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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:

PENSIONSREGLER

1. bemærker, at der både i de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik og i 
stabilitets- og vækstpagten henvises til aldersrelaterede offentlige udgifter; erkender, at 
korrekt inddragelse af pensionsforpligtelser kun er én af mange betingelser for 
bæredygtighed; anmoder om, at reformen af den økonomiske styring tager behørigt 
hensyn til denne dimension;

2. er opmærksom på, at et bæredygtigt og velfungerende pensionssystem er ekstremt vigtigt 
for stabiliteten i de offentlige finanser, og opfordrer derfor Kommissionen til at fremme et 
system, der ville tage rimeligt hensyn til samtlige omkostninger ved pensionsreformer, når 
der indledes beslutningsprocedurer i forbindelse med de uforholdsmæssigt store 
underskud;

3. understreger, at bæredygtige offentlige finanser kræver, at der tages højde for den samlede 
offentlige og private gæld i vurderingen; minder om, at pensionsopsparing ikke kun er 
opsparing, der er øremærket til pension; anmoder om, at der redegøres for det fulde 
omfang af ufinansierede pensionsforpligtelser i den offentlige sektor ved at medtage dem i 
den offentlige gældskvote;

4. fastholder, at medlemsstaterne bør medtage EU-dimensionen bedre i deres politik med 
henblik på at forbedre funktionen af det indre marked og fremme arbejdstagernes 
mobilitet;

5. bemærker, at pensionsreformer er nødvendige på grund af befolkningens aldring og den 
finansielle og økonomiske krise, men bemærker samtidig, at det første mål med en reform 
bør være at sikre en tilstrækkelig pensionsindtægt for alle;

6. mener, at EU har en stærk rolle at spille i udviklingen af en definition af passende 
pensionsfordele i form af et sæt varer og tjenesteydelser, som ældre mennesker har brug 
for, for at de kan nyde et værdigt liv;

7. erkender, at der ikke findes noget perfekt pensionssystem, men er overbevist om, at der 
bør findes et afbalanceret system, der bygger på offentlige, arbejdsrelaterede og private 
såvel som finansierede og ufinansierede søjler; er af den opfattelse, at hver medlemsstat 
bør fastlægge et mindstemål for indkomstniveau efter pensionering for at undgå at øge 
fattigdommen blandt den aldrende befolkning;

8. bemærker, at selv om der findes flere pensionsprodukter på markedet, har alle europæiske 
borgere ikke adgang til disse;

9. erkender, at arbejdstagere generelt ikke arbejder indtil deres nominelle pensionsalder; 
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understreger, at den første prioritet i forbindelse med at opnå bæredygtighed er at sikre 
arbejdstagernes evne til at arbejde indtil denne alder ved at gennemføre passende 
beskæftigelsesfremmende politikker;

10. mener, at en højere beskæftigelsesgrad er den bedste måde at sikre det finansielle 
grundlag for offentlige pensionsordninger, og at EU bør fokusere på vejen til at opnå en 
høj grad af deltagelse i arbejdsmarkedet og en høj beskæftigelsesgrad;

11. mener, at stigningen i pensionsalderen skal sammenholdes med den gennemsnitlige 
levealder og arbejdsvilkårene;

DIREKTIVET OM ARBEJDSMARKEDSRELATEREDE PENSIONSKASSER

12. bemærker, at medlemsstaternes gennemførelse af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskasser generelt er blevet forsinket; forstår, at medlemsstaterne har haft vanskeligt 
ved at indarbejde de nye regler og principper i deres nationale systemer; 

13. opfordrer Kommissionen til at klarlægge, hvornår en grænseoverskridende aktivitet er 
udløst, idet der også tages hensyn til bestemmelserne i direktivet om udstationerede 
arbejdstagere og udstationeredes situation generelt, og at de nationale sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige love, herunder obligatorisk medlemskab, kun finder anvendelse 
på pensionsordninger; opfordrer desuden Kommissionen til yderligere at harmonisere 
reglerne vedrørende tekniske bestemmelser, navnlig den tekniske rente, med henblik på at 
forebygge tilsynsarbitrage; foreslår, at medlemsstaterne gør øremærkning muligt;

