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Amendement 1
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken en de 
adviezen van de Commissie economische 
en monetaire zaken, de Commissie interne 
markt en consumentenbescherming en de 
Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid over het Groenboek van 
de Commissie met als titel "Naar 
adequate, houdbare en zekere Europese 
pensioenstelsels" (A7-0025/2011),

Or. fr

Amendement 2
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 9 oktober 2008 
over de bevordering van sociale integratie 
en bestrijding van armoede, met inbegrip 
van armoede onder kinderen, in de EU1,
__________________
1 PB C 9E van 15.1.2010, blz. 11.

Or. de

Amendement 3
Frédéric Daerden
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Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de Verklaring van de Raad over 
het Europees Jaar voor actief ouder 
worden en solidariteit tussen de generaties 
(2012): de koers voor de toekomst 
(SOC 992/SAN 322) van 7 december 
2012,

Or. fr

Amendement 4
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. [...] Schrappen

Or. fr

Amendement 5
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– de enorme omvang van de uitdaging die 
een vergrijzende bevolking voor de 
pensioenen betekent en die nog sterk wordt 
vergroot door de financiële en 
economische crisis;

– de omvang van de uitdaging die een 
vergrijzende bevolking voor de pensioenen 
betekent en die door de financiële en 
economische crisis verder is toegenomen;

Or. de
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Amendement 6
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– de enorme omvang van de uitdaging die 
een vergrijzende bevolking voor de 
pensioenen betekent en die nog sterk wordt 
vergroot door de financiële en 
economische crisis;

– de uitdaging die een vergrijzende 
bevolking voor de pensioenen betekent en 
die nog sterk wordt vergroot door de 
financiële en economische crisis;

Or. de

Amendement 7
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– de morele verplichting voor de lidstaten 
om overheidspensioenen (eerste pijler) te 
garanderen – waar nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – om 
alle burgers van een behoorlijk inkomen 
boven de armoedegrens te verzekeren;

– de morele verplichting voor de lidstaten 
om overheidspensioenen (eerste pijler) te 
garanderen die de zekerheid bieden dat de 
kosten van levensonderhoud gefinancierd 
kunnen worden en de levenskwaliteit en 
daarmee een waardig, op zelfbeschikking 
berustend leven verzekerd is; een wettelijk 
vastgesteld minimumpensioen als 
bestaansminimum moet worden gezien als 
maatregel in het kader van de 
armoedebestrijding en dus als onderdeel 
van de sociale bijstand en niet van 
pensioenstelsels op basis van een 
omslagstelsel;

Or. de

Amendement 8
Evelyn Regner
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Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– de morele verplichting voor de lidstaten 
om overheidspensioenen (eerste pijler) te 
garanderen – waar nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – om alle 
burgers van een behoorlijk inkomen boven 
de armoedegrens te verzekeren;

– de morele verplichting voor de lidstaten 
om overheidspensioenen (eerste pijler) te 
garanderen – aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – om alle 
burgers van een behoorlijk inkomen boven 
de armoedegrens te verzekeren;

Or. de

Amendement 9
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– de morele verplichting voor de lidstaten 
om overheidspensioenen (eerste pijler) te 
garanderen – waar nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – om alle 
burgers van een behoorlijk inkomen boven 
de armoedegrens te verzekeren;

– de verplichting voor de lidstaten om 
overheidspensioenen (eerste pijler) 
waarmee het levenspeil kan worden 
gehandhaafd, te garanderen – waar nodig 
aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – om alle 
burgers van een behoorlijk inkomen ten 
minste boven de armoedegrens te 
verzekeren;

Or. de

Amendement 10
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 5

Ontwerpresolutie Amendement

– dat het van belang is genderongelijkheid 
bij de pensioenen te voorkomen, die een 

– dat het van belang is genderongelijkheid 
bij de pensioenen te voorkomen, die met 
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gevolg is van de onevenwichtige wijze 
waarop mannen en vrouwen meedoen aan 
het combineren van werk en zorg;

name een gevolg is van de onevenwichtige 
wijze waarop mannen en vrouwen 
meedoen aan het combineren van werk en 
zorg;

Or. en

Amendement 11
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 5

Ontwerpresolutie Amendement

– dat het van belang is genderongelijkheid 
bij de pensioenen te voorkomen, die een 
gevolg is van de onevenwichtige wijze 
waarop mannen en vrouwen meedoen aan 
het combineren van werk en zorg;

– dat het van belang is genderongelijkheid 
bij de pensioenen, die een gevolg is van de 
onevenwichtige wijze waarop mannen en 
vrouwen meedoen aan het combineren van 
werk en zorg, te voorkomen door verdere 
beschikbaarstelling van ESF-middelen, 
enerzijds voor de financiering van 
structuren om werk en gezin met elkaar te 
verzoenen, en anderzijds voor gerichte 
maatregelen ten behoeve van de 
beroepsopleiding van moeders, waardoor 
hun positie op de arbeidsmarkt wordt 
opgewaardeerd of zij deze gemakkelijker 
kunnen betreden;

Or. el

Amendement 12
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 6

Ontwerpresolutie Amendement

– dat moet worden overwogen de 
wettelijke pensioengerechtigde leeftijd te 
koppelen aan de levensverwachting en dat 
tegelijkertijd werknemers in staat moeten 

Schrappen



PE502.214v02-00 8/166 AM\924597NL.doc

NL

worden gesteld in goede gezondheid 
langer door te werken om hun loopbaan 
te verlengen tot de wettelijke 
pensioengerechtigde leeftijd;

Or. pt

Amendement 13
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 6

Ontwerpresolutie Amendement

– dat moet worden overwogen de 
wettelijke pensioengerechtigde leeftijd te 
koppelen aan de levensverwachting en dat 
tegelijkertijd werknemers in staat moeten 
worden gesteld in goede gezondheid langer 
door te werken om hun loopbaan te 
verlengen tot de wettelijke 
pensioengerechtigde leeftijd;

– dat werknemers in staat moeten worden 
gesteld in goede gezondheid langer door te 
werken om hun beroepsactiviteit voort te 
zetten totdat zij de wettelijke 
pensioengerechtigde leeftijd bereiken;

Or. de

Amendement 14
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 6

Ontwerpresolutie Amendement

– dat moet worden overwogen de 
wettelijke pensioengerechtigde leeftijd te 
koppelen aan de levensverwachting en dat 
tegelijkertijd werknemers in staat moeten 
worden gesteld in goede gezondheid langer 
door te werken om hun loopbaan te 
verlengen tot de wettelijke 
pensioengerechtigde leeftijd;

– dat werknemers in staat moeten worden 
gesteld in goede gezondheid langer door te 
werken om hun loopbaan te verlengen tot 
de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd;

Or. de
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Amendement 15
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 6

Ontwerpresolutie Amendement

– dat moet worden overwogen de 
wettelijke pensioengerechtigde leeftijd te 
koppelen aan de levensverwachting en dat 
tegelijkertijd werknemers in staat moeten 
worden gesteld in goede gezondheid langer 
door te werken om hun loopbaan te 
verlengen tot de wettelijke 
pensioengerechtigde leeftijd;

– dat moet worden overwogen de 
wettelijke pensioengerechtigde leeftijd te 
koppelen aan de levensverwachting en dat 
tegelijkertijd werknemers in staat moeten 
worden gesteld in goede gezondheid langer 
door te werken om hun loopbaan te 
verlengen tot de wettelijke 
pensioengerechtigde leeftijd – en op eigen 
wens nog langer;

Or. de

Amendement 16
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 6

Ontwerpresolutie Amendement

– dat moet worden overwogen de 
wettelijke pensioengerechtigde leeftijd te 
koppelen aan de levensverwachting en dat 
tegelijkertijd werknemers in staat moeten 
worden gesteld in goede gezondheid langer 
door te werken om hun loopbaan te 
verlengen tot de wettelijke 
pensioengerechtigde leeftijd;

– dat moet worden overwogen de 
wettelijke pensioengerechtigde leeftijd in 
sommige lidstaten te koppelen aan de 
levensverwachting en dat tegelijkertijd 
werknemers in staat moeten worden 
gesteld in goede gezondheid langer door te 
werken om hun loopbaan te verlengen tot 
de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd;

Or. de

Amendement 17
Inês Cristina Zuber



PE502.214v02-00 10/166 AM\924597NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 8

Ontwerpresolutie Amendement

– dat het van belang is de publieke 
pensioen- en leeftijdgebonden uitgaven 
openbaar te maken en daarmee rekening 
te houden bij berekeningen inzake de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën 
van de lidstaten op de lange termijn, om 
een eerlijke verdeling van de lasten tussen 
de generaties te waarborgen;

Schrappen

Or. pt

Amendement 18
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 9

Ontwerpresolutie Amendement

– dat aan alle werknemers dezelfde 
toegang tot collectieve pensioenregelingen 
in hun bedrijf of sector moet worden 
geboden en dat het nodig is de burgers 
beter over hun verworven pensioenrechten 
te informeren;

– dat aan alle werknemers dezelfde 
toegang tot collectieve pensioenregelingen 
in hun bedrijf of sector moet worden 
geboden en dat het nodig is de burgers 
beter over hun verworven pensioenrechten 
te informeren, bijv. via een permanent 
geactualiseerde pensioenrekening met een 
pensioentrackingsysteem;

Or. de

Amendement 19
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 10

Ontwerpresolutie Amendement

– dat het van belang is dat de lidstaten – dat het van belang is dat de lidstaten 
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concrete stappen ondernemen met het oog 
op de uitvoering van de EU 2020-
strategie, aangezien verhoging van de 
participatiegraad, de productiviteit en de 
inclusieve economische groei 
onontbeerlijk is om adequate, houdbare 
pensioenen te realiseren;

concrete stappen ondernemen met het oog 
op de verhoging van de participatiegraad, 
de productiviteit en de inclusieve 
economische groei om adequate, houdbare 
pensioenen te realiseren;

Or. de

Amendement 20
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de ergste financiële en 
economische crisis in decennia is 
omgeslagen in een acute 
staatsschuldencrisis die het 
pensioeninkomen van miljoenen EU-
burgers ernstig heeft aangetast;

B. overwegende dat de ergste acute 
staatsschuldencrisis in decennia is 
omgeslagen in een financiële en 
economische crisis die het 
pensioeninkomen van miljoenen EU-
burgers ernstig heeft aangetast;

Or. de

Amendement 21
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de ergste financiële en 
economische crisis in decennia is 
omgeslagen in een acute 
staatsschuldencrisis die het 
pensioeninkomen van miljoenen EU-
burgers ernstig heeft aangetast;

B. overwegende dat momenteel getracht 
wordt de ergste financiële en economische 
crisis in decennia aan te pakken met een 
bezuinigingsbeleid dat de 
overheidsbegrotingen zwaar onder druk 
zet, hetgeen gevolgen heeft voor het 
pensioeninkomen van miljoenen EU-
burgers;
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Or. de

Amendement 22
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de ergste financiële en 
economische crisis in decennia is 
omgeslagen in een acute 
staatsschuldencrisis die het 
pensioeninkomen van miljoenen EU-
burgers ernstig heeft aangetast;

B. overwegende dat de ergste financiële en 
economische crisis in decennia is 
omgeslagen in een acute 
staatsschuldencrisis en sociale crisis die 
het pensioeninkomen van miljoenen EU-
burgers nu al ernstig aantast, met name 
door de gedaalde bijdragen als gevolg van 
de stijging van de werkloosheid en door 
politieke besluiten om de 
overheidsuitgaven in de 
socialebeschermingsstelsels van bepaalde 
lidstaten drastisch te verlagen, waardoor 
de situatie nog ernstiger dreigt te worden;

Or. fr

Amendement 23
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de ergste financiële en 
economische crisis in decennia is 
omgeslagen in een acute 
staatsschuldencrisis die het 
pensioeninkomen van miljoenen EU-
burgers ernstig heeft aangetast;

B. overwegende dat de ergste financiële en 
economische crisis in decennia is 
omgeslagen in een acute 
staatsschuldencrisis die het 
pensioeninkomen van miljoenen EU-
burgers ernstig heeft 
aangetast;overwegende dat deze crisis 
heeft aangetoond dat de Europese 
economieën onderling afhankelijk zijn en 
dat geen enkele lidstaat nog in zijn eentje 
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het adequate, zekere en duurzame 
karakter van zijn 
socialebeschermingsstelsel kan 
garanderen;

Or. en

Amendement 24
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de duurzaamheid 
van het pensioenbeleid meer omvat dan 
alleen een fiscaal aspect; en dat 
spaarquotes, werkgelegenheidscijfers en 
verwachte demografische ontwikkelingen 
ook een significante rol spelen wat het 
garanderen van de duurzaamheid betreft; 

Or. en

Amendement 25
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat deze crisis heeft 
aangetoond dat de Europese economieën 
onderling afhankelijk zijn en dat geen 
enkele lidstaat afzonderlijk het adequate, 
zekere en duurzame karakter van zijn 
socialebeschermingsstelsel kan 
garanderen;

Or. fr
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Amendement 26
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de eerste cohort van 
de zogeheten babyboomgeneratie de 
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt,
waardoor de demografische uitdaging niet 
langer in de toekomst ligt, maar een 
realiteit van nu is, en het aantal 60-
plussers met meer dan 2 miljoen per jaar 
zal toenemen, twee maal zoveel als in 
voorgaande decennia;

C. overwegende dat de demografische 
veranderingen zich over een lange periode 
voltrekken en dat de sterk ontwikkelde 
industrielanden deze veranderingen al 
decennia compenseren met een hogere 
productiviteit; wijst bijvoorbeeld op het 
feit dat er in Duitsland in 1900 voor elke 
gepensioneerde 12 werkenden waren, dat 
deze verhouding in 2000 was gedaald tot 
vier werknemers voor elke gepensioneerde 
en dat ze tegen 2040-2050 waarschijnlijk 
verder zal dalen tot twee werknemers per 
gepensioneerde;

Or. de

Amendement 27
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de eerste cohort van 
de zogeheten babyboomgeneratie de 
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt,
waardoor de demografische uitdaging niet 
langer in de toekomst ligt, maar een 
realiteit van nu is, en het aantal 60-
plussers met meer dan 2 miljoen per jaar 
zal toenemen, twee maal zoveel als in 
voorgaande decennia;

C. overwegende dat de demografische en 
productiviteitsontwikkeling waarvan nu 
kan worden uitgegaan, ongeacht de 
economische crisis op een economisch 
scenario met geringe groei voor Europa 
wijst, met wellicht een lager economisch 
groeipercentage dan in voorgaande jaren;

