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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:

REGELVERKET PÅ PENSIONSOMRÅDET 

1. Europaparlamentet noterar att både riktlinjerna för den allmänna ekonomiska politiken 
och stabilitets- och tillväxtpakten hänvisar till åldersrelaterade offentliga utgifter. 
Parlamentet konstaterar att ett korrekt införande av pensionsåtagandena endast är en av 
många förutsättningar för att skapa hållbarhet. I reformen av den ekonomiska styrningen 
bör vederbörlig respekt tas till denna aspekt.

2. Eftersom ett hållbart och välfungerande pensionssystem är mycket viktigt för att 
åstadkomma stabilitet i de offentliga finanserna uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att främja ett system som på ett rättvist sätt beaktar de totala kostnaderna 
för pensionsreformerna när den tar initiativ till beslut som har koppling till förfarandena 
vid alltför stora underskott.

3. Europaparlamentet understryker att de totala offentliga och privata skulderna måste ingå i 
bedömningen för att skapa hållbara offentliga finanser. Parlamentet påminner om att
pensionssparande inte endast är de besparingar som öronmärkts som pensioner, och begär 
att hela omfattningen av ofinansierade offentliga pensionsåtaganden ska tydliggöras 
genom att dessa räknas in i statsskulden som andel av BNP.

4. Europaparlamentet vidhåller att medlemsstaterna helst bör låta EU-dimensionen ingå i 
deras politik för att den inre marknaden ska fungera bättre och arbetstagarnas rörlighet ska 
underlättas.

5. Europaparlamentet noterar att pensionsreformerna är nödvändiga på grund av det 
demografiska åldrandet och den finansiella och ekonomiska krisen, men anser samtidigt 
att reformens främsta mål bör vara att säkerställa en tillräcklig pensionsinkomst för alla.

6. Europaparlamentet anser att EU har en viktig roll att spela i utvecklingen av en definition 
om en tillräcklig pension, i form av en uppsättning varor och tjänster som äldre människor 
behöver för att leva ett värdigt liv.

7. Europaparlamentet inser att det inte finns något perfekt pensionssystem, men är övertygat 
om att ett balanserat system med flera pelare där allmänna, anställningsbaserade och 
privata pensioner ingår såväl som finansierade och ofinansierade pensioner. Parlamentet 
anser att varje medlemsstat bör fastställa en minmiinkomstnivå efter pensioneringen för 
att undvika ökad fattigdom bland den åldrande befolkningen.

8. Europaparlamentet konstaterar att även om det finns flera pensionsprodukter på 
marknaden så har inte alla EU-medborgare tillgång till dem.

9. Europaparlamentet konstaterar att arbetstagare generellt sett inte arbetar fram till den 
teoretiska pensionsåldern. Den främsta prioriteringen för att skapa hållbarhet bör vara att 
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se till att arbetstagare kan arbeta fram till pensionsåldern genom att driva en 
sysselsättningsfrämjande politik.

10. Europaparlamentet anser att en högre sysselsättningsnivå är det bästa sättet att garantera 
en finansiell bas för de offentliga pensionssystemen och att EU bör fokusera på 
möjligheter att uppnå ett högt deltagande på arbetsmarknaden och en hög 
sysselsättningsnivå.

11. Europaparlamentet anser att en höjd pensionsålder bör korrelera med förväntad livslängd 
och arbetsvillkor.

DIREKTIVET OM TJÄNSTEPENSIONSINSTITUT

12. Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaternas genomförande av direktivet om 
tjänstepensionsinstitut har blivit allmänt försenat. Parlamentet förstår att det har varit svårt 
för medlemsstaterna att införliva dessa nya bestämmelser och principer i sina nationella 
system. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tydliggöra när en gränsöverskridande 
verksamhet inleds, även med hänsyn till direktivet om utstationering av arbetstagare 
liksom till utlandsstationerade arbetstagares ställning i allmänhet, och att göra klart att 
nationell social- och arbetsrätt, inklusive obligatorisk anslutning, endast gäller 
pensionssystem. Kommissionen uppmanas även att i större utsträckning harmonisera 
reglerna för tekniska avsättningar, särskilt den tekniska räntenivån, för att förebygga 
tillsynsarbitrage. Parlamentet föreslår att medlemsstaterna tillåter öronmärkning.