SOLVENS

14. mener, at Solvens II er et værdifuldt udgangspunkt for at udvikle en solvensordning for 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser; understreger, at en sådan ordning skal tilpasses 
de særlige omstændigheder for pensioner, navnlig hvad angår kravet om 
pensionsrettigheder, varigheden af pensionsporteføljer og det til formålet særlige 
instrument til drift af en homogen produktportefølje;

15. mener, at de kvalitative elementer i Solvens II er af stor betydning for deres anvendelse på 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser; konstaterer, at dette især gælder for krav i 
forhold til god risikostyring;

16. bemærker, at pensionsfonde, herunder arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, stadig er 
reguleret og kontrolleret som selvstændige finansielle enheder, men at det i praksis er 
konglomerater, der udfører disse aktiviteter; 

17. er af den opfattelse, at den nyoprettede Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) bør spille en 
vigtig rolle i udviklingen af en solvensordning for pensionsfonde generelt og mere 
specifikt de arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser;

INSOLVENS

18. noterer sig de mange forskelle i gennemførelsen og anvendelsen af direktivet om 
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insolvens; bemærker, at selv om lovmæssige krav kan være ret passende, kan resultatet 
være utilstrækkeligt, hvilket er i modstrid med formålet med direktivet; henviser til 
Kommissionens konklusion om, at i visse sager vedrørende gennemførelsen af 
forpligtelserne i henhold til artikel 8 i direktivet kan der rejses tvivl om, i hvilken 
udstrækning nogle af disse foranstaltninger er tilstrækkelige til at beskytte arbejdstageres 
og pensionerede personers interesser i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens, og at der er 
en række problemer, der skal løses;

19. opfordrer Kommissionen til nøje at følge gennemførelsen af dette direktiv, træffe 
foranstaltninger mod medlemsstater, hvor det er berettiget, og - når den skal revidere 
direktivet - tage hensyn til den særlige situation vedrørende arbejdsgiverens 
finansieringsforpligtelser over for den ansatte eller pensionsfonden; er af den opfattelse, at 
medarbejdernes pensionsrettigheder fra arbejdsgiverne i princippet bør være fuldt 
finansieret og adskilt fra denne arbejdsgiver;

20. understreger, at spørgsmålene i forbindelse med solvensordningen for pensionsfonde, 
herunder arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, og en garantiordning for pensioner er 
tæt forbundet med tilstrækkelig løsning af spørgsmålene vedrørende artikel 8 i direktivet 
om insolvens;

INFORMATION

21. erkender, at arbejdstagernes viden om pension er meget begrænset; er af den opfattelse, at 
arbejdstagerne skal informeres bedre om de pensionsrettigheder, de opbygger, de 
betingelser, som de er underlagt, sikkerheden og overførelsen af disse rettigheder og det 
eventuelle behov for yderligere opsparing for at nå et målniveau;

22. bemærker, at det ikke altid er bedre at have flere valgmuligheder; understreger, at emnet 
er af ringe interesse for arbejdstagerne og meget komplekst; er af den opfattelse, at 
standardmuligheder bør være tilgængelige, helst med obligatorisk medlemskab, og at opt-
out bør begrænses;

SAMORDNING AF POLITIKKER

23. minder om, at Barroso allerede under sin første periode gjorde pensioner til en prioritet; er 
af den opfattelse, at der hidtil har manglet en sammenhængende og omfattende tilgang; 
glæder sig over grønbogen som et første skridt i retning af en sådan tilgang; ser frem til 
konkrete lovgivningsforslag i den nærmeste fremtid;

24. opfordrer Kommissionen til at organisere sig med øget fokus på pensioner ved at oprette 
en taskforce under ledelse af Barroso, der involverer de kompetencer, der er relateret til 
pensionsspørgsmål for alle relevante generaldirektorater, navnlig GD ECFIN, MARKT, 
EMPL, TAXUD, SANCO og tjenesterne i Eurostat og ECB.