Or. de
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Amendement 28
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de eerste cohort van de 
zogeheten babyboomgeneratie de 
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, 
waardoor de demografische uitdaging niet 
langer in de toekomst ligt, maar een 
realiteit van nu is, en het aantal 60-plussers 
met meer dan 2 miljoen per jaar zal 
toenemen, twee maal zoveel als in 
voorgaande decennia;

C. overwegende dat de eerste cohort van de 
zogeheten babyboomgeneratie de 
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, 
waardoor de demografische uitdaging niet 
langer in de toekomst ligt, maar een 
realiteit van nu is, en dat het aantal 60-
plussers met meer dan 2 miljoen per jaar 
zal toenemen, twee maal zoveel als in 
voorgaande decennia;

Or. fr

Amendement 29
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat in vele EU-landen 
het fertiliteitscijfer laag blijft, met als 
gevolg dat het aantal mensen op 
beroepsleeftijd in de toekomst zal dalen;

Or. en

Amendement 30
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de demografische 
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indicatoren veel minder belangrijk zijn 
voor het betaalbaar houden van de 
pensioenstelsels dan wordt beweerd: zo 
nam het reële bbp in West-Duitsland 
tussen 1950 en 1990 met 473% toe, terwijl 
de actieve beroepsbevolking in dezelfde 
periode met slechts 42% groeide; dit 
betekent dat maar 9% van de 
productiegroei in deze periode kon 
worden toegeschreven aan 
"demografische aspecten", terwijl de 
overige 91% een gevolg was van de 
toename van het reële bodemkapitaal, de 
arbeidsproductiviteit enz.; de centrale 
vraag rond de "houdbaarheid van de 
pensioenen" is daarom niet van 
demografische, maar van economische 
aard;

Or. de

Amendement 31
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat ouderdom kan 
worden gezien als kans in plaats van als 
last en dat de waarde van ouderen, hun 
ervaring en hun bijdrage tot de werking 
van de maatschappij moeten worden 
erkend en bevorderd; overwegende dat 
oudere burgers een troef zijn voor onze 
samenleving en dat het van essentieel 
belang is gebruik te maken van hun 
kennis en hun ervaring op alle terreinen 
van het leven; overwegende dat de 
markten voor goederen en diensten die 
ook door een verouderende bevolking 
worden gecreëerd ("silver economy") en 
de mogelijkheid die deze verouderende 
bevolking biedt om banen te scheppen, 
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moeten worden bevorderd;

Or. fr

Amendement 32
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat, nog afgezien van de 
economische crisis, op grond van de 
demografische en productiviteitstrends 
voor de lange termijn voor Europa moet 
worden uitgegaan van een economisch
scenario met geringe groei, waarbij de 
groeipercentages aanzienlijk geringer 
zullen uitvallen dan in voorgaande 
decennia;

Schrappen

Or. fr

Amendement 33
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat, nog afgezien van de 
economische crisis, op grond van de 
demografische en productiviteitstrends 
voor de lange termijn voor Europa moet 
worden uitgegaan van een economisch 
scenario met geringe groei, waarbij de 
groeipercentages aanzienlijk geringer 
zullen uitvallen dan in voorgaande 
decennia;

D. overwegende dat op grond van de 
demografische en productiviteitstrends 
voor de lange termijn voor Europa moet 
worden uitgegaan van een economisch 
scenario met geringe groei, waarbij de 
groeipercentages geringer zouden kunnen
uitvallen dan in voorgaande decennia als 
aan het huidige bezuinigingsbeleid wordt 
vastgehouden;

Or. de
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Amendement 34
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat, nog afgezien van de 
economische crisis, op grond van de 
demografische en productiviteitstrends 
voor de lange termijn voor Europa moet 
worden uitgegaan van een economisch 
scenario met geringe groei, waarbij de 
groeipercentages aanzienlijk geringer 
zullen uitvallen dan in voorgaande 
decennia;

D. overwegende dat, nog afgezien van de 
economische crisis, op grond van de 
demografische en productiviteitstrends 
voor de lange termijn moet worden 
uitgegaan van een economisch scenario 
met geringe groei in sommige lidstaten 
van de EU, waarbij de groeipercentages 
aanzienlijk geringer zullen uitvallen dan in 
voorgaande decennia;

Or. de

Amendement 35
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat een gemiddelde 
jaarlijkse toename van de 
arbeidsproductiviteit van 1,1% à 1,4%, 
zoals in de voorbije decennia, volgens de 
Commissie en de meest vooraanstaande 
economen nodig is om ervoor te kunnen 
zorgen dat de pensioenstelsels houdbaar 
blijven; benadrukt dat er nog meer 
productiviteitsreserves kunnen worden 
aangeboord door de efficiëntie van het 
gebruik van energie en hulpbronnen te 
verhogen (met een factor 4 tegen 2020-
2025 en een factor 10 tegen 2050); 
onderstreept dat een dergelijke globale 
productiviteitstoename het mogelijk maakt 
om met een afnemende beroepsbevolking 
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een steeds grotere toegevoegde waarde te 
scheppen, en een solide basis vormt voor 
een eerlijke herverdeling van inkomsten 
tussen economisch actieve en inactieve 
personen (zoals gepensioneerden, 
kinderen, scholieren, studenten enz.);

Or. de

Amendement 36
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de via een 
omslagstelsel gefinancierde 
pensioenregelingen (pay-as-you-go-
stelsels) onder de toenemende 
werkloosheid te lijden hebben, terwijl de 
kapitaaldekkingsstelsels te kampen 
hebben met tegenvallende rendementen 
op de financiële markten;

E. overwegende dat de toenemende 
werkloosheid en onzekerheid tot een 
verzwakking hebben geleid zowel van de
via een omslagstelsel gefinancierde 
pensioenregelingen als van de stelsels voor 
een aanvullend pensioen in bepaalde 
lidstaten;

Or. fr

Amendement 37
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de via een 
omslagstelsel gefinancierde 
pensioenregelingen (pay-as-you-go-
stelsels) onder de toenemende
werkloosheid te lijden hebben, terwijl de 
kapitaaldekkingsstelsels te kampen hebben 
met tegenvallende rendementen op de 
financiële markten;

E. overwegende dat de via een 
omslagstelsel gefinancierde 
pensioenregelingen (pay-as-you-go-
stelsels) in landen met een hoge
werkloosheid sterker te lijden hebben, 
terwijl de kapitaaldekkingsstelsels te 
kampen hebben met tegenvallende 
rendementen op de financiële markten en 
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zelfs met markante verliezen;

Or. de

Amendement 38
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de via een 
omslagstelsel gefinancierde 
pensioenregelingen (pay-as-you-go-
stelsels) onder de toenemende 
werkloosheid te lijden hebben, terwijl de 
kapitaaldekkingsstelsels te kampen hebben 
met tegenvallende rendementen op de 
financiële markten;

E. overwegende dat de via een 
omslagstelsel gefinancierde 
pensioenregelingen (pay-as-you-go-
stelsels) onder de toenemende 
werkloosheid te lijden hebben, terwijl de 
kapitaaldekkingsstelsels op grond van de 
gebruikelijke schommelingen, 
beurscrashes en/of de financiële en 
economische crisis te kampen hebben met 
volledig waardeverlies of niet met 
zekerheid te voorspellen rendementen op 
de financiële markten;

Or. de

Amendement 39
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de via een 
omslagstelsel gefinancierde 
pensioenregelingen (pay-as-you-go-
stelsels) onder de toenemende 
werkloosheid te lijden hebben, terwijl de 
kapitaaldekkingsstelsels te kampen hebben 
met tegenvallende rendementen op de 
financiële markten;

E. overwegende dat de via een 
omslagstelsel gefinancierde 
pensioenregelingen (pay-as-you-go-
stelsels) onder de toenemende 
werkloosheid te lijden hebben, terwijl de 
kapitaaldekkingsstelsels te kampen hebben 
met tegenvallende rendementen op de 
financiële markten en met kapitaalrisico's;
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Or. fr

Amendement 40
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de via een 
omslagstelsel gefinancierde 
pensioenregelingen (pay-as-you-go-
stelsels) onder de toenemende 
werkloosheid te lijden hebben, terwijl de 
kapitaaldekkingsstelsels te kampen hebben 
met tegenvallende rendementen op de 
financiële markten;

E. overwegende dat de via een 
omslagstelsel gefinancierde 
pensioenregelingen (pay-as-you-go-
stelsels) onder de dalende 
werkgelegenheid en de toenemende 
werkloosheid te lijden hebben, terwijl de 
kapitaaldekkingsstelsels te kampen hebben 
met tegenvallende rendementen op de 
financiële markten;

Or. en

Amendement 41
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de Commissie in 
haar Groenboek de tekortkomingen van 
de kapitaaldekkingsstelsels ten dele heeft 
toegegeven door te stellen dat dalende 
rentevoeten en activa van invloed zijn op 
het rendement en de solvabiliteit van deze 
stelsels; overwegende dat particuliere 
pensioenfondsen in 2008 meer dan 20%
aan waarde hebben verloren, maar dat 
vele niettemin nog steeds ver onder de 
voorgeschreven solvabiliteitsgrenzen 
zitten en dat bovendien verscheidene 
bedrijfspensioenfondsen niet in staat 
waren aan hun verplichtingen te voldoen;
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Or. de

Amendement 42
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat een alomvattend, 
actief arbeidsmarktbeleid dat sterker 
gericht is op de integratie van niet-actieve 
en achtergestelde personen, een centrale 
rol vervult bij de financiering van de via 
een omslagstelsel gefinancierde 
pensioenregelingen;

Or. de

Amendement 43
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de 
kapitaaldekkingsstelsels bovendien 
getroffen worden door tegenvallende 
rendementen en hogere risico's op de 
financiële markten;

Or. fr

Amendement 44
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat gebleken is dat het 
model van een op drie pijlers rustend 
stelsel voor de oudedagvoorziening, dat 
zowel door de EU als het IMF en de 
Wereldbank wordt gepropageerd, 
bestaande uit een gereduceerde eerste 
pijler met een wettelijk pensioen (slechts 
een gegarandeerd "basispensioen"), een 
tweede pijler met een bedrijfspensioen op 
basis van kapitaaldekking, en een derde 
pijler, het individuele spaarplan, niet 
functioneert als men wil dat de totale 
daaruit voortvloeiende 
oudedagvoorziening zeker en adequaat is, 
alsmede overwegende dat de financiële en 
economische crisis de met dit model 
beoogde "vermogenseffecten" van de 
fondsenconstructie ongedaan heeft 
gemaakt;

Or. de

Amendement 45
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de pensioenstelsels een 
centraal onderdeel van het Europese
sociale model vormen en oudere mensen 
een behoorlijk levenspeil garanderen;

F. overwegende dat de pensioenstelsels in 
de Europese Unie oudere mensen steeds
een behoorlijk levenspeil hebben 
gegarandeerd;

Or. en

Amendement 46
Heinz K. Becker
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Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de pensioenstelsels een 
centraal onderdeel van het Europese 
sociale model vormen en oudere mensen 
een behoorlijk levenspeil garanderen;

F. overwegende dat de pensioenstelsels een 
centraal onderdeel van het Europese 
sociale model vormen en het levenspeil en 
de levenskwaliteit bij het bereiken van de 
pensioenleeftijd garanderen en in stand 
houden, overeenkomstig artikel 1 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 47
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de pensioenstelsels een 
centraal onderdeel van het Europese 
sociale model vormen en oudere mensen 
een behoorlijk levenspeil garanderen;

F. overwegende dat de pensioenstelsels een 
centraal onderdeel van het Europese 
sociale model vormen en oudere mensen 
een zekere basis voor de financiering van 
de kosten van levensonderhoud moeten 
bieden;

Or. de

Amendement 48
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de pensioenstelsels een 
centraal onderdeel van het Europese 
sociale model vormen en oudere mensen 

F. overwegende dat de pensioenstelsels een 
centraal onderdeel van het Europese 
sociale model vormen en een adequaat
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een behoorlijk levenspeil garanderen; levenspeil voor een waardig leven op 
hogere leeftijd garanderen, 
overeenkomstig artikel 1 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 49
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de pensioenstelsels een 
centraal onderdeel van het Europese 
sociale model vormen en oudere mensen 
een behoorlijk levenspeil garanderen;

F. overwegende dat de pensioenstelsels een 
centraal onderdeel van het Europese 
sociale model vormen en oudere mensen 
een adequaat levenspeil garanderen voor 
een waardig leven, overeenkomstig 
artikel 1 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
dat het ruimere politieke doel ervan de 
instandhouding is van een adequaat 
algemeen levenspeil, om bovendien te 
fungeren als automatische stabiliserende 
factor voor de economie, door het 
koopkrachtpeil en bijgevolg de interne 
vraag in stand te houden;

Or. fr

Amendement 50
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de pensioenstelsels een 
centraal onderdeel van het Europese 
sociale model vormen en oudere mensen 

F. overwegende dat de pensioenstelsels een 
centraal onderdeel van het Europese 
sociale model vormen met als 
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een behoorlijk levenspeil garanderen; fundamenteel, onwrikbaar doel de 
verstrekking van uitkeringen die 
voldoende zijn om oudere mensen een 
behoorlijk levenspeil en economische 
onafhankelijkheid te garanderen;

Or. el

Amendement 51
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de pensioenstelsels een 
centraal onderdeel van het Europese 
sociale model vormen en oudere mensen 
een behoorlijk levenspeil garanderen;

F. overwegende dat de pensioenstelsels een 
centraal onderdeel van de Europese sociale
modellen vormen en oudere mensen een 
behoorlijk levenspeil garanderen;

Or. en

Amendement 52
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat 
pensioenvoorziening een bevoegdheid 
blijft van de lidstaten;

Or. en

Amendement 53
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de Europese Raad 
reeds in maart 2001 zijn goedkeuring 
heeft gehecht aan de drieledige strategie 
van Stockholm, die erop is gericht: de 
overheidsschuld snel af te bouwen, de 
arbeidsparticipatie en de productiviteit op 
te voeren en de pensioenstelsels en de 
stelsels voor gezondheidszorg en 
langdurige zorg te hervormen.

