ 12

41. Europaparlamentet anser att krav i en insolvenssituation genomgående måste säkerställas i 
alla medlemsstater i enlighet med artikel 8 i direktiv 2008/94/EG.

42. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en omfattande översyn av 
nationella garantisystem och säkerhetsåtgärder och om stora brister upptäcks under denna 
utvärdering lägga fram förslag om stärkt EU-lagstiftning för att se till att fullständigt 
beprövade mekanismer för enkla, kostnadseffektiva och proportionerliga skyddsåtgärder 
för tjänstepensionsrätter införs i hela EU.

43. Europaparlamentet understryker att frågor om pensionsskydd vid insolvens har nära 
koppling till centrala aspekter i översynen av direktivet om tjänstepensionsinstitut.
Kommissionen bör vid utarbetandet av dessa båda direktiv se till att de överensstämmer 
och är fullständigt förenliga.

Initiativ 14

44. Europaparlamentet välkomnar utarbetandet av en uppförandekod för 
tjänstepensionssystem som syftar till att göra en översyn av beprövade förfaranden och 
förslag när det gäller garantisystem och säkerhetsåtgärder. Kommissionen uppmanas att 
samordna detta arbete ordentligt med relevanta översyner och initiativ.

45. Europaparlamentet betonar att jämställdhetsaspekten också måste tas i särskilt beaktande i 
detta sammanhang, med tanke på problemet att kvinnor för närvarande har mer 
begränsade möjligheter än män att bygga upp en tillräcklig tjänstepension.

46. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att främja utvecklingen av 
pensionsupplysning i alla medlemsstater. Med tanke på tendensen att arbetstagare nu byter 
arbete oftare än tidigare kommer sådan upplysning att bli allt viktigare för medborgarna 
för att de ska få en ordenlig överblick över sina sammanlagda förmåner och fatta 
välbetänkta beslut i pensionsrelaterade frågor.

47. Europaparlamentet konstaterar det vore önskvärt att pensionsupplysningen, när den är fullt 
utvecklad, inte bara omfattar tjänstepensioner utan även system inom den tredje pelaren 
och individuell information om förmåner inom den första pelaren.

Initiativ 17

48. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av pensionsupplysning för den första och andra 
pelaren i medlemsstaterna. Parlamentet välkomnar även diskussionen – och 
kommissionens avsikt att inleda ett pilotprojekt – om inrättande av gränsöverskridande 
pensionsupplysning för den andra pelaren i syfte att göra det enklare för arbetstagare att 
flytta mellan olika medlemsstater utan att förlora överblicken över sina 
pensionsrättigheter. Medborgarna behöver information av hög kvalitet från alla 
pensionssystem (första, andra och tredje pelaren) så att de kan planera sitt 
pensionssparande och överväga att skaffa sig kompletterande pensioner. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att underlätta utbytet av rådande bästa praxis i medlemsstaterna 
och att främja utvecklingen av gränsöverskridande pensionsupplysning.
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49. Europaparlamentet uppmärksammar att rörligheten mellan medlemsstaterna enligt OECD 
är låg och att endast 3 % av EU-medborgarna i förvärvsarbetande ålder är bosatta 
i en annan medlemsstat.1 Parlamentet menar dock att osäkerheten angående rättsläget vid 
överföring av pensionsrättigheter utgör ett hinder för arbetstagarnas rörlighet i Europa.

50. Europaparlamentet konstaterar att gränsöverskridande rörlighet inte enbart är en 
grundläggande rättighet för EU-medborgare utan även en avgörande faktor för den inre 
marknaden och den europeiska ekonomin ska kunna fungera så effektivt som möjligt. Ett 
huvudsyfte med EU:s arbete på pensionsområdet bör vara att undanröja återstående hinder 
för sådan rörlighet.

51. Europaparlamentet betonar behovet av att bredda basen genom att öppna upp systemen.

52. Europaparlamentet välkomnar därför kommissionens avsikt att främja effektiv 
gränsöverskridande pensionsupplysning. Parlamentet understryker att utformningen av 
gränsöverskridande pensionsupplysning bör bli en prioriterad fråga, eftersom detta skulle 
göra det mycket enklare för medborgare som arbetar i olika medlemsstater att under sin 
karriär behålla överblicken över och kunna göra anspråk på alla sina samlade 
pensionsförmåner. Parlamentet understryker därför att gränsöverskridande 
pensionsupplysningar bör vara utomordentligt effektiva, rättsligt och administrativt 
smidiga och mycket kostnadseffektiva.

Tredje pelaren: Privat pensionssparande

53. Europaparlamentet grundar de följande principiella uttalandena på initiativ 9, 10, 13, 18, 
19 och 20, vilka rör tredje pelaren.

54. Europaparlamentet menar att innebörden, tillämpningsområdet och sammansättningen av 
den tredje pelaren skiljer sig åt mellan medlemsstaterna.

55. Europaparlamentet betonar att upprätthållande av tillräcklig försörjning inom den 
första pelaren, med dess principer om solidaritet och tillräckligt skydd för alla, bör ges 
högsta prioritet i medlemsstaterna. Den tredje pelaren kan fungera kompletterande i takt 
med att demografiska belastningen minskar. Parlamentet avvisar alla åtgärder som 
belastar den första pelaren till förmån för den andra eller tredje.