SOLVENS

14. Europaparlamentet anser att Solvens II är en värdefull utgångspunkt för att utveckla ett 
solvenssystem för direktivet om tjänstepensionsinstitut. Parlamentet understryker att ett 
sådant system måste anpassas till de speciella förutsättningar som pensioner har, särskilt 
villkoren för pensionsrättigheter, pensionsportföljernas längd och det specialföretag som 
har en homogen produktportfölj.

15. Europaparlamentet anser att de kvalitativa faktorerna i Solvens II är mycket viktiga för 
tillämpningen till tjänstepensionsinstitut och noterar att detta särskilt gäller kraven på god 
riskhantering.

16. Europaparlamentet konstaterar att pensionsfonder, inklusive tjänstepensionsinstitut, 
fortfarande är reglerade och övervakade som fristående finansiella enheter, fastän det i 
praktiken är konglomerat som bedriver sådan verksamhet. 

17. Europaparlamentet är av åsikten att den nyligen inrättade europeiska tillsynsmyndigheten 
(Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) bör spela en viktig roll i 
utvecklingen av ett solvenssystem för pensionsfonder i allmänhet och mer specifikt för 
tjänstepensionsinstitut.
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INSOLVENS

18. Europaparlamentet ser med glädje på de många olika möjligheterna att genomföra och 
tillämpa insolvensdirektivet. Parlamentet konstaterar att även om de rättsliga kraven kan 
vara mer eller mindre tillräckliga kan resultatet bli otillräckligt, vilket går stick i stäv med 
direktivets mål. Parlamentet hänvisar till kommissionens slutsats om att man i vissa fall 
som rör genomförandet av skyldigheterna enligt artikel 8 i direktivet kan ta upp frågor om 
huruvida vissa av dessa åtgärder är tillräckliga för att tillvarata de anställdas och 
pensionärernas intressen om arbetsgivaren skulle bli insolvent, och att det finns många 
problem som behöver lösas.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nära håll följa genomförandet av 
direktivet, vidta åtgärder mot medlemsstater när det är befogat och vid översynen av 
direktivet ta hänsyn till den särskilda situationen beträffande arbetsgivarens 
finansieringsskyldigheter gentemot den anställda personen eller dess pensionsfond. 
Parlamentet anser att de anställdas pensionsrättigheter som tillhandahålls av arbetsgivarna 
som princip bör finansieras fullt ut och vara skilda från arbetsgivaren i fråga.

20. Europaparlamentet betonar att de frågor som hör samman med solvenssystemet för 
pensionsfonder, inklusive tjänstepensionsinstitut, och ett system för garantipension är nära 
kopplade till en rimlig lösning på de frågor som har med artikel 8 i insolvensdirektivet att 
göra.

INFORMATION

21. Europaparlamentet konstaterar att anställda inte vet särskilt mycket om pensioner och 
anser att de anställda måste få bättre kunskap om de pensionsrättigheter som de tjänar in, 
om de villkor som rättigheterna omfattas av, om skydd och överföring av dessa rättigheter 
samt om det eventuella behovet av att spara mer för att nå en maximigräns. 

22. Europaparlamentet noterar att det inte alltid är bättre med många valmöjligheter och 
understryker att intresset bland anställda för den mycket komplicerade frågan är lågt.  
Parlamentet anser att standardval bör finnas tillgängliga, helst med obligatorisk anslutning 
och med få möjligheter till utträde.

SAMORDNING AV POLITIKEN

23. Europaparlamentet påminner om att ordförande Barosso gjorde pensioner till en prioritet 
redan under sin första mandatperiod. Parlamentet anser att än så länge har det inte funnits 
någon konsekvent och övergripande strategi, och välkomnar grönboken som ett första steg 
i den riktningen samt ser fram emot konkreta lagstiftningsförslag inom den närmaste 
framtiden.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att organisera sig och lägga större fokus på 
pensioner genom att inrätta en arbetsgrupp med ordförande Barosso som ordförande där 
samtliga generaldirektorats befogenheter på pensionsområdet ska ingå, särskilt följande 
generaldirektorat: ECFIN, MARKT, EMPL, TAXUD, SANCO samt enheterna vid 
Eurostat och ECB.