Or. en

Amendement 54
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat studies aangeven 
dat een verhoging van het aantal 
loopbaanjaren dat nodig is om aanspraak 
te maken op een pensioen, erg weinig 
invloed heeft op de kosten van de 
vergrijzing;

Or. fr

Amendement 55
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de 
gepensioneerden een bijzonder 
belangrijke groep consumenten vormen 
en dat schommelingen in hun koopgedrag 
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ingrijpende gevolgen voor de reële 
economie hebben;

Or. el

Amendement 56
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat de pensioenstelsels 
binnen en tussen de lidstaten aanzienlijk 
verschillen, bijvoorbeeld wat 
financieringspercentage, mate van 
overheidsdeelname, governancestructuur, 
type van aanspraak, kostenefficiëntie en 
collectiviteits- en solidariteitsgraad 
betreft, en dat als gevolg hiervan geen 
gemeenschappelijke EU-typologie 
voorhanden is;

Or. en

Amendement 57
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat een lineaire 
verhoging van de pensioenleeftijd of een 
lineaire verstrenging van de 
loopbaanvoorwaarden volstrekt 
onrechtvaardig zou zijn, omdat hiermee, 
op arbitraire wijze, geen rekening zou 
worden gehouden met het moeilijke 
karakter van bepaalde beroepen;

Or. fr
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Amendement 58
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. betreurt de verlaging van de 
pensioenuitkeringen in veel lidstaten als 
gevolg van de sterke verscherping van de 
financiële en economische crisis; betreurt 
de forse bezuinigingen in de lidstaten die 
het hardst door de crisis zijn getroffen, 
waardoor veel gepensioneerden de 
armoede zijn ingedreven of een 
armoederisico lopen;

1. betreurt de verlaging van de 
pensioenuitkeringen in veel lidstaten als 
gevolg van de sterke verscherping van de 
financiële en economische crisis; 
veroordeelt forse bezuinigingen in de 
lidstaten als de omvang daarvan objectief 
gezien niet gerechtvaardigd was;

Or. de

Amendement 59
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. betreurt de verlaging van de 
pensioenuitkeringen in veel lidstaten als
gevolg van de sterke verscherping van de 
financiële en economische crisis; betreurt 
de forse bezuinigingen in de lidstaten die 
het hardst door de crisis zijn getroffen,
waardoor veel gepensioneerden de 
armoede zijn ingedreven of een 
armoederisico lopen;

1. merkt op dat de nationale begrotingen 
onder grote druk staan en dat de verlaging 
van de pensioenuitkeringen in veel 
lidstaten het gevolg is van de sterke 
verscherping van de financiële en 
economische crisis; is zich ervan bewust 
dat vele lidstaten die het hardst door de 
crisis zijn getroffen, een evaluatie maken 
van de efficiëntie van hun uitgaven;

Or. en

Amendement 60
Birgit Sippel
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. betreurt de verlaging van de 
pensioenuitkeringen in veel lidstaten als 
gevolg van de sterke verscherping van de 
financiële en economische crisis; betreurt 
de forse bezuinigingen in de lidstaten die 
het hardst door de crisis zijn getroffen, 
waardoor veel gepensioneerden de 
armoede zijn ingedreven of een 
armoederisico lopen;

1. betreurt de verlaging van de 
pensioenuitkeringen in veel lidstaten als 
gevolg van de sterke verscherping van de 
financiële en economische crisis; 
onderstreept dat daarmee een liberaal 
beleid van pensioenverlagingen wordt 
voortgezet waarmee al vóór de crisis was 
begonnen; betreurt de forse bezuinigingen 
in de lidstaten die het hardst door de crisis 
zijn getroffen, waardoor veel 
gepensioneerden de armoede zijn 
ingedreven of een armoederisico lopen;

Or. de

Amendement 61
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. betreurt de verlaging van de 
pensioenuitkeringen in veel lidstaten als 
gevolg van de sterke verscherping van de 
financiële en economische crisis; betreurt 
de forse bezuinigingen in de lidstaten die 
het hardst door de crisis zijn getroffen, 
waardoor veel gepensioneerden de 
armoede zijn ingedreven of een 
armoederisico lopen;

1. betreurt de verlaging van de 
pensioenuitkeringen in veel lidstaten als 
gevolg van de sterke verscherping van de 
financiële en economische crisis; betreurt 
de forse bezuinigingen in de lidstaten die 
het hardst door de crisis zijn getroffen, 
waardoor veel gepensioneerden de 
armoede zijn ingedreven of een 
armoederisico lopen; verzoekt de lidstaten 
om er bij de verdeling van de negatieve 
impact van de crisis op de 
pensioenuitkeringen voor te zorgen dat de 
meest kwetsbaren worden ontzien en naar 
behoren rekening te houden met de 
belangen van de komende generaties;
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Or. en

Amendement 62
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. acht bescherming van de 
toereikendheid en de financiering van de 
wettelijke pensioenen, d.w.z. een 
versterking van de sociale en economische 
duurzaamheid van de 
pensioenbescherming van essentieel 
belang;

Or. fi

Amendement 63
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is tevreden met het feit dat de EU de 
gelegenheid krijgt een beoordeling te 
maken van de huidige en toekomstige 
duurzaamheid van de pensioenstelsels en 
de goede praktijken en beleidsstrategieën 
te identificeren die kunnen leiden tot de 
meest kostenefficiënte 
pensioenvoorziening in de lidstaten;

Or. en

Amendement 64
Kinga Göncz



PE502.214v02-00 32/166 AM\924597NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. herinnert aan de uitdaging die in 
het kader van de pensioenen bestaat op 
het gebied van gender; onderstreept het 
feit dat de gelijkheid van vrouwen en 
mannen op alle leeftijden moet worden 
verbeterd en dat de sociale gevolgen van 
de omschakeling van via een 
omslagstelsel gefinancierde regelingen 
naar regelingen met kapitaaldekking en 
van beschikbare-uitkeringsstelsels 
(defined benefit) naar 
beschikbarepremiestelsels (defined 
contribution) moeten worden aangepakt; 
onderstreept het feit dat het urgent is het 
risico aan te pakken van armoede, met 
name bij vrouwen die geen of een 
ontoereikende toegang hebben tot 
individuele pensioenrechten of een 
overlevingspensioen, via de schepping van 
een inkomensvangnet zonder 
bijdragebetaling, om de bedoelde vrouwen 
uit de armoede te houden;

Or. en

Amendement 65
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. herinnert aan de uitdaging die in 
het kader van de pensioenen bestaat op 
het gebied van gender; onderstreept het 
feit dat de gelijkheid van vrouwen en 
mannen op alle leeftijden moet worden 
verbeterd en dat de sociale gevolgen van 
de omschakeling van via een 
omslagstelsel gefinancierde regelingen 
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naar regelingen met kapitaaldekking en 
naar beschikbarepremiestelsels (defined 
contribution) moeten worden aangepakt; 
onderstreept het feit dat het urgent is het 
risico aan te pakken van armoede, met 
name bij vrouwen die geen of een 
ontoereikende toegang hebben tot 
individuele pensioenrechten of een 
overlevingspensioen, via de schepping van 
een inkomensvangnet zonder 
bijdragebetaling, om de bedoelde vrouwen 
uit de armoede te houden;

Or. en

Amendement 66
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt het feit dat de sociale 
dimensie van de Unie in het Witboek van 
de Commissie wordt verzwakt, onder 
andere door het voorstel de 
pensioenleeftijd te koppelen aan de 
stijging van de levensverwachting;

Or. fr

Amendement 67
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst op het gevaar dat schuilt in een 
binnenlands beleid dat zich eenzijdig richt 
op verlaging van de inkomens en de 
houdbaarheid van de pensioenfondsen; 
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onderstreept dat een op ontwikkeling 
gerichte benadering in combinatie met 
een beleid gericht op sanering van de 
overheidsfinanciën het juiste antwoord op 
de crisis is;

Or. el

Amendement 68
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei, die de lidstaten ertoe zal dwingen 
onder moeilijke omstandigheden hun 
begroting te consolideren en hun 
economie te hervormen; onderschrijft 
daarom de door de Commissie in het 
Witboek geuite opvatting dat men 
aanvullende pensioenvoorzieningen zal 
moeten opbouwen via een 
bedrijfspensioen en, zo mogelijk, via 
particulier pensioensparen;

Schrappen

Or. pt

Amendement 69
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei, die de lidstaten ertoe zal dwingen 
onder moeilijke omstandigheden hun 
begroting te consolideren en hun 

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
middellange periode met geringe 
economische groei als het huidige 
bezuinigingsbeleid wordt voortgezet;
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economie te hervormen; onderschrijft 
daarom de door de Commissie in het 
Witboek geuite opvatting dat men 
aanvullende pensioenvoorzieningen zal 
moeten opbouwen via een 
bedrijfspensioen en, zo mogelijk, via 
particulier pensioensparen;

Or. de

Amendement 70
Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei, die de lidstaten ertoe zal dwingen 
onder moeilijke omstandigheden hun 
begroting te consolideren en hun 
economie te hervormen; onderschrijft
daarom de door de Commissie in het 
Witboek geuite opvatting dat men 
aanvullende pensioenvoorzieningen zal 
moeten opbouwen via een 
bedrijfspensioen en, zo mogelijk, via 
particulier pensioensparen;

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei en een groter armoederisico voor 
kwetsbare bevolkingsgroepen; 
onderstreept daarom dat prioriteit moet 
worden toegekend aan het op lange 
termijn in stand houden van een sterke 
eerste pijler;

Or. de

Amendement 71
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei, die de lidstaten ertoe zal dwingen 

2. wijst erop, gelet op de 
waarschijnlijkheid van een lange periode 
met geringe economische groei, die de 
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onder moeilijke omstandigheden hun 
begroting te consolideren en hun economie
te hervormen; onderschrijft daarom de 
door de Commissie in het Witboek geuite 
opvatting dat men aanvullende 
pensioenvoorzieningen zal moeten 
opbouwen via een bedrijfspensioen en, zo 
mogelijk, via particulier pensioensparen;

lidstaten ertoe zou dwingen onder 
moeilijke omstandigheden hun begroting te 
consolideren en hun economie te
hervormen, dat de 
socialebeschermingsstelsels in stand 
moeten worden gehouden;

Or. fr

Amendement 72
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei, die de lidstaten ertoe zal dwingen 
onder moeilijke omstandigheden hun 
begroting te consolideren en hun economie 
te hervormen; onderschrijft daarom de 
door de Commissie in het Witboek geuite 
opvatting dat men aanvullende 
pensioenvoorzieningen zal moeten 
opbouwen via een bedrijfspensioen en, zo 
mogelijk, via particulier pensioensparen;

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei, die de lidstaten ertoe zal dwingen 
onder moeilijke omstandigheden hun 
begroting te consolideren en hun economie 
te hervormen; betreurt het feit dat de 
Commissie niet ten volle erkent dat 
eerstepijlerpensioenen belangrijk zijn als 
bescherming voor de meest kwetsbaren en 
dat er een direct verband bestaat tussen 
armoedebestendige eerstepijlerpensioenen 
en de EU-doelstellingen op het gebied van 
armoede;

Or. en

Amendement 73
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei, die de lidstaten ertoe zal dwingen 
onder moeilijke omstandigheden hun 
begroting te consolideren en hun economie 
te hervormen; onderschrijft daarom de door 
de Commissie in het Witboek geuite 
opvatting dat men aanvullende 
pensioenvoorzieningen zal moeten 
opbouwen via een bedrijfspensioen en, zo 
mogelijk, via particulier pensioensparen;

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei, die de lidstaten ertoe zal dwingen 
onder moeilijke omstandigheden hun 
begroting te consolideren en hun economie 
te hervormen; is zich ervan bewust dat dit 
scenario ook gevolgen heeft voor de 
financiële kracht van de werkgevers en de 
beroepsbevolking; onderschrijft daarom de 
door de Commissie in het Witboek geuite 
opvatting dat men zo mogelijk aanvullende 
pensioenvoorzieningen zal moeten 
opbouwen via een bedrijfspensioen en via 
particulier pensioensparen; wijst erop dat, 
om mensen aan te moedigen om meer en 
langer te blijven sparen voor hun 
pensioen, het belangrijk is de fiscale 
stimulansen te behouden en te verbeteren;

Or. en

Amendement 74
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei, die de lidstaten ertoe zal dwingen 
onder moeilijke omstandigheden hun 
begroting te consolideren en hun economie 
te hervormen; onderschrijft daarom de 
door de Commissie in het Witboek geuite 
opvatting dat men aanvullende 
pensioenvoorzieningen zal moeten 
opbouwen via een bedrijfspensioen en, zo 
mogelijk, via particulier pensioensparen;

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei, die de lidstaten ertoe zal dwingen 
onder moeilijke omstandigheden hun 
begroting te consolideren en hun economie 
te hervormen; steunt daarom de oproep 
van de Commissie in haar Witboek dat de 
lidstaten hun pensioenstelsels moeten 
hervormen;

Or. de
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Amendement 75
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei, die de lidstaten ertoe zal dwingen 
onder moeilijke omstandigheden hun 
begroting te consolideren en hun economie 
te hervormen; onderschrijft daarom de door 
de Commissie in het Witboek geuite 
opvatting dat men aanvullende 
pensioenvoorzieningen zal moeten 
opbouwen via een bedrijfspensioen en, zo 
mogelijk, via particulier pensioensparen;

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei, die de lidstaten ertoe zal dwingen 
hun begroting te consolideren en hun 
economie te hervormen met een rigoureus 
beheer van de overheidsfinanciën; 
onderschrijft daarom de door de 
Commissie in het Witboek geuite opvatting 
dat men aanvullende 
pensioenvoorzieningen zal moeten 
opbouwen via een bedrijfspensioen en, zo 
mogelijk, via particulier pensioensparen;

Or. fr

Amendement 76
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei, die de lidstaten ertoe zal dwingen 
onder moeilijke omstandigheden hun 
begroting te consolideren en hun economie 
te hervormen; onderschrijft daarom de door 
de Commissie in het Witboek geuite 
opvatting dat men aanvullende 
pensioenvoorzieningen zal moeten 
opbouwen via een bedrijfspensioen en, zo 
mogelijk, via particulier pensioensparen;

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei, die de lidstaten ertoe zal dwingen 
onder moeilijke omstandigheden hun 
overheidsfinanciën te consolideren en hun 
economie te hervormen; onderschrijft 
daarom de door de Commissie in het 
Witboek geuite opvatting dat men 
aanvullende pensioenvoorzieningen zal 
moeten opbouwen via een bedrijfspensioen 
en, zo mogelijk, via particulier 
pensioensparen;
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Or. en

Amendement 77
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei, die de lidstaten ertoe zal dwingen 
onder moeilijke omstandigheden hun 
begroting te consolideren en hun economie 
te hervormen; onderschrijft daarom de door 
de Commissie in het Witboek geuite 
opvatting dat men aanvullende 
pensioenvoorzieningen zal moeten 
opbouwen via een bedrijfspensioen en, zo 
mogelijk, via particulier pensioensparen;

