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SUGGESTIES

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

PENSIOENKADER

1. merkt op dat de globale richtsnoeren voor het economisch beleid en het stabiliteits- en 
groeipact verwijzen naar leeftijdsgebonden openbare uitgaven; erkent dat het op een 
correcte manier opnemen van pensioenverplichtingen één van de vele voorwaarden voor 
duurzaamheid is; vraagt dat de hervorming van het economisch bestuur terdege rekening 
houdt met deze dimensie;

2. ermee rekening houdend dat een houdbaar en goed functionerend pensioenstelsel 
uitermate belangrijk is voor de stabiliteit van overheidsfinanciën, roept de Commissie op 
een systeem te promoten dat op billijke wijze de volledige kosten van 
pensioenhervormingen in acht neemt wanneer er beslissingen in gang worden gezet met 
betrekking tot de procedures bij buitensporige tekorten;

3. benadrukt dat houdbare overheidsfinanciën vereisen dat de totale overheids- en 
particuliere schuld in de beoordeling worden opgenomen; herinnert eraan dat 
pensioensparen niet enkel sparen specifiek bedoeld voor het pensioen is; wenst dat de 
volledige omvang van de niet-gefinancierde pensioenverplichtingen in de overheidssector 
doorzichtig wordt gemaakt door deze op te nemen in de overheidsschuldquote (op basis 
van het bbp);

4. dringt erop aan dat de lidstaten de EU-dimensie beter in hun beleid integreren met het oog 
op een verbeterde werking van de interne markt en de vergemakkelijking van de 
werknemermobiliteit;

5. wijst erop dat de pensioenhervorming noodzakelijk is in het kader van de vergrijzing en 
de financiële en economische crisis, maar merkt ook op dat een hervorming allereerst het 
verzekeren van een toereikend pensioen voor iedereen zou moeten beogen;

6. is van mening dat er een belangrijke rol voor de EU is weggelegd in de ontwikkeling van 
een definitie van een toereikende pensioenuitkering, in de vorm van een reeks goederen en 
diensten die ouderen nodig hebben om van behoorlijke levensomstandigheden te genieten;

7. erkent dat er geen perfect pensioenstelsel bestaat, maar is ervan overtuigd dat een 
uitgebalanceerd meerpijlerstelsel van overheids-, werkgebonden en privéregelingen al dan 
niet aan pensioenfondsen gekoppeld moet uitgedacht worden; is van mening dat elke 
lidstaat een doel voor het minimuminkomen na pensionering moet definiëren om de 
stijgende armoede bij ouderen tegen te gaan;

8. wijst erop dat zelfs als er meer pensioenproducten op de markt zouden bestaan, niet elke 
Europese burgers daar toegang tot zou hebben;
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9. beseft dat werknemers in het algemeen niet tot de theoretische pensioenleeftijd werken; 
benadrukt dat de belangrijkste prioriteit bij het bereiken van houdbaarheid is te verzekeren 
dat werknemers in staat zijn tot die leeftijd te werken door toereikende 
werkgelegenheidstimulerende beleidsmaatregelen in te voeren;

10. meent dat een hogere arbeidsparticipatie de beste manier is om de financiële basis voor 
overheidspensioenstelsels te verzekeren en dat de EU zich zou moeten richten op 
manieren om een hogere participatiegraad op de arbeidsmarkt en een hoge 
werkgelegenheidsgraad te bereiken;

11. is van mening dat de gestegen pensioengerechtigde leeftijd moet worden gecorreleerd met 
de levensverwachting en de arbeidsomstandigheden;

IBPV-RICHTLIJN

12. wijst erop dat de uitvoering van de IBPV-richtlijn door de lidstaten in het algemeen werd 
uitgesteld; begrijpt dat de lidstaten moeilijkheden hebben gehad bij het opnemen van deze 
nieuwe regels en beginselen in hun nationale systeem; 

13. roept de Commissie op te verduidelijken wanneer grensoverschrijdende activiteiten in 
werking treden, rekening houdend met de bepalingen van de richtlijn betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers en de positie van werknemers in het buitenland in 
het algemeen, en of nationale sociale en arbeidswetgeving, met inbegrip van verplichte 
aansluiting, enkel van toepassing is op pensioenstelsels; roept de Commissie bovendien op 
de wetgeving wat betreft technische bepalingen verder te harmoniseren, in het bijzonder 
de technische rentevoet, om toezichtarbitrage te voorkomen; stelt voor dat de lidstaten 
afschermingmaatregelen toelaten;

SOLVABILITEIT

14. is van mening dat Solvabiliteit II een waardevol uitgangspunt is voor de ontwikkeling van 
een solvabiliteitsregeling voor IBPV's; benadrukt dat een dergelijke regeling moet 
aangepast worden aan de specifieke kenmerken van pensioenen, in het bijzonder wat 
betreft de conditionaliteit van pensioenrechten, de duur van pensioenportefeuilles en het 
specifieke instrument voor het beheer van een homogeen productaanbod.

