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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:

POKOJNINSKI OKVIR

1. ugotavlja, da se širše smernice ekonomske politike in pakt o stabilnosti in rasti nanašajo 
na javne izdatke, povezane s staranjem; ugotavlja, da je eden glavnih pogojev za 
vzdržnost pravilna vključitev pokojninskih obveznosti; poziva, da je treba pri reformi 
gospodarskega upravljanja ustrezno upoštevati to razsežnost;

2. glede na to, da je vzdržen in dobro delujoč pokojninski sistem izredno pomemben za 
stabilnost javnih financ, poziva Komisijo, naj spodbuja sistem, v katerem bodo pošteno 
upoštevani stroški pokojninskih reform pri pripravi odločitev glede postopkov v zvezi s 
čezmernim primanjkljajem;

3. poudarja, da je za vzdržne javne finance v oceno treba vključiti celotni javni in zasebni 
dolg; opominja, da pokojninski prihranki niso samo prihranki, namenjeni pokojninam; 
zahteva, da morajo vse nekrite obveznosti iz javnih pokojninskih shem postati pregledne, 
in sicer tako, da se vključijo v razmerje med javnim dolgom in BDP;

4. vztraja, da morajo države članice bolje vključiti razsežnost EU v svoje politike, zato da bi 
izboljšale delovanje notranjega trga in olajšale mobilnost delavcev;

5. opaža, da so pokojninske reforme potrebne zaradi demografskega staranja ter finančne in 
gospodarske krize, vendar obenem ugotavlja, da bi moral biti prvi cilj reforme zagotoviti 
ustrezno pokojnino za vse;

6. meni, da mora imeti EU pomembno vlogo pri oblikovanju opredelitve ustrezne pokojnine 
v obliki sklopa dobrin in storitev, ki jih starejši potrebujejo za uživanje dostojnega 
življenja;

7. priznava, da ni popolnega pokojninskega sistema, vendar je prepričan, da bi bilo treba 
najti uravnotežen sistem, sestavljen iz več stebrov, javnega, z delom povezanega in 
zasebnega, s skladi ali brez; meni, da bi morala vsaka država članica opredeliti raven 
minimalnega dohodka po upokojitvi, da bi preprečile naraščanje revščine med starajočim 
se prebivalstvom;

8. opaža, da je sicer na trgu več pokojninskih produktov, vendar nima vsak evropski 
državljan dostopa do njih;

9. ugotavlja, da delavci na splošno ne delajo do teoretične upokojitvene starosti; poudarja, da 
je prva prednostna naloga pri doseganju vzdržnosti zagotoviti, da bodo delavci zmožni 
delati do te starosti, in sicer z izvajanjem politik za krepitev ustrezne zaposlitve;

10. meni, da je višja raven zaposlenosti najboljši odziv za zagotovitev finančne podlage javnih 
pokojninskih sistemov in da bi se morala EU osredotočiti na način za doseganje visoke 
ravni udeleženosti na trgu dela ter visoke stopnje zaposlenosti;
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11. meni, da bi bilo treba zvišanje upokojitvene starosti povezati s pričakovano življenjsko 
dobo in delovnimi razmerami;

DIREKTIVA O DEJAVNOSTIH IN NADZORU INSTITUCIJ ZA POKLICNO 
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE (IORP)

12. ugotavlja, da države članice na splošno zamujajo z izvajanjem direktive IORP; razume, da 
so imele države članice težave pri vključitvi teh novih pravil in načel v svoj nacionalni 
sistem; 

13. poziva Komisijo, naj pojasni, kdaj se začne čezmejna dejavnost, pri tem pa upošteva tudi 
določbe direktive o napotitvi delavcev in položaj izseljencev na splošno, ter da se 
nacionalna socialna in delovna zakonodaja, vključno z obveznim članstvom, nanaša samo 
na sisteme pokojninskega zavarovanja; poleg tega poziva Komisijo, naj nadalje uskladi 
pravila o tehničnih določbah, zlasti tehnično obrestno mero, da bi preprečila nadzorno 
arbitražo; predlaga, da bi države članice dovolile omejevanje sredstev (angl. ring fencing);