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei, die tal van lidstaten ertoe zal 
dwingen onder moeilijke omstandigheden 
hun begroting te consolideren en hun 
economie te hervormen; onderschrijft 
daarom de door de Commissie in het 
Witboek geuite opvatting dat men 
aanvullende pensioenvoorzieningen zal 
moeten opbouwen via een bedrijfspensioen 
en, zo mogelijk, via particulier 
pensioensparen;

Or. de

Amendement 78
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei, die de lidstaten ertoe zal dwingen 
onder moeilijke omstandigheden hun 
begroting te consolideren en hun economie 
te hervormen; onderschrijft daarom de door 
de Commissie in het Witboek geuite 
opvatting dat men aanvullende 
pensioenvoorzieningen zal moeten 
opbouwen via een bedrijfspensioen en, zo 
mogelijk, via particulier pensioensparen;

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei, die de lidstaten ertoe zal dwingen 
onder moeilijke omstandigheden hun 
begroting te consolideren en hun economie 
te hervormen; onderschrijft daarom de door 
de Commissie in het Witboek geuite 
opvatting dat men aanvullende 
pensioenvoorzieningen zal moeten 
opbouwen via een bedrijfspensioen en via 
individueel, realiseerbaar particulier 
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pensioensparen;

Or. en

Amendement 79
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei, die de lidstaten ertoe zal dwingen 
onder moeilijke omstandigheden hun 
begroting te consolideren en hun economie 
te hervormen; onderschrijft daarom de door 
de Commissie in het Witboek geuite 
opvatting dat men aanvullende 
pensioenvoorzieningen zal moeten 
opbouwen via een bedrijfspensioen en, zo 
mogelijk, via particulier pensioensparen;

2. wijst op de waarschijnlijkheid van een 
lange periode met geringe economische 
groei, die de lidstaten ertoe zal dwingen 
onder moeilijke omstandigheden hun 
begroting te consolideren en hun economie 
te hervormen; onderschrijft daarom de door 
de Commissie in het Witboek geuite 
opvatting dat men aanvullende 
pensioenvoorzieningen zal moeten 
opbouwen via een bedrijfspensioen en, zo 
mogelijk, via particulier pensioensparen; 
verzoekt de lidstaten om te zorgen voor 
een adequate oudedagsvoorziening voor 
iedereen via individuele pensioenrechten 
en om gelijke toegang tot verplichte
overheidspensioenen te handhaven, los 
van de eventuele ontwikkeling van 
aanvullende pensioenen;

Or. en

Amendement 80
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is verontrust over het feit dat steeds 
meer ouderen, vooral vrouwen, onder de 
armoedegrens leven en vindt dat de 
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pensioenstelsels iedereen een passende en 
waardige levensstandaard moeten 
garanderen;

Or. en

Amendement 81
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven;
verzoekt de lidstaten hervormingen door te 
voeren in hun eerstepijlerstelsels en de 
premiejaren aan te passen aan de 
veranderende verhouding tussen 
gepensioneerden en actieve bevolking, 
mede om te voorkomen dat de kosten van 
de overheidspensioenen andere 
belangrijke overheidsuitgaven onmogelijk 
maken; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de pensioenen uit de eerste 
pijler – zo nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een 
behoorlijk minimuminkomen opleveren;

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten moeten
blijven; verzoekt de lidstaten te blijven 
werken aan strategieën voor een actievere 
en inclusievere arbeidsmarkt, om de 
verhouding van economische 
afhankelijkheid tussen niet-actieven en 
werkenden te verminderen en om een 
toereikende beroepsbevolking te 
behouden, en verzoekt hen de
hervormingen in kwestie gepaard te laten 
gaan met een permanente verbetering van 
de arbeidsomstandigheden en met de 
tenuitvoerlegging van programma's op 
het gebied van een leven lang leren, met 
het oog op gezondere en langere 
beroepsloopbanen;

Or. fr

Amendement 82
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
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pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven; 
verzoekt de lidstaten hervormingen door te 
voeren in hun eerstepijlerstelsels en de 
premiejaren aan te passen aan de 
veranderende verhouding tussen 
gepensioneerden en actieve bevolking, 
mede om te voorkomen dat de kosten van 
de overheidspensioenen andere 
belangrijke overheidsuitgaven onmogelijk 
maken; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de pensioenen uit de eerste 
pijler – zo nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een 
behoorlijk minimuminkomen opleveren;

pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven; 
dringt er bij de lidstaten op aan 
pensioenen uit de eerste pijler te 
waarborgen met het oog op een redelijk 
inkomen dat voldoende is om een waardig 
leven te leiden en dat nooit beneden de 
armoedegrens zal dalen; 

Or. pt

Amendement 83
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven; 
verzoekt de lidstaten hervormingen door te 
voeren in hun eerstepijlerstelsels en de 
premiejaren aan te passen aan de 
veranderende verhouding tussen 
gepensioneerden en actieve bevolking, 
mede om te voorkomen dat de kosten van 
de overheidspensioenen andere 
belangrijke overheidsuitgaven onmogelijk 
maken; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de pensioenen uit de eerste 
pijler – zo nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een 
behoorlijk minimuminkomen opleveren;

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven; 
verzoekt de lidstaten hun stelsels dusdanig 
in te richten dat de pensioenen het behoud
van de levensstandaard garanderen, en 
daarbij de nadruk te leggen op de eerste 
pijler, die erop moet zijn gericht om 
uitgaande van een brede 
financieringsbasis en in overeenstemming 
met de productiviteitsontwikkeling 
toereikende en veilige pensioenen te 
waarborgen; verzoekt de lidstaten ervoor 
te zorgen dat de pensioenen uit de eerste 
pijler – zo nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – het 
behoud van de levensstandaard 
garanderen, maar ten minste een 
behoorlijk minimuminkomen opleveren1;
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__________________
1 Resolutie van het EP van 9 oktober 2008 
over de bevordering van sociale integratie 
en bestrijding van armoede, met inbegrip 
van armoede onder kinderen, in de EU 
(PB C 9E van 15.1.2010, blz. 11).

Or. de

Amendement 84
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven; 
verzoekt de lidstaten hervormingen door te 
voeren in hun eerstepijlerstelsels en de 
premiejaren aan te passen aan de 
veranderende verhouding tussen 
gepensioneerden en actieve bevolking, 
mede om te voorkomen dat de kosten van 
de overheidspensioenen andere 
belangrijke overheidsuitgaven onmogelijk 
maken; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de pensioenen uit de eerste 
pijler – zo nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een 
behoorlijk minimuminkomen opleveren;

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven; 
verzoekt de lidstaten hun 
eerstepijlerstelsels zodanig te hervormen 
dat de pensioengerechtigde leeftijd niet 
wordt gekoppeld aan de leeftijd, maar 
wordt gebaseerd op het aantal 
premieafdrachtsjaren; verzoekt de 
lidstaten ervoor te zorgen dat de 
pensioenen uit de eerste pijler – aangevuld 
met minimuminkomensvoorzieningen –
een behoorlijk minimuminkomen 
opleveren;

Or. de

Amendement 85
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven;
verzoekt de lidstaten hervormingen door te 
voeren in hun eerstepijlerstelsels en de 
premiejaren aan te passen aan de 
veranderende verhouding tussen 
gepensioneerden en actieve bevolking, 
mede om te voorkomen dat de kosten van 
de overheidspensioenen andere 
belangrijke overheidsuitgaven onmogelijk 
maken; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de pensioenen uit de eerste 
pijler – zo nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een 
behoorlijk minimuminkomen opleveren;

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven;
verzoekt de lidstaten hervormingen door te 
voeren in hun eerstepijlerstelsels en de
wettelijke pensioenleeftijd te laten 
afhangen van het feitelijke aantal
premiejaren, in plaats van te voorzien in 
een vaste leeftijd; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat de pensioenen uit de 
eerste pijler – zo nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een
behoorlijk minimuminkomen opleveren;

Or. en

Amendement 86
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven; 
verzoekt de lidstaten hervormingen door te 
voeren in hun eerstepijlerstelsels en de 
premiejaren aan te passen aan de 
veranderende verhouding tussen 
gepensioneerden en actieve bevolking, 
mede om te voorkomen dat de kosten van 
de overheidspensioenen andere belangrijke 
overheidsuitgaven onmogelijk maken; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de pensioenen uit de eerste pijler – zo 
nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een 
behoorlijk minimuminkomen opleveren;

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor vele gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven; 
verzoekt de lidstaten te overwegen 
hervormingen door te voeren in hun 
eerstepijlerstelsels en de premiejaren aan te 
passen aan de veranderende verhouding 
tussen gepensioneerden en actieve 
bevolking, mede om te voorkomen dat de 
kosten van de overheidspensioenen andere 
belangrijke overheidsuitgaven onmogelijk 
maken; 
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Or. en

Amendement 87
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven; 
verzoekt de lidstaten hervormingen door te 
voeren in hun eerstepijlerstelsels en de 
premiejaren aan te passen aan de 
veranderende verhouding tussen 
gepensioneerden en actieve bevolking, 
mede om te voorkomen dat de kosten van 
de overheidspensioenen andere belangrijke 
overheidsuitgaven onmogelijk maken; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de pensioenen uit de eerste pijler – zo 
nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een 
behoorlijk minimuminkomen opleveren;

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven; 
verzoekt de lidstaten hervormingen door te 
voeren in hun eerstepijlerstelsels en de 
premiejaren aan te passen aan de 
veranderende verhouding tussen 
gepensioneerden en actieve bevolking, 
mede om te voorkomen dat de kosten van 
de overheidspensioenen andere belangrijke 
overheidsuitgaven onmogelijk maken; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de pensioenen de zekerheid bieden dat de 
kosten van levensonderhoud gefinancierd 
kunnen worden en de levenskwaliteit en 
daarmee een waardig, op zelfbeschikking 
berustend leven verzekerd is; wijst erop 
dat een wettelijk vastgesteld 
minimumpensioen dat een 
bestaansminimum biedt, moet worden 
gezien als maatregel in het kader van de 
armoedebestrijding en dus als onderdeel 
van de sociale bijstand en niet van 
pensioenstelsels op basis van een 
omslagstelsel;

Or. de

Amendement 88
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven;
verzoekt de lidstaten hervormingen door te 
voeren in hun eerstepijlerstelsels en de
premiejaren aan te passen aan de
veranderende verhouding tussen 
gepensioneerden en actieve bevolking, 
mede om te voorkomen dat de kosten van 
de overheidspensioenen andere belangrijke 
overheidsuitgaven onmogelijk maken;
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de pensioenen uit de eerste pijler – zo 
nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een 
behoorlijk minimuminkomen opleveren;

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven;
verzoekt de lidstaten om bij het 
doorvoeren van hervormingen in hun 
eerstepijlerstelsels de veranderende 
verhouding tussen gepensioneerden en
werkenden aan te pakken door de 
activiteitsgraad via een aantal 
maatregelen te verhogen, mede om te 
voorkomen dat de kosten van de 
overheidspensioenen andere belangrijke 
overheidsuitgaven onmogelijk maken;
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de pensioenen uit de eerste pijler – zo 
nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een
behoorlijk universeel minimuminkomen
boven de armoedegrens opleveren;

Or. en

Amendement 89
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat pensioenen uit de 
eerste pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven;
verzoekt de lidstaten hervormingen door te 
voeren in hun eerstepijlerstelsels en de 
premiejaren aan te passen aan de 
veranderende verhouding tussen 
gepensioneerden en actieve bevolking, 
mede om te voorkomen dat de kosten van 
de overheidspensioenen andere belangrijke 
overheidsuitgaven onmogelijk maken;
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de pensioenen uit de eerste pijler – zo 

3. onderstreept dat
overheidspensioenstelsels voor 
gepensioneerden de belangrijkste bron van 
inkomsten blijven; verzoekt de lidstaten 
hervormingen door te voeren in hun
overheidsstelsels en de premiejaren en de 
pensioenleeftijd aan te passen aan de 
veranderende verhouding tussen 
gepensioneerden en actieve bevolking, 
mede om te voorkomen dat de kosten van 
de overheidspensioenen andere belangrijke 
overheidsuitgaven, met name sociale 
investeringen, onmogelijk maken;
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nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een 
behoorlijk minimuminkomen opleveren;

verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de overheidspensioenstelsels – zo nodig 
aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een 
behoorlijk minimuminkomen opleveren;

Or. en

Amendement 90
Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven; 
verzoekt de lidstaten hervormingen door te 
voeren in hun eerstepijlerstelsels en de 
premiejaren aan te passen aan de 
veranderende verhouding tussen 
gepensioneerden en actieve bevolking, 
mede om te voorkomen dat de kosten van 
de overheidspensioenen andere belangrijke 
overheidsuitgaven onmogelijk maken; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de pensioenen uit de eerste pijler – zo 
nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een
behoorlijk minimuminkomen opleveren;

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven; 
verzoekt de lidstaten hervormingen door te 
voeren in hun eerstepijlerstelsels en de 
premiejaren, rekening houdend met de 
tewerkstellingscijfers, aan te passen aan de 
veranderende verhouding tussen 
gepensioneerden en actieve bevolking, 
mede om te voorkomen dat de kosten van 
de overheidspensioenen andere belangrijke 
overheidsuitgaven onmogelijk maken; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de pensioenen uit de eerste pijler – zo 
nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een 
waardig levenspeil en economische 
onafhankelijkheid garanderen;

Or. de

Amendement 91
Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven; 
verzoekt de lidstaten hervormingen door te 
voeren in hun eerstepijlerstelsels en de 
premiejaren aan te passen aan de 
veranderende verhouding tussen 
gepensioneerden en actieve bevolking, 
mede om te voorkomen dat de kosten van 
de overheidspensioenen andere belangrijke 
overheidsuitgaven onmogelijk maken; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de pensioenen uit de eerste pijler – zo 
nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een 
behoorlijk minimuminkomen opleveren;

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven; 
verzoekt de lidstaten hervormingen door te 
voeren in hun eerstepijlerstelsels en de 
premiejaren aan te passen aan de 
veranderende verhouding tussen 
gepensioneerden en actieve bevolking, 
mede om te voorkomen dat de kosten van 
de overheidspensioenen andere belangrijke 
overheidsuitgaven onmogelijk maken; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de pensioenen uit de eerste pijler – zo 
nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een 
behoorlijk minimuminkomen dat 
overeenkomt met de vroegere verdiensten 
en de betaalde premies opleveren;

Or. hu

Amendement 92
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven; 
verzoekt de lidstaten hervormingen door te 
voeren in hun eerstepijlerstelsels en de 
premiejaren aan te passen aan de 
veranderende verhouding tussen 
gepensioneerden en actieve bevolking, 
mede om te voorkomen dat de kosten van 
de overheidspensioenen andere belangrijke 
overheidsuitgaven onmogelijk maken; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de pensioenen uit de eerste pijler – zo 
nodig aangevuld met 