15. is van mening dat de kwalitatieve elementen van Solvabiliteit II van groot belang zijn 
voor de toepassing door IBPV's; merkt op dat dit in het bijzonder van toepassing is op de 
voorwaarden wat betreft risicobeheer;

16. wijst erop dat pensioenfondsen, met inbegrip van IBPV's, nog steeds worden 
gereglementeerd en onder toezicht gehouden als autonome financiële entiteiten, maar dat 
deze activiteiten in de praktijk door conglomeraten worden ondernomen; 

17. is van oordeel dat de nieuw opgerichte Europese toezichtautoriteit (Europese Autoriteit 
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling 
van een solvabiliteitsregime voor pensioenfondsen in het algemeen en IBPV's in het 
bijzonder;
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INSOLVENTIE

18. neemt terdege nota van de grote verschillen in omzetting en toepassing van de 
Insolventierichtlijn; wijst erop dat hoewel wettelijke voorschriften redelijk toereikend 
kunnen zijn, het resultaat toch ontoereikend kan zijn, hetgeen in strijd is met de 
doelstelling van de richtlijn; verwijst naar het besluit van de Commissie dat, in sommige 
gevallen wat betreft de uitvoering van de verplichtingen opgelegd door artikel 8 van de 
richtlijn, de vraag kan gesteld worden of sommige van de maatregelen afdoende zijn om 
de belangen van werknemers en gepensioneerden te beschermen in geval van insolventie 
van de werkgever en dat een aantal kwesties moeten worden behandeld;

19. roept de Commissie op de uitvoering van deze richtlijn nauwgezet op te volgen, actie te 
ondernemen tegen lidstaten indien dit gerechtvaardigd is en bij de herziening van de 
richtlijn de specifieke situatie betreffende financieringsverplichtingen van de werkgever 
ten opzichte van de werknemer of zijn pensioenfonds in acht te nemen; is van mening dat 
de pensioenrechten van de werknemer die worden verstrekt door de werkgever principieel 
volledig aan pensioenfondsen gekoppeld en gescheiden van de werkgever moet zijn;

20. benadrukt dat vragen in verband met de solvabiliteitsregeling voor pensioenfondsen, met 
inbegrip van IBPV's, en een regeling inzake het garanderen van pensioenen nauw 
verbonden zijn met een afdoende oplossing voor de kwesties betreffende artikel 8 van de 
Insolventierichtlijn;

VOORLICHTING

21. beseft dat de kennis van werknemers inzake pensioenen erg beperkt is; meent dat 
werknemers beter voorgelicht moeten worden over de pensioenrechten die ze opbouwen, 
de voorwaarden waaraan deze zijn onderworpen, de veiligheid en de portabiliteit van deze 
rechten en de mogelijke noodzaak verder te sparen om een streefniveau te bereiken;

22. merkt op dat meer keuze niet noodzakelijk beter is; benadrukt dat het onderwerp weinig 
interesse opwekt bij de werknemers en erg complex is; is van mening dat er 
standaardopties beschikbaar zouden moeten zijn, bij voorkeur met verplicht lidmaatschap, 
en dat afwijkingen beperkt zouden moeten worden;

BELEIDSCOÖRDINATIE

23. herinnert eraan dat voorzitter Barosso pensioenen reeds tijdens zijn eerste termijn tot 
prioriteit heeft gemaakt; meent dat tot nu toe een coherente en volledige aanpak ontbrak; 
verwelkomt het groenboek als eerste stap naar zo een aanpak; kijkt uit naar concrete 
wetgevingsvoorstellen in de nabije toekomst;

24. roept de Commissie op zich meer op pensioenen toe te leggen door een taskforce op te 
zetten onder voorzitterschap van de heer Barosso waarin de bevoegdheden inzake 
pensioenaangelegenheden van alle relevante DG's worden samengebracht, in het bijzonder 
de DG's ECFIN, MARKT, EMPL, TAXUD, SANCO en de diensten van Eurostat en de 
ECB.