PLAČILNA SPOSOBNOST

14. meni, da je Solventnost II koristna izhodiščna točka za razvoj režima plačilne sposobnosti 
institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje; poudarja, da bi bilo treba tak režim 
prilagoditi posebnim značilnostim pokojnin, zlasti glede pogojnosti pokojninskih pravic, 
trajanja pokojninskih portfeljev in posebnih namenskih subjektov, ki upravljajo portfelje 
homogenih produktov;

15. meni, da so kvalitativni elementi Solventnosti II zelo pomembni glede njihove uporabe za 
institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje; ugotavlja, da to zlasti velja za zahteve v 
zvezi z dobrim obvladovanjem tveganja;

16. ugotavlja, da so pokojninski skladi, vključno z institucijami za poklicno pokojninsko
zavarovanje, še vedno regulirani in nadzirani kot samostojni finančni subjekti, čeprav v 
praksi te dejavnost izvajajo konglomerati; 

17. meni, da bi moral novoustanovljeni Evropski nadzorni organ (Evropski organ za 
zavarovanja in poklicne pokojnine) imeti pomembno vlogo pri razvoju režima plačilne 
sposobnosti za pokojninske sklade na splošno in natančneje za institucije za poklicno 
pokojninsko zavarovanje;

PLAČILNA NESPOSOBNOST

18. je dobro seznanjen z veliko raznovrstnostjo pri izvajanju in uporabi direktive o plačilni 
nesposobnosti; opaža, da so zakonodajne zahteve sicer dokaj ustrezne, vendar je lahko 
neustrezen rezultat, kar je v nasprotju s ciljem direktive; se sklicuje na ugotovitev 
Komisije, da se lahko v nekaterih primerih v zvezi z izvajanjem obveznosti, ki jih določa 
člen 8 direktive, pojavijo težave glede obsega, v katerem ti ukrepi zadostno ščitijo interese 
delavcev in upokojencev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca, ter da je treba 
obravnavati številna vprašanja;

19. poziva Komisijo, naj tesno spremlja izvajanje te direktive, ukrepa proti državam članicam, 
kadar je to upravičeno, in pri reviziji direktive upošteva poseben položaj glede finančnih 
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obveznosti delodajalcev do delavcev ali njihovega pokojninskega sklada; meni, da bi 
morale biti načeloma pokojninske pravice delavcev, ki jih zagotavlja delodajalec, v celoti 
financirane in ločene od tega delodajalca;

20. poudarja, da so vprašanja o režimu plačilne sposobnosti za pokojninske sklade, vključno z 
institucijami za poklicno pokojninsko zavarovanje, in sistem zagotavljanja pokojnin tesno 
povezani z ustrezno rešitvijo vprašanj, povezanih s členom 8 direktive o plačilni 
nesposobnosti;

INFORMACIJE

21. ugotavlja, da delavci zelo slabo poznajo področje pokojnin; meni, da bi morali biti delavci 
bolje obveščeni o pokojninskih pravicah, ki jih pridobijo, pogojih, ki veljajo zanje, 
varnosti in prenosljivosti teh pravic ter možni potrebi po dodatnih prihrankih za dosego 
ciljne ravni;

22. ugotavlja, da ni vedno bolje imeti večjo izbiro; poudarja, da se delavci slabo zanimajo za 
to tematiko, ki je zelo zapletena; meni, da bi morale biti na voljo standardne možnosti, po 
možnosti z obveznim članstvom, možnost nesodelovanja pa bi morala biti omejena;

USKLAJEVANJE POLITIK

23. opominja, da je predsednik Barosso že v svojem prvem mandatu pokojnine zastavil kot 
prednostno nalogo, meni, da doslej ni bilo skladnega in celovitega pristopa; pozdravlja 
zeleno knjigo kot prvi korak do tega pristopa; z veseljem pričakuje konkretne zakonodajne 
predloge v bližnji prihodnosti;

24. poziva Komisijo, naj se bolj osredotoči na pokojnine in oblikuje projektno skupino pod 
vodstvom predsednika Barossa, v katero bodo vključene pristojnosti za pokojninska 
vprašanja vseh ustreznih generalnih direktoratov, zlasti ECFIN, MARKT, EMPL, 
TAXUD, SANCO ter služb Eurostata in ECB.