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven 
en dat zij de meeste adequate bescherming 
bieden wat oudedagsvoorziening betreft, 
met name voor de meeste kwetsbare 
groepen, bijvoorbeeld werknemers met 
een laag inkomen, werknemers met 
onderbrekingen in hun loopbaan waar 
een reden voor is enz.; verzoekt de 
lidstaten hervormingen door te voeren in 
hun eerstepijlerstelsels en de premiejaren 
aan te passen aan de veranderende 
verhouding tussen gepensioneerden en 



AM\924597NL.doc 49/166 PE502.214v02-00

NL

minimuminkomensvoorzieningen – een 
behoorlijk minimuminkomen opleveren;

actieve bevolking, mede om te voorkomen 
dat de kosten van de overheidspensioenen 
andere belangrijke overheidsuitgaven 
onmogelijk maken; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat de pensioenen uit de 
eerste pijler – zo nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een 
behoorlijk minimuminkomen opleveren;

Or. en

Amendement 93
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven; 
verzoekt de lidstaten hervormingen door te 
voeren in hun eerstepijlerstelsels en de 
premiejaren aan te passen aan de 
veranderende verhouding tussen 
gepensioneerden en actieve bevolking, 
mede om te voorkomen dat de kosten van 
de overheidspensioenen andere belangrijke 
overheidsuitgaven onmogelijk maken; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de pensioenen uit de eerste pijler – zo 
nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een 
behoorlijk minimuminkomen opleveren;

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven; 
verzoekt de lidstaten die duidelijk behoefte 
hebben aan een inhaalslag, hervormingen 
door te voeren in hun eerstepijlerstelsels en 
de premiejaren aan te passen aan de 
veranderende verhouding tussen 
gepensioneerden en actieve bevolking, 
mede om te voorkomen dat de kosten van 
de overheidspensioenen andere belangrijke 
overheidsuitgaven onmogelijk maken; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de pensioenen uit de eerste pijler – zo 
nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een 
behoorlijk minimuminkomen opleveren;

Or. de

Amendement 94
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven; 
verzoekt de lidstaten hervormingen door te 
voeren in hun eerstepijlerstelsels en de 
premiejaren aan te passen aan de 
veranderende verhouding tussen 
gepensioneerden en actieve bevolking, 
mede om te voorkomen dat de kosten van 
de overheidspensioenen andere belangrijke 
overheidsuitgaven onmogelijk maken; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de pensioenen uit de eerste pijler – zo 
nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een 
behoorlijk minimuminkomen opleveren;

3. onderstreept dat pensioenen uit de eerste 
pijler voor gepensioneerden de 
belangrijkste bron van inkomsten blijven; 
verzoekt de lidstaten hervormingen door te 
voeren in hun eerstepijlerstelsels en de 
premiejaren aan te passen aan de 
evoluerende levensverwachting en de 
veranderende verhouding tussen 
gepensioneerden en actieve bevolking, 
mede om te voorkomen dat de kosten van 
de overheidspensioenen andere belangrijke 
overheidsuitgaven onmogelijk maken; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat 
de pensioenen uit de eerste pijler – zo 
nodig aangevuld met 
minimuminkomensvoorzieningen – een 
behoorlijk minimuminkomen opleveren;

Or. fr

Amendement 95
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept dat het belang van de 
eerste pijler voor de houdbaarheid en 
verbetering van de pensioenstelsels
duidelijk is, zoals de financiële crisis heeft 
aangetoond; wijst op de noodzaak van 
hervormingen van de pensioenstelsels 
voor de instandhouding van publieke, 
universele, op solidariteit gebaseerde 
systemen van sociale zekerheid, die 
fatsoenlijke pensioenen garanderen voor 
allen, waarin een echte solidariteit tussen 
de generaties wordt weerspiegeld;

Or. pt
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Amendement 96
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept dat een evenwichtige 
verhouding tussen arbeidsjaren en 
pensioenjaren niet alleen wordt bepaald 
door de leeftijd waarop iemand met 
pensioen gaat, maar vooral door het 
aantal arbeidsjaren voorafgaande aan het 
bereiken van de pensioenleeftijdsgrens;

Or. de

Amendement 97
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept het feit dat bij de 
hervormingsinspanningen op het gebied 
van pensioenen hoge prioriteit moet 
worden gegeven aan de aspecten in 
verband met armoedebestrijding; 
benadrukt het feit dat, als op dit punt niet 
doortastend wordt opgetreden, de Europa 
2020-doelstelling inzake armoede en 
sociale uitsluiting waarschijnlijk niet zal 
worden gehaald;

Or. en

Amendement 98
Minodora Cliveti
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten de 
overheidspensioenen te versterken door 
een verbetering van de kwaliteit van 
banen en lonen, de kwaliteit van de 
sociale diensten en het permanente 
karakter van de middelen om de 
socialebeschermingssystemen te 
financieren;

Or. en

Amendement 99
Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept dat een groot deel van 
de werknemers in de EU niet onder een 
bedrijfspensioenregeling valt en dat ook 
de derde pijler voor de meeste 
bevolkingsgroepen niet tot de 
mogelijkheden behoort;

Or. de

Amendement 100
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herinnert eraan dat de 
overheidspensioensstelsels als enige 
gebaseerd zijn op het principe van 
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solidariteit tussen en binnen generaties; is 
bijgevolg van mening dat met de 
overheidspensioensstelsels het best het 
levenspeil van gepensioneerden kan 
worden gehandhaafd en armoede van 
ouderen kan worden voorkomen en dat 
deze stelsels wel door andere stelsels 
kunnen worden aangevuld, maar er niet 
door kunnen worden vervangen; verzoekt 
de lidstaten de pensioenen uit de eerste 
pijler te garanderen, om een adequaat 
inkomen voor een waardig levenspeil te 
waarborgen;

Or. fr

Amendement 101
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. betreurt het feit dat in het Witboek 
van de Commissie noch aandacht wordt 
besteed aan de fundamentele noodzaak de 
overheidspensioensstelsels te versterken, 
noch aan de diversifiëring van de 
financieringsbronnen ervan, bijvoorbeeld 
via een algemene sociale bijdrage waarbij 
ook kapitaalinkomsten voor deze 
financiering zouden worden ingezet;

Or. fr

Amendement 102
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. herinnert eraan dat de 
stimulansen ter bevordering van stelsels 
voor een individueel pensioen, 
bijvoorbeeld fiscale kortingen, negatieve 
gevolgen hebben voor de 
overheidsbegrotingen en de 
socialezekerheidsstelsels; vraagt een 
grotere verlaging van de kosten en meer 
transparantie, alsmede beter toezicht en 
een betere bescherming van de 
consumenten met betrekking tot 
particuliere spaarregelingen;

Or. fr

Amendement 103
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat door de crisis de 
kwetsbaarheid aan het licht is gekomen van 
zowel de pensioenregelingen met 
kapitaaldekking als de pay-as-you-go-
stelsels; 

4. stelt vast dat door de crisis de 
kwetsbaarheid aan het licht is gekomen van 
zowel de pensioenregelingen met 
kapitaaldekking als de pay-as-you-go-
stelsels;

beveelt aan de pensioenstelsels op 
meerdere pijlers te baseren, ten minste 
bestaande uit: 
[...]
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de bestaande of toekomstige 
regelgeving op het gebied van pensioenen 
bevorderlijk is voor op meerdere pijlers 
rustende pensioenstelsels;

verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de bestaande of toekomstige 
regelgeving op het gebied van pensioenen 
bevorderlijk is voor op meerdere pijlers 
rustende pensioenstelsels;

Or. en
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Amendement 104
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat door de crisis de 
kwetsbaarheid aan het licht is gekomen van 
zowel de pensioenregelingen met 
kapitaaldekking als de pay-as-you-go-
stelsels; beveelt aan de pensioenstelsels op 
meerdere pijlers te baseren, ten minste 
bestaande uit:

4. stelt vast dat door de crisis in sommige 
lidstaten de kwetsbaarheid aan het licht is 
gekomen van zowel de pensioenregelingen 
met kapitaaldekking als de pay-as-you-go-
stelsels; beveelt een holistische 
benadering van de pensioenhervorming
aan, rekening houdend met alle 
componenten van de pensioenstelsels, en 
beveelt aan dat er een regeling komt die 
het volgende omvat:

Or. fr

Amendement 105
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat door de crisis de 
kwetsbaarheid aan het licht is gekomen 
van zowel de pensioenregelingen met 
kapitaaldekking als de pay-as-you-go-
stelsels; beveelt aan de pensioenstelsels op 
meerdere pijlers te baseren, ten minste 
bestaande uit:

4. stelt vast dat door de financiële en 
economische crisis de kwetsbaarheid van 
met name de pensioenregelingen met 
kapitaaldekking aan het licht is gekomen; 
beveelt aan de pensioenstelsels op 
meerdere pijlers te baseren, ten minste 
bestaande uit:

Or. de

Amendement 106
Milan Cabrnoch
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat door de crisis de 
kwetsbaarheid aan het licht is gekomen van 
zowel de pensioenregelingen met 
kapitaaldekking als de pay-as-you-go-
stelsels; beveelt aan de pensioenstelsels op 
meerdere pijlers te baseren, ten minste 
bestaande uit:

4. stelt vast dat door de crisis en de 
uitdagingen als gevolg van de vergrijzing 
de kwetsbaarheid aan het licht is gekomen 
van zowel de pensioenregelingen met 
kapitaaldekking als de pay-as-you-go-
stelsels; beveelt aan de pensioenstelsels op 
meerdere pijlers te baseren met het oog op 
een verdere individualisering van de 
pensioenstelsels; benadrukt het feit dat de 
pensioenstelsels stevig zijn verankerd in 
de culturele, sociale, politieke en 
economische omstandigheden van elke 
lidstaat;

Or. en

Amendement 107
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat door de crisis de 
kwetsbaarheid aan het licht is gekomen van 
zowel de pensioenregelingen met 
kapitaaldekking als de pay-as-you-go-
stelsels; beveelt aan de pensioenstelsels op 
meerdere pijlers te baseren, ten minste
bestaande uit:

4. stelt vast dat door de crisis de 
kwetsbaarheid aan het licht is gekomen van 
zowel de pensioenregelingen met 
kapitaaldekking als de pay-as-you-go-
stelsels; beveelt aan dat de lidstaten indien 
passend overwegen pensioenstelsels in te 
voeren of te behouden die gebaseerd zijn
op meerdere pijlers, bijvoorbeeld bestaande 
uit:

Or. en

Amendement 108
Evelyn Regner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat door de crisis de 
kwetsbaarheid aan het licht is gekomen van 
zowel de pensioenregelingen met 
kapitaaldekking als de pay-as-you-go-
stelsels; beveelt aan de pensioenstelsels op 
meerdere pijlers te baseren, ten minste 
bestaande uit:

4. stelt vast dat door de bancaire en 
financiële crisis de kwetsbaarheid aan het 
licht is gekomen van met name de 
pensioenregelingen met kapitaaldekking, 
maar ook de pay-as-you-go-stelsels; 
beveelt aan de pensioenstelsels op 
meerdere pijlers te baseren, ten minste 
bestaande uit:

Or. de

Amendement 109
Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat door de crisis de 
kwetsbaarheid aan het licht is gekomen van 
zowel de pensioenregelingen met 
kapitaaldekking als de pay-as-you-go-
stelsels; beveelt aan de pensioenstelsels op 
meerdere pijlers te baseren, ten minste 
bestaande uit:

4. stelt vast dat door de crisis de 
kwetsbaarheid aan het licht is gekomen van 
zowel de pensioenregelingen met 
kapitaaldekking als de pay-as-you-go-
stelsels; beveelt aan de pensioenstelsels op 
meerdere pijlers te baseren, die kunnen 
bestaan uit:

Or. hu

Amendement 110
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

i. een eerste pijler met een uit Schrappen
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overheidsmiddelen gefinancierd 
behoorlijk minimumpensioen;

Or. en

Amendement 111
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

i. een eerste pijler met een uit 
overheidsmiddelen gefinancierd 
behoorlijk minimumpensioen;

Schrappen

Or. en

Amendement 112
Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

i. een eerste pijler met een uit 
overheidsmiddelen gefinancierd 
behoorlijk minimumpensioen;

i. een eerste pijler die de levensstandaard 
garandeert;

Or. de

Amendement 113
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

i. een eerste pijler met een uit i. een via het omslagstelsel (eerste pijler) 
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overheidsmiddelen gefinancierd
behoorlijk minimumpensioen;

door de overheid uitgekeerd pensioen dat 
de zekerheid biedt dat de kosten van 
levensonderhoud gefinancierd kunnen 
worden en de levenskwaliteit en daarmee 
een waardig, op zelfbeschikking berustend 
leven verzekerd is;

Or. de

Amendement 114
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

i. een eerste pijler met een uit 
overheidsmiddelen gefinancierd behoorlijk 
minimumpensioen;

i. een eerste pijler met een uit 
overheidsmiddelen gefinancierd pensioen 
dat de levensstandaard garandeert;

Or. de

Amendement 115
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

i. een eerste pijler met een uit 
overheidsmiddelen gefinancierd behoorlijk
minimumpensioen;

i. eerst en vooral een eerste pijler met een 
uit overheidsmiddelen gefinancierd
adequaat pensioen dat de gepensioneerde 
in staat stelt behoorlijk te leven en voor
een toereikend vervangingsinkomen zorgt;

Or. fr

Amendement 116
Danuta Jazłowiecka
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt i

Ontwerpresolutie Amendement

i. een eerste pijler met een uit 
overheidsmiddelen gefinancierd
behoorlijk minimumpensioen;

i. een overheidspensioenstelsel, met
daarin een pay-as-you-go- of een 
kapitaaldekkingscomponent of beide, met 
de garantie van een behoorlijk 
minimumpensioen;

Or. en

Amendement 117
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii. een tweede pijler met een 
werkgerelateerd, verplicht collectief 
pensioen met kapitaaldekking, bij 
voorkeur beheerd door de (sectoriële) 
sociale partners; 

Schrappen

Or. en

Amendement 118
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii. een tweede pijler met een 
werkgerelateerd, verplicht collectief 
pensioen met kapitaaldekking, bij 
voorkeur beheerd door de (sectoriële) 
sociale partners; 

Schrappen
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Or. en

Amendement 119
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii. een tweede pijler met een 
werkgerelateerd, verplicht collectief 
pensioen met kapitaaldekking, bij 
voorkeur beheerd door de (sectoriële) 
sociale partners; 

ii. een solide, transparante, door de 
overheid uitgekeerde oudedagvoorziening 
(eerste pijler) die als basis dient voor de 
financiering van de levensstandaard;