56. Europaparlamentet beklagar att system inom den tredje pelaren ofta är mer 
kostnadsintensiva, riskfyllda och slutna än system inom den första pelaren. Parlamentet 
efterlyser stabilitet, pålitlighet och bärkraft för den tredje pelaren.

57. Europaparlamentet erinrar om att i vissa medlemsstater har endast personer som förfogar 
över tillräckliga inkomster för att kunna betala in avgifterna tillgång till pension enligt 
tredje pelaren. Parlamentet kräver därför att personer med låga eller genomsnittliga 
inkomster ska accepteras och få tillgång till den tredje pelaren

                                               
1 OECD (2012), ”Mobility and migration in Europe”, s. 63. Från OECD Economic Surveys: European Union 
2012, OECD Publishing.
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58. Europaparlamentet betonar att kommissionen i sin grönbok inte tydligt redogjort för på 
vilken rättslig grund lagstiftningsprojekt inom den tredje pelaren bygger, och anser att 
detta är en avgörande brist.

Initiativ 9

59. När det gäller initiativ 9 påminner Europaparlamentet om att subsidiaritetsprincipen 
ovillkorligen måste iakttas.

60. Europaparlamentet anser att privat pensionssparande i vissa fall kan vara nödvändigt för 
att kunna bygga upp en tillräcklig pension. Kommissionen uppmanas att samarbeta med 
medlemsstaterna enligt principen om bästa praxis och bedöma och optimera incitament till 
privat pensionssparande, särskilt för enskilda personer som annars inte skulle bygga upp 
en tillräcklig pension.

61. Europaparlamentet anser att det vore ändamålsenligt med en bedömning av beprövade 
förfaranden och förslag för att optimera stimulansåtgärder.

62. Europaparlamentet betonar att den främsta prioriteringen för den offentliga politiken inte 
bör vara att subventionera system inom den tredje pelaren, utan att se till att alla personer 
är tillräckligt skyddade inom en välfungerande och långsiktigt bärkraftig första pelare.

63. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utreda hur känsliga för kriser 
kapitalbaserade systemen inom den tredje pelaren är, och att avge rekommendationer för 
att minska riskerna.

64. Europaparlamentet föreslår att rättsliga kostnadsbegränsningar ska ses över på nationell 
nivå vid slutförande, förvaltning, byte av pensionsbolag eller typ av avtal och att 
rekommendationer ska avges i dessa frågor.

65. Europaparlamentet anser att uppförandekoder med avseende på kvalitet, 
konsumentupplysning och konsumentskydd inom den tredje pelaren skulle kunna göra 
pensionsplaner inom den tredje pelaren mer attraktiva. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att underlätta utbytet av rådande bästa praxis i medlemsstaterna.

Initiativ 13

66. Europaparlamentet stöder utarbetandet och införandet av frivilliga uppförandekoder – och 
eventuellt även certifieringssystem för produkter – på EU-nivå, med avseende på kvalitet, 
konsumentupplysning och konsumentskydd inom den tredje pelaren. Skulle de frivilliga 
uppförandekoderna inte visa sig fungera, rekommenderar parlamentet att kommissionen 
vidtar lagstiftningsåtgärder på detta område.

67. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka hur EU:s lagstiftning om 
finanssektorn kan utnyttjas bättre för att garantera att konsumenter får lämplig och 
opartisk finansiell rådgivning om pensioner och pensionsrelaterade produkter.

Initiativ 18
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68. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och berörda medlemsstater att särskilt 
komma överens om hur dubbel beskattning och utebliven beskattning i samband med 
gränsöverskridande pensioner ska kunna undvikas.

69. Europaparlamentet anser att diskriminerande skatter är ett stort hinder för den 
gränsöverskridande rörligheten och önskar att de snarast ska avvecklas, men konstaterar 
samtidigt att EU:s befogenheter gällande medlemsstaternas skattepolitik är begränsade.

Initiativ 19

70. Europaparlamentet anser att en utredning av de avtalsrättsliga hindren vore ändamålsenlig.

71. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på ett lämpligt sätt göra 
arbetsmarknadens parter delaktiga via befintliga strukturer.

Initiativ 20

72. Europaparlamentet understryker att de system inom den första pelaren som inte är 
långsiktigt bärkraftiga utgör en mycket stor risk för de nationella budgetarna.

73. Europaparlamentet framhåller vikten av en enhetlig metod för beräkning av de offentliga 
finansernas långsiktiga bärkraft och den andel som utgörs av pensionsrelaterade 
skyldigheter.

74. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bland annat på grundval av 2012 års 
rapport om pensionernas tillräcklighet intensifiera sitt arbete för att förhindra fattigdom på 
ålderns höst. Endast om djärva åtgärder vidtas för att stärka pensionssystemen i detta 
avseende kommer målen i Europa 2020-strategin för fattigdom och social utestängning att 
kunna uppnås.

75. Europaparlamentet betonar att en lösning för att skapa mer långsiktigt bärkraftiga och 
tillräckliga pensionssystem är att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och 
män. Alla medlemsstater måste göra mer på detta område, till exempel när det gäller att 
främja lika löner, bekämpa könsrelaterad diskriminering, göra det möjligt att förvärva 
pensionsrättigheter under perioder av vård och omsorg av barn och äldre, minska 
förekomsten av ofrivilligt deltidsarbete samt förbättra arbets- och pensionsvillkoren för 
osäkra anställningar.
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