Or. de

Amendement 120
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii. een tweede pijler met een 
werkgerelateerd, verplicht collectief 
pensioen met kapitaaldekking, bij 
voorkeur beheerd door de (sectoriële) 
sociale partners;

ii. ruim toegankelijke werkgerelateerde 
bedrijfspensioenfondsen, bij voorkeur 
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners;

Or. en

Amendement 121
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt ii
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Ontwerpresolutie Amendement

ii. een tweede pijler met een 
werkgerelateerd, verplicht collectief 
pensioen met kapitaaldekking, bij voorkeur
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners;

ii. een tweede pijler met een 
werkgerelateerd, wijdverbreid collectief 
pensioen met kapitaaldekking, beheerd op 
sector- of bedrijfsniveau;

Or. en

Amendement 122
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii. een tweede pijler met een 
werkgerelateerd, verplicht collectief 
pensioen met kapitaaldekking, bij voorkeur
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners;

ii. een tweede pijler met een algemeen, 
werkgerelateerd, aanvullend collectief 
pensioen met kapitaaldekking, beheerd 
door de (sectoriële) sociale partners en bij 
voorkeur ingevoerd met collectieve 
overeenkomsten, met daarin geïntegreerd 
de fundamentele dimensies van 
solidariteit tussen werknemers en 
verantwoordelijkheid van de werkgevers;
geeft aan dat deze verantwoordelijkheid 
niet hoeft te worden gedragen door de 
overheid;

Or. fr

Amendement 123
Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii. een tweede pijler met een 
werkgerelateerd, verplicht collectief 

ii. een tweede pijler met een 
werkgerelateerd, collectief pensioen met 
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pensioen met kapitaaldekking, bij voorkeur
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners;

kapitaaldekking, die ook kan worden 
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners;

Or. hu

Amendement 124
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii. een tweede pijler met een 
werkgerelateerd, verplicht collectief 
pensioen met kapitaaldekking, bij voorkeur
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners;

ii. een tweede pijler met een 
werkgerelateerd, collectief pensioen met 
kapitaaldekking, dat kan worden beheerd 
door de (sectoriële) sociale partners;

Or. en

Amendement 125
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii. een tweede pijler met een 
werkgerelateerd, verplicht collectief 
pensioen met kapitaaldekking, bij voorkeur 
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners;

ii. een tweede pijler met een 
werkgerelateerd, verplicht collectief 
pensioen met kapitaaldekking, bij voorkeur
via onderhandelingen vastgesteld door de 
sociale partners en beheerd door
onafhankelijke instanties die openbaar 
rekenschap verschuldigd zijn en waarvan 
deelnemers aan de regeling deel 
uitmaken;

Or. en

Amendement 126
Thomas Händel
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii. een tweede pijler met een 
werkgerelateerd, verplicht collectief 
pensioen met kapitaaldekking, bij 
voorkeur beheerd door de (sectoriële) 
sociale partners; 

ii. een tweede pijler met een 
werkgerelateerd, collectief pensioen, dat 
bij voorkeur beheerd wordt door de 
(sectoriële) sociale partners en een 
aanvullend karakter heeft;

Or. de

Amendement 127
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii. een tweede pijler met een 
werkgerelateerd, verplicht collectief 
pensioen met kapitaaldekking, bij voorkeur
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners; 

een tweede pijler met een werkgerelateerd, 
verplicht collectief pensioen met 
kapitaaldekking, beheerd door de 
(sectoriële) sociale partners; 

Or. en

Amendement 128
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii. een tweede pijler met een 
werkgerelateerd, verplicht collectief 
pensioen met kapitaaldekking, bij voorkeur 
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners; 

ii. een tweede pijler met een 
werkgerelateerd, verplicht collectief 
pensioen met kapitaaldekking, bij voorkeur 
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners; daarbij dient aan werknemers 
het recht te worden toegekend om zich 
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aan te sluiten bij pensioenregelingen van 
de tweede pijler; voor de 
werkgeverspremies ten behoeve van 
bedrijfspensioenen blijft het beginsel van 
vrijwilligheid gelden;

Or. de

Amendement 129
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt ii

Ontwerpresolutie Amendement

ii. een tweede pijler met een 
werkgerelateerd, verplicht collectief 
pensioen met kapitaaldekking, bij voorkeur 
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners; 

een tweede pijler met een werkgerelateerd, 
verplicht collectief pensioen met 
kapitaaldekking, beheerd door de 
(sectoriële) sociale partners en met 
verplichte deelname van de betrokken 
werkgevers en werknemers; 

Or. en

Amendement 130
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

iii. een derde pijler met een individueel 
pensioen op basis van particulier sparen;

Schrappen

Or. en

Amendement 131
Milan Cabrnoch
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

iii. een derde pijler met een individueel 
pensioen op basis van particulier sparen;

Schrappen

Or. en

Amendement 132
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

iii. een derde pijler met een individueel 
pensioen op basis van particulier sparen; 

Schrappen

Or. de

Amendement 133
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

iii. een derde pijler met een individueel 
pensioen op basis van particulier sparen;

iii. particuliere pensioenspaarregelingen

Or. en

Amendement 134
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt iii
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Ontwerpresolutie Amendement

iii. een derde pijler met een individueel
pensioen op basis van particulier sparen; 

iii. een tweede pijler met een 
werkgerelateerd, vrijwillig collectief
pensioen met kapitaaldekking, bij 
voorkeur beheerd door de sociale 
partners;

Or. de

Amendement 135
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 – punt iii

Ontwerpresolutie Amendement

iii. een derde pijler met een individueel 
pensioen op basis van particulier sparen;

iii. en voor wie hiertoe de middelen heeft,
een derde pijler met een optionele 
individuele spaarregeling, die evenwel 
geenszins wordt bevorderd met fiscale 
voordelen;

Or. fr

Amendement 136
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de lidstaten de invoering van een 
dergelijke regeling of iets vergelijkbaars te 
overwegen, waar deze nog niet bestaat;
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de bestaande of toekomstige 
regelgeving op het gebied van pensioenen 
bevorderlijk is voor op meerdere pijlers 
rustende pensioenstelsels;

verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de bestaande of toekomstige 
regelgeving op het gebied van pensioenen 
bevorderlijk is voor op meerdere pijlers 
rustende pensioenstelsels, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van 
de pensioenstelsels van de lidstaten;
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Or. en

Amendement 137
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de lidstaten de invoering van een
dergelijke regeling of iets vergelijkbaars te 
overwegen, waar deze nog niet bestaat;
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de bestaande of toekomstige 
regelgeving op het gebied van pensioenen 
bevorderlijk is voor op meerdere pijlers 
rustende pensioenstelsels;

verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de bestaande of toekomstige 
regelgeving op het gebied van pensioenen 
bevorderlijk is voor op meerdere pijlers 
rustende pensioenstelsels en dat deze 
stelsels in de bedoelde regelgeving 
volledig worden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 138
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de lidstaten de invoering van een 
dergelijke regeling of iets vergelijkbaars te 
overwegen, waar deze nog niet bestaat;
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de bestaande of toekomstige 
regelgeving op het gebied van pensioenen 
bevorderlijk is voor op meerdere pijlers 
rustende pensioenstelsels;

verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de bestaande of toekomstige 
regelgeving op het gebied van pensioenen 
bevorderlijk is voor op meerdere pijlers 
rustende pensioenstelsels;

Or. en
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Amendement 139
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de lidstaten de invoering van een 
dergelijke regeling of iets vergelijkbaars te 
overwegen, waar deze nog niet bestaat; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de bestaande of toekomstige 
regelgeving op het gebied van pensioenen 
bevorderlijk is voor op meerdere pijlers 
rustende pensioenstelsels;

verzoekt de lidstaten de invoering van een 
dergelijke regeling of iets vergelijkbaars te 
overwegen, waar deze nog niet bestaat; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de bestaande of toekomstige 
regelgeving op het gebied van pensioenen 
bevorderlijk is voor de pensioenstelsels;

Or. de

Amendement 140
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de lidstaten de invoering van een 
dergelijke regeling of iets vergelijkbaars te 
overwegen, waar deze nog niet bestaat; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de bestaande of toekomstige 
regelgeving op het gebied van pensioenen 
bevorderlijk is voor op meerdere pijlers
rustende pensioenstelsels;

verzoekt de lidstaten de invoering van een 
dergelijke regeling of iets vergelijkbaars te 
overwegen, waar deze nog niet bestaat; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de bestaande of toekomstige 
regelgeving op het gebied van pensioenen 
bevorderlijk is voor pensioenstelsels die 
zowel uit financieel als uit sociaal 
oogpunt duurzaam zijn, met tegelijk een 
versterking van het beleid dat gericht is op 
het welzijn van ouderen, afgezien van de 
pensioenen, bijvoorbeeld fiscale 
ondersteuning voor de toegang tot het 
eigenaarschap van een woning en 
dekking van geneeskundige verzorging;

Or. fr
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Amendement 141
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de lidstaten de invoering van een 
dergelijke regeling of iets vergelijkbaars te 
overwegen, waar deze nog niet bestaat; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de bestaande of toekomstige 
regelgeving op het gebied van pensioenen 
bevorderlijk is voor op meerdere pijlers 
rustende pensioenstelsels;

verzoekt de lidstaten de invoering van een 
dergelijke regeling of iets vergelijkbaars te 
overwegen, waar deze nog niet bestaat, en 
te garanderen dat pensioenspaartegoeden 
goed worden beschermd en bewaard voor 
toekomstig gebruik en niet ten prooi 
vallen aan de kortetermijnbelangen van 
regeringen die in financiële 
moeilijkheden verkeren; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat de 
bestaande of toekomstige regelgeving op 
het gebied van pensioenen bevorderlijk is 
voor op meerdere pijlers rustende 
pensioenstelsels die zowel financieel als 
sociaal duurzaam zijn;

Or. en

Amendement 142
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de lidstaten de invoering van een 
dergelijke regeling of iets vergelijkbaars te 
overwegen, waar deze nog niet bestaat; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de bestaande of toekomstige 
regelgeving op het gebied van pensioenen 
bevorderlijk is voor op meerdere pijlers 
rustende pensioenstelsels;

stelt in dit verband evenwel vast dat de 
eerste pijler de belangrijkste moet zijn en 
dat deze pijler daarom naar verhouding 
meer aandacht moet krijgen; verzoekt de 
lidstaten de invoering van een dergelijke 
regeling of iets vergelijkbaars te 
overwegen, waar deze nog niet bestaat;
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de bestaande of toekomstige 
regelgeving op het gebied van pensioenen 
bevorderlijk is voor op meerdere pijlers 
rustende pensioenstelsels;
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Or. de

Amendement 143
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de lidstaten verder te werken aan 
de uitvoering van de nodige hervormingen 
om de financiële levensvatbaarheid van de 
pensioenstelsels te verzekeren met 
instandhouding van adequate pensioenen 
om aan te sluiten bij het voornaamste doel 
van deze stelsels, namelijk oudere mensen 
in staat stellen waardig en financieel 
onafhankelijk te leven;

Or. el

Amendement 144
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is tevreden met de aanbeveling van 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité dat minimale pensioenniveaus 
worden vastgesteld, om te zorgen voor 
pensioeninkomens die boven de 
armoededrempel liggen;

Or. fr

Amendement 145
Kinga Göncz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent het belang van pensioenfondsen 
als grote, betrouwbare 
langetermijninvesteerders in de EU-
economie; onderstreept hun betekenis 
voor het halen van de hoofddoelen van de 
Europa 2020-strategie op het gebied van 
economische groei, meer en betere banen 
en de totstandbrenging van een op sociale 
integratie gerichte samenleving; dringt er 
bij de Commissie op aan het 
beleggingspotentieel van de 
pensioenfondsen niet in gevaar te brengen 
wanneer zij EU-regelgeving invoert of 
wijzigt, met name bij de herziening van de 
richtlijn over de activiteiten van en het 
toezicht op de bedrijfspensioenfondsen;

Schrappen

Or. en

Amendement 146
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent het belang van pensioenfondsen 
als grote, betrouwbare 
langetermijninvesteerders in de EU-
economie; onderstreept hun betekenis 
voor het halen van de hoofddoelen van de 
Europa 2020-strategie op het gebied van 
economische groei, meer en betere banen 
en de totstandbrenging van een op sociale 
integratie gerichte samenleving; dringt er 
bij de Commissie op aan het 
beleggingspotentieel van de 
pensioenfondsen niet in gevaar te brengen 
wanneer zij EU-regelgeving invoert of 
wijzigt, met name bij de herziening van de 

Schrappen



AM\924597NL.doc 73/166 PE502.214v02-00

NL

richtlijn over de activiteiten van en het
toezicht op de bedrijfspensioenfondsen;

Or. de

Amendement 147
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent het belang van pensioenfondsen 
als grote, betrouwbare 
langetermijninvesteerders in de EU-
economie; onderstreept hun betekenis voor 
het halen van de hoofddoelen van de 
Europa 2020-strategie op het gebied van 
economische groei, meer en betere banen 
en de totstandbrenging van een op sociale 
integratie gerichte samenleving; dringt er 
bij de Commissie op aan het 
beleggingspotentieel van de 
pensioenfondsen niet in gevaar te brengen 
wanneer zij EU-regelgeving invoert of 
wijzigt, met name bij de herziening van de 
richtlijn over de activiteiten van en het 
toezicht op de bedrijfspensioenfondsen;

5. erkent het potentieel van goed 
gereguleerde pensioenfondsen als grote, 
betrouwbare langetermijninvesteerders in 
de EU-economie; onderstreept hun 
betekenis voor het halen van de 
hoofddoelen van de Europa 2020-strategie 
op het gebied van duurzame economische 
groei, meer en betere banen en de 
totstandbrenging van een op sociale 
integratie gerichte samenleving; verzoekt 
de Commissie initiatieven voor te stellen 
om ervoor te zorgen dat pensioenfondsen 
bijdragen tot duurzame, sociale en 
innoverende investeringen 
overeenkomstig de Europa 2020-strategie; 
dringt er bij de Commissie op aan er bij 
wijze van prioriteit voor te zorgen dat 
pensioenfondsen niet worden blootgesteld 
aan onnodig risico en dat er 
veiligheidsmechanismen zijn voor de
insolventie van pensioenfondsen; verzoekt 
de Commissie te focussen op de 
bescherming van de consumenten door 
het investeringsrisico van 
pensioenfondsen te verminderen en 
stabiel rendement te bevorderen, met 
name bij de herziening van de richtlijn over 
de activiteiten van en het toezicht op de 
bedrijfspensioenfondsen;

Or. en
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Amendement 148
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent het belang van pensioenfondsen
als grote, betrouwbare 
langetermijninvesteerders in de EU-
economie; onderstreept hun betekenis voor 
het halen van de hoofddoelen van de 
Europa 2020-strategie op het gebied van 
economische groei, meer en betere banen 
en de totstandbrenging van een op sociale 
integratie gerichte samenleving; dringt er 
bij de Commissie op aan het 
beleggingspotentieel van de
pensioenfondsen niet in gevaar te brengen 
wanneer zij EU-regelgeving invoert of 
wijzigt, met name bij de herziening van de 
richtlijn over de activiteiten van en het 
toezicht op de bedrijfspensioenfondsen;

5. erkent het belang van alle 
pensioenverstrekkers als grote, 
betrouwbare langetermijninvesteerders in 
de EU-economie; onderstreept hun 
betekenis voor het halen van de 
hoofddoelen van de Europa 2020-strategie 
op het gebied van economische groei, meer 
en betere banen en de totstandbrenging van 
een op sociale integratie gerichte 
samenleving; dringt er bij de Commissie 
op aan het beleggingspotentieel van de
pensioenverstrekkers niet in gevaar te 
brengen wanneer zij EU-regelgeving 
invoert of wijzigt;

Or. en

Amendement 149
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent het belang van pensioenfondsen
als grote, betrouwbare 
langetermijninvesteerders in de EU-
economie; onderstreept hun betekenis voor 
het halen van de hoofddoelen van de 
Europa 2020-strategie op het gebied van 
economische groei, meer en betere banen 
en de totstandbrenging van een op sociale 
integratie gerichte samenleving; dringt er 

5. erkent het belang van alle verstrekkers 
van bedrijfs- en individuele pensioenen 
als grote, betrouwbare 
langetermijninvesteerders in de EU-
economie; onderstreept hun betekenis voor 
het halen van de hoofddoelen van de 
Europa 2020-strategie op het gebied van 
economische groei, meer en betere banen 
en de totstandbrenging van een op sociale 
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bij de Commissie op aan het 
beleggingspotentieel van de 
pensioenfondsen niet in gevaar te brengen 
wanneer zij EU-regelgeving invoert of 
wijzigt, met name bij de herziening van de 
richtlijn over de activiteiten van en het 
toezicht op de bedrijfspensioenfondsen;

integratie gerichte samenleving; dringt er 
bij de Commissie op aan het 
beleggingspotentieel van de 
pensioenfondsen niet in gevaar te brengen 
wanneer zij EU-regelgeving invoert of 
wijzigt, met name bij de herziening van de 
richtlijn over de activiteiten van en het 
toezicht op de bedrijfspensioenfondsen;

Or. en

Amendement 150
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent het belang van pensioenfondsen 
als grote, betrouwbare 
langetermijninvesteerders in de EU-
economie; onderstreept hun betekenis voor 
het halen van de hoofddoelen van de 
Europa 2020-strategie op het gebied van 
economische groei, meer en betere banen 
en de totstandbrenging van een op sociale 
integratie gerichte samenleving; dringt er 
bij de Commissie op aan het 
beleggingspotentieel van de 
pensioenfondsen niet in gevaar te brengen 
wanneer zij EU-regelgeving invoert of 
wijzigt, met name bij de herziening van de 
richtlijn over de activiteiten van en het 
toezicht op de bedrijfspensioenfondsen;

5. erkent het belang dat de 
financieringsinstrumenten van de 
pensioenstelsels (pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen) kunnen 
hebben als grote, betrouwbare 
langetermijninvesteerders in de EU-
economie; onderstreept hun betekenis voor 
het halen van de hoofddoelen van de 
Europa 2020-strategie op het gebied van 
economische groei, meer en betere banen 
en de totstandbrenging van een op sociale 
integratie gerichte samenleving, als de 
investeringen ervan op verantwoordelijke 
wijze worden georiënteerd naar 
toekomstgerichte sectoren op het 
grondgebied van de Unie; geeft aan dat 
deze oriëntatie van de investeringen bij 
wijze van prioriteit betrekking kan hebben 
op de ontwikkeling van de onderneming 
zelf waaraan de pensioenregeling in 
kwestie is verbonden; is tevreden met de 
toekomstige evaluatie, in het kader van 
een toekomstig, door de Commissie 
aangekondigd groenboek over 
investeringen op lange termijn, van de 
impact van de voorschriften van de Unie 
op de investeringen van de stelsels voor 
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een aanvullend pensioen; dringt er bij de 
Commissie op aan het beleggingspotentieel 
van de pensioenfondsen niet in gevaar te 
brengen wanneer zij EU-regelgeving 
invoert of wijzigt, met name bij de 
herziening van de richtlijn over de 
activiteiten van en het toezicht op de 
bedrijfspensioenfondsen;

Or. fr

Amendement 151
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie, de lidstaten 
en de sociale partners ervoor te zorgen dat 
jongeren in het beheer van 
pensioenfondsen naar behoren 
vertegenwoordigd zijn en dat bij elke 
regulering van pensioenfondsen 
bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
doelstelling te zorgen voor adequate 
pensioenen voor toekomstige generaties 
die schommelingen/ ontwikkelingen/ 
schokken op de financiële markten en 
demografische veranderingen kunnen 
doorstaan;

Or. en

Amendement 152
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. herinnert aan de strategie van 
Lissabon 2000-2010, in de context 
waarvan de Commissie en de lidstaten een 
decennium lang intensief hebben 
gediscussieerd over structurele 
hervormingen met betrekking tot het 
macro-economisch, het micro-economisch 
en het werkgelegenheidsbeleid, met als 
resultaat op het Verdrag gebaseerde 
landenspecifieke aanbevelingen aan de 
lidstaten, waarvan er vele direct of 
indirect betrekking hadden op de 
vrijwaring van adequate en duurzame 
pensioenen; betreurt het feit dat deze 
aanbevelingen niet zijn gevolgd, hoewel 
zij in aanzienlijke mate de impact van de 
crisis hadden kunnen verlichten;

Or. en

Amendement 153
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. is tevreden met het 
vergrijzingsverslag 2012 (2012 Ageing 
Report) en het toereikendheidsverslag 
2012 (2012 Adequacy Report), 
alomvattende en kwalitatief hoogstaande 
publicaties waarin de toereikendheid en 
de duurzaamheid van de pensioenstelsels 
op lange termijn in alle lidstaten wordt 
onderzocht; betreurt het feit dat de 
toereikendheids- en de 
duurzaamheidsdimensie van pensioenen 
worden behandeld in onderscheiden 
verslagen met een hoogst technisch 
karakter; verzoekt de Commissie en de 
Raad snel een geïntegreerde, beknopte en 
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niet-technische publiekssamenvatting te 
publiceren, om de EU-burgers in staat te 
stellen de uitdagingen voor hun nationale 
pensioenstelsel in het kader van een 
vergelijking van alle EU-lidstaten te 
beoordelen;

Or. en

Amendement 154
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat het, om tot een 
integrale oplossing van de 
pensioenproblematiek te komen, rekening 
houdend met de noodzaak van langer 
doorwerken, van een aanpassing van de 
arbeidsvoorwaarden en van permanente 
bijscholing om mensen in staat te stellen 
langer door te werken, van het grootste 
belang is dat regeringen en sociale partners 
een consensus bereiken;

6. is van mening dat het, om tot een 
integrale oplossing van de 
pensioenproblematiek te komen, van het 
grootste belang is dat regeringen en sociale 
partners een consensus bereiken

Or. pt

Amendement 155
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat het, om tot een 
integrale oplossing van de 
pensioenproblematiek te komen, rekening 
houdend met de noodzaak van langer 
doorwerken, van een aanpassing van de 

6. is van mening dat het, om tot een 
integrale oplossing van de 
pensioenproblematiek te komen en de 
arbeidsvoorwaarden en de permanente 
bijscholing aan te passen om mensen de 
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arbeidsvoorwaarden en van permanente 
bijscholing om mensen in staat te stellen
langer door te werken, van het grootste 
belang is dat regeringen en sociale partners 
een consensus bereiken;

mogelijkheid te bieden om langer door te 
werken, van het grootste belang is dat 
regeringen en sociale partners een 
consensus bereiken;

Or. en

Amendement 156
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat het, om tot een 
integrale oplossing van de 
pensioenproblematiek te komen, rekening 
houdend met de noodzaak van langer 
doorwerken, van een aanpassing van de 
arbeidsvoorwaarden en van permanente 
bijscholing om mensen in staat te stellen 
langer door te werken, van het grootste 
belang is dat regeringen en sociale partners 
een consensus bereiken;

6. is van mening dat het, om tot een 
integrale oplossing van de 
pensioenproblematiek te komen, rekening 
houdend met de noodzaak de graad van
economische afhankelijkheid van de
socialebeschermingsstelsels te 
verminderen, de arbeidsvoorwaarden nog 
meer te verbeteren en permanente 
bijscholing meer te bevorderen om mensen 
in staat te stellen langer door te werken en 
de wettelijke pensioenleeftijd te bereiken, 
van het grootste belang is dat regeringen en 
sociale partners een consensus bereiken;

Or. fr

Amendement 157
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat het, om tot een
integrale oplossing van de 
pensioenproblematiek te komen, rekening 
houdend met de noodzaak van langer 

6. is van mening dat het, om tot een
effectieve oplossing van de 
pensioenproblematiek te komen, rekening 
houdend met de noodzaak van langer 
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doorwerken, van een aanpassing van de 
arbeidsvoorwaarden en van permanente 
bijscholing om mensen in staat te stellen 
langer door te werken, van het grootste 
belang is dat regeringen en sociale partners
een consensus bereiken;

doorwerken, van een aanpassing van de 
arbeidsvoorwaarden en van permanente 
bijscholing om mensen in staat te stellen 
langer door te werken, van het grootste 
belang is dat regeringen en sociale partners
beste praktijken uitwisselen;

Or. en

Amendement 158
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat het, om tot een 
integrale oplossing van de 
pensioenproblematiek te komen, rekening 
houdend met de noodzaak van langer 
doorwerken, van een aanpassing van de 
arbeidsvoorwaarden en van permanente 
bijscholing om mensen in staat te stellen 
langer door te werken, van het grootste 
belang is dat regeringen en sociale partners 
een consensus bereiken;

6. is van mening dat het, om tot een 
integrale oplossing van de 
pensioenproblematiek te komen, rekening 
houdend met de noodzaak van langer 
doorwerken bij gelijkblijvende 
gezondheid, van een aanpassing van de 
arbeidsvoorwaarden en van permanente 
bijscholing om mensen in staat te stellen 
tot het bereiken van de wettelijke 
pensioenleeftijd door te werken, van het 
grootste belang is dat regeringen en sociale 
partners een consensus bereiken;

Or. de

Amendement 159
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat het, om tot een 
integrale oplossing van de 
pensioenproblematiek te komen, rekening 
houdend met de noodzaak van langer 

6. is van mening dat het, om tot een 
integrale oplossing van de 
pensioenproblematiek te komen, rekening 
houdend met de noodzaak van langer 
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doorwerken, van een aanpassing van de 
arbeidsvoorwaarden en van permanente 
bijscholing om mensen in staat te stellen 
langer door te werken, van het grootste 
belang is dat regeringen en sociale partners 
een consensus bereiken;

doorwerken, van een aanpassing van de 
arbeidsvoorwaarden en van permanente 
bijscholing voor jong en oud om mensen 
in staat te stellen vrijwillig langer – ook tot 
na de wettelijk bepaalde 
pensioengerechtigde leeftijd – door te 
werken, van het grootste belang is dat 
regeringen en sociale partners een 
consensus bereiken; dit dient ook door 
middel van belastingvoordelen te worden 
gestimuleerd, omdat daardoor een win-
winsituatie ontstaat; verzoekt de lidstaten 
samen met de sociale partners 
maatregelen te ontwikkelen om dergelijke 
bijscholingen te kunnen verzorgen;

Or. de

Amendement 160
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat het, om tot een 
integrale oplossing van de 
pensioenproblematiek te komen, rekening 
houdend met de noodzaak van langer 
doorwerken, van een aanpassing van de 
arbeidsvoorwaarden en van permanente 
bijscholing om mensen in staat te stellen 
langer door te werken, van het grootste 
belang is dat regeringen en sociale partners 
een consensus bereiken;

6. is van mening dat het, om tot een 
integrale oplossing van de 
pensioenproblematiek te komen, rekening 
houdend met de noodzaak van langer 
doorwerken, van een aanpassing van de 
arbeidsvoorwaarden en van de bevordering 
van permanente bijscholing om mensen in 
staat te stellen langer door te werken, van 
het grootste belang is dat regeringen en 
sociale partners een consensus bereiken;

Or. en

Amendement 161
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van mening dat in de meeste 
lidstaten dringend moet worden 
opgetreden om de pensioenstelsels 
inclusiever te maken en in de stelsels de 
personen op te nemen die niet werken, om 
zo de basis zowel van premiebetalers als 
van begunstigden te verbreden, met name 
door de opname van zelfstandigen, 
personen met een inkomen dat niet 
afkomstig is van arbeid en migranten; 
benadrukt het feit dat migranten uit derde 
landen een hoog risico lopen van armoede 
op latere leeftijd en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de 
overdraagbaarheidsregeling voor 
migranten uit derde landen te verbeteren;

Or. en

Amendement 162
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie zich in te 
zetten voor een Europese kaderrichtlijn 
inzake minimumpensioenen, waarin kan 
worden bepaald dat iedereen vanaf een 
bepaalde leeftijd, ongeacht het aantal 
jaren dat hij of zij heeft gewerkt, recht 
heeft op een minimumpensioen;

Or. en

Amendement 163
Frédéric Daerden
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept het feit dat een 
verhoging van de wettelijke 
pensioenleeftijd vooral als gevolg zal 
hebben dat uitgaven die voordien ten laste 
kwamen van de pensioenstelsels, worden 
overgeheveld naar andere 
uitgavencategorieën binnen de 
socialebeschermingsstelsels, bijvoorbeeld 
de werkloosheidsuitkeringen of de 
gezondheidszorg;

Or. fr

Amendement 164
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over de centrale voorstellen 
in het Witboek, namelijk dat de nadruk 
moet liggen op het evenwicht tussen 
arbeidsleven en pensioentijd, de 
ontwikkeling van aanvullende 
bedrijfspensioenen en individueel 
pensioensparen alsmede de verbetering 
van de instrumenten van de EU voor het 
toezicht op de pensioenen;

7. is verheugd over de centrale voorstellen 
in het Witboek, namelijk dat wordt gezorgd 
voor de financiële stabiliteit van de 
pensioenstelsels, met het oog op adequate 
pensioeninkomens, om ouderen in staat te 
stellen een behoorlijk levenspeil te 
genieten, en dus economisch 
onafhankelijk te zijn, en dat de 
instrumenten van de EU voor het toezicht 
op de pensioenen worden verbeterd;

Or. fr

Amendement 165
Inês Cristina Zuber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over de centrale voorstellen 
in het Witboek, namelijk dat de nadruk 
moet liggen op het evenwicht tussen 
arbeidsleven en pensioentijd; de 
ontwikkeling van aanvullende 
bedrijfspensioenen en individueel 
pensioensparen alsmede de verbetering 
van de instrumenten van de EU voor het 
toezicht op de pensioenen;

7. merkt met bezorgdheid op dat het 
Witboek voorstelt dat de nadruk moet 
liggen op de ontwikkeling van aanvullende 
bedrijfspensioenen en individueel 
pensioensparen, wat een verlies aan 
waardering inhoudt van de openbare 
stelsels van sociale zekerheid en de 
beginselen van solidariteit tussen de 
generaties die daaraan ten grondslag ligt; 

Or. pt

Amendement 166
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over de centrale voorstellen
in het Witboek, namelijk dat de nadruk 
moet liggen op het evenwicht tussen 
arbeidsleven en pensioentijd, de 
ontwikkeling van aanvullende 
bedrijfspensioenen en individueel 
pensioensparen alsmede de verbetering 
van de instrumenten van de EU voor het 
toezicht op de pensioenen;

7. betreurt het feit dat de Commissie in het 
Witboek niet naar behoren rekening 
houdt met het feit dat universele 
armoedebestendige eerstepijlerregelingen
belangrijk zijn voor de bestrijding van 
armoede op latere leeftijd; benadrukt het
feit dat terugdringing van de armoede een 
doelstelling is in het kader van de Europa 
2020-strategie en dat gepensioneerden in 
de hele EU een hoog armoederisico 
lopen; benadrukt het feit dat tweede- en 
derdepijlerpensioenen niet beschikbaar 
zijn voor de meest kwetsbaren en voor 
personen met een zeer laag inkomen en 
dat een verschuiving van de 
pensioenstelsels in deze richting de EU-
doelstellingen op het gebied van armoede 
in gevaar brengt; is tevreden met het feit 
dat in het Witboek wordt gefocust op: de 
totstandbrenging van een goed evenwicht 
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tussen arbeidsleven en pensioentijd; de 
ontwikkeling en, waar zij bestaan, 
bescherming van aanvullende 
bedrijfspensioenen op basis van 
solidariteit, alsmede de verbetering van de 
instrumenten van de EU voor het toezicht 
op de pensioenen;

Or. en

Amendement 167
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over de centrale voorstellen 
in het Witboek, namelijk dat de nadruk 
moet liggen op het evenwicht tussen 
arbeidsleven en pensioentijd, de 
ontwikkeling van aanvullende 
bedrijfspensioenen en individueel 
pensioensparen alsmede de verbetering van 
de instrumenten van de EU voor het 
toezicht op de pensioenen;

7. is op grond van de genoemde 
overwegingen gekant tegen de centrale 
voorstellen in het Witboek, namelijk dat de 
nadruk moet liggen op het evenwicht 
tussen arbeidsleven en pensioentijd, de 
ontwikkeling van aanvullende 
bedrijfspensioenen en individueel 
pensioensparen alsmede de verbetering van 
de instrumenten van de EU voor het 
toezicht op de pensioenen;

Or. de

Amendement 168
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over de centrale voorstellen 
in het Witboek, namelijk dat de nadruk 
moet liggen op het evenwicht tussen 
arbeidsleven en pensioentijd, de 
ontwikkeling van aanvullende 

7. is verheugd over de centrale voorstellen 
in het Witboek, namelijk dat de nadruk 
moet liggen op het evenwicht tussen 
arbeidsleven en pensioentijd, de 
ontwikkeling van aanvullende 
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bedrijfspensioenen en individueel 
pensioensparen alsmede de verbetering van 
de instrumenten van de EU voor het 
toezicht op de pensioenen;

bedrijfspensioenen, waarbij alle 
werknemers zich moeten kunnen 
aansluiten, en individueel pensioensparen 
alsmede de verbetering van de 
instrumenten van de EU voor het toezicht 
op de pensioenen;

Or. el

Amendement 169
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over de centrale voorstellen 
in het Witboek, namelijk dat de nadruk 
moet liggen op het evenwicht tussen 
arbeidsleven en pensioentijd, de 
ontwikkeling van aanvullende 
bedrijfspensioenen en individueel 
pensioensparen alsmede de verbetering van 
de instrumenten van de EU voor het 
toezicht op de pensioenen;

7. is verheugd over de centrale voorstellen 
in het Witboek, namelijk dat de nadruk 
moet liggen op: de realisatie van 
financiële duurzaamheid van de 
pensioenstelsels, om te zorgen voor 
adequate pensioeninkomens en om 
ouderen in staat te stellen een behoorlijke 
levensstandaard en economische 
onafhankelijkheid te genieten; de 
totstandbrenging van een goed evenwicht 
tussen arbeidsleven en pensioentijd; de 
ontwikkeling van aanvullende 
bedrijfspensioenen en individueel 
pensioensparen alsmede de verbetering van 
de instrumenten van de EU voor het 
toezicht op de pensioenen, rekening 
houdend met de toename van het aantal 
gezonde levensjaren en niet met de 
algemene levensverwachting;

Or. en

Amendement 170
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over de centrale voorstellen 
in het Witboek, namelijk dat de nadruk 
moet liggen op het evenwicht tussen 
arbeidsleven en pensioentijd, de 
ontwikkeling van aanvullende 
bedrijfspensioenen en individueel 
pensioensparen alsmede de verbetering van 
de instrumenten van de EU voor het 
toezicht op de pensioenen;

7. is verheugd over de centrale voorstellen 
in het Witboek, namelijk dat de nadruk 
moet liggen op het evenwicht tussen 
arbeidsleven en pensioentijd, de 
ontwikkeling van aanvullende 
bedrijfspensioenen en individueel 
pensioensparen alsmede de verbetering van 
de instrumenten van de EU voor het 
toezicht op de pensioenen; benadrukt het 
feit dat bij deze maatregelen steeds het 
subsidiariteitsbeginsel moet worden 
geëerbiedigd, om rekening te houden met 
de kenmerken van de 
bedrijfspensioenstelsels.

Or. en

Amendement 171
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over de centrale voorstellen 
in het Witboek, namelijk dat de nadruk 
moet liggen op het evenwicht tussen 
arbeidsleven en pensioentijd, de 
ontwikkeling van aanvullende 
bedrijfspensioenen en individueel 
pensioensparen alsmede de verbetering van 
de instrumenten van de EU voor het 
toezicht op de pensioenen;

7. is verheugd over de centrale voorstellen 
in het Witboek, namelijk dat de nadruk 
moet liggen op het evenwicht tussen 
arbeidsleven en pensioentijd, de 
ontwikkeling van aanvullende 
bedrijfspensioenen en individueel 
pensioensparen alsmede de verbetering van 
de instrumenten van de EU voor het 
toezicht op de pensioenen en van de 
pensioengeletterdheid;

Or. en

Amendement 172
Heinz K. Becker
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. beveelt de Commissie aan om - met 
het oog op de intergenerationele inspraak 
en medebeslissing - in het overleg met de 
sociale partners ook een bindende rol toe 
te kennen aan boven de partijen staande 
vertegenwoordigers van de generaties, te 
weten een Europese jeugdraad en een 
Europese seniorenraad, bestaande uit de 
Europese belangenbehartigers van de 
jongeren en de ouderen (zoals momenteel 
het Europees Jeugdforum en AGE 
Platform Europe), die geraadpleegd 
moeten worden bij alle besluiten die deze 
generaties betreffen;

Or. de

Amendement 173
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is bezorgd door het gebruik in 
sommige van de lidstaten die het meest 
door de schuldencrisis zijn getroffen, van 
de middelen van openbare 
pensioenreservefondsen om vrijwel 
uitsluitend nationale schuld te kopen; 
wijst erop dat deze praktijk risico's met 
zich meebrengt voor de uiteindelijke 
volledige uitbetaling van de middelen in 
kwestie en leidt tot een verstoring van de 
schuldenmarkten, met als gevolg dat de 
nodige hervormingen vertraging oplopen;
(Bijvoorbeeld in Spanje volgde het 
pensioenreservefonds met 55 miljard EUR 
oorspronkelijk een evenwichtige aanpak, 
met de aankoop van uitsluitend AAA-
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activa. De laatste jaren werd deze aanpak 
losgelaten en nu bestaat 90% van de activa 
uit Spaanse overheidsschuld.)

Or. en

Amendement 174
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt het recht van ouderen op 
economische zekerheid op basis van een 
fatsoenlijk pensioen, dat zij door in de 
loop van hun arbeidsleven betaalde 
premies hebben verworven, alsmede het 
recht op huisvesting, en een gezins- en 
gemeenschapsleven waarin hun 
persoonlijke zelfstandigheid gewaarborgd 
blijft en isolatie en maatschappelijke 
uitsluiting worden vermeden of opgelost; 
benadrukt het recht van ouderen op een 
netwerk van goede openbare 
ondersteunende voorzieningen, die 
toegankelijk zijn voor alle burgers 
ongeacht hun sociaal-economische 
omstandigheden, in het bijzonder 
dagcentra, woonvoorzieningen en 
ambulante diensten aan huis; benadrukt 
het recht van ouderen op goede openbare 
gezondheidsdiensten, die alle mensen in 
staat stelt gezond ouder te worden;

Or. pt

Amendement 175
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat verlenging van de 
loopbanen belangrijk is om een 
toereikende pensioenbescherming te 
realiseren en de pensioenen te 
financieren, maar dat deze verlenging niet 
louter mag worden gezien als een kwestie 
in verband met de pensioenleeftijd;

Or. fi

Amendement 176
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat het doorvoeren van 
structurele hervormingen waardoor 
mensen meer en langer kunnen werken, 
het enige bruikbare middel is om de 
belastinginkomsten en de sociale en 
pensioenpremies te genereren die nodig 
zijn om de begroting van de lidstaten te 
consolideren en adequate, zekere en 
houdbare pensioenstelsels te financieren; 
wijst op het risico dat bij deeltijdwerk 
slechts gedeeltelijke pensioenrechten 
worden opgebouwd; verzoekt de lidstaten 
middelen opzij te zetten om de oplopende 
kosten die de pensioneringen voor de 
overheid veroorzaken, op te vangen;

Schrappen

Or. it

Amendement 177
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat het doorvoeren van 
structurele hervormingen waardoor 
mensen meer en langer kunnen werken, 
het enige bruikbare middel is om de 
belastinginkomsten en de sociale en 
pensioenpremies te genereren die nodig 
zijn om de begroting van de lidstaten te 
consolideren en adequate, zekere en 
houdbare pensioenstelsels te financieren; 
wijst op het risico dat bij deeltijdwerk 
slechts gedeeltelijke pensioenrechten 
worden opgebouwd; verzoekt de lidstaten 
middelen opzij te zetten om de oplopende 
kosten die de pensioneringen voor de 
overheid veroorzaken, op te vangen;

8. wijst op het risico dat bij deeltijdwerk 
slechts gedeeltelijke pensioenrechten 
worden opgebouwd; verzoekt de lidstaten 
middelen opzij te zetten om de oplopende 
kosten die de pensioneringen voor de 
overheid veroorzaken, op te vangen; 
benadrukt het feit dat de 
belastinginkomsten moeten verschuiven 
van inkomsten uit de belasting op arbeid 
naar inkomsten uit milieu- en 
kapitaalbelastingen, om de 
werkgelegenheid te ondersteunen en de 
overheidsbegrotingen weer te stabiliseren, 
de belastingbasis te verruimen en te 
zorgen voor een rechtvaardigere en 
gelijkere verdeling van de lasten, ook in 
de socialezekerheidsstelsels;

Or. en

Amendement 178
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat het doorvoeren van 
structurele hervormingen waardoor 
mensen meer en langer kunnen werken, 
het enige bruikbare middel is om de 
belastinginkomsten en de sociale en 
pensioenpremies te genereren die nodig 
zijn om de begroting van de lidstaten te 
consolideren en adequate, zekere en 
houdbare pensioenstelsels te financieren; 
wijst op het risico dat bij deeltijdwerk 
slechts gedeeltelijke pensioenrechten 
worden opgebouwd; verzoekt de lidstaten 
middelen opzij te zetten om de oplopende 
kosten die de pensioneringen voor de 
overheid veroorzaken, op te vangen;

8. is van mening dat de Commissie en de 
lidstaten met betrekking tot de 
pensioengerechtigde leeftijd een andere 
strategie dienen te volgen die er in de 
eerste plaats voor zorgt dat de totale 
arbeidsparticipatie wordt verhoogd, dat de 
financieringsbasis van de pensioenstelsels 
wordt uitgebreid, dat met name hogere 
inkomens sterker aan de omslagstelsels en 
op belastingen gebaseerde stelsels van de 
eerste pijler bijdragen en de 
pensioenontwikkeling wordt gekoppeld 
aan de ontwikkeling van de productiviteit;
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Or. de

Amendement 179
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat het doorvoeren van 
structurele hervormingen waardoor 
mensen meer en langer kunnen werken, 
het enige bruikbare middel is om de 
belastinginkomsten en de sociale en 
pensioenpremies te genereren die nodig 
zijn om de begroting van de lidstaten te 
consolideren en adequate, zekere en 
houdbare pensioenstelsels te financieren; 
wijst op het risico dat bij deeltijdwerk 
slechts gedeeltelijke pensioenrechten 
worden opgebouwd; verzoekt de lidstaten 
middelen opzij te zetten om de oplopende 
kosten die de pensioneringen voor de 
overheid veroorzaken, op te vangen;

8. is van mening dat het probleem van de 
houdbaarheid van de pensioenstelsels niet 
op de demografische veranderingen, maar 
op het probleem van de 
inkomensverdeling terug te voeren is, 
gezien het feit dat in de EU slechts een 
klein deel van de BBP van de lidstaten
wordt besteed aan pensioenen; benadrukt 
dat de openbare stelsels voor sociale 
zekerheid alleen in stand kunnen worden 
gehouden als er nieuwe 
financieringsmogelijkheden en -bronnen 
voor de openbare pensioenen worden 
gecreëerd, waardoor de sociale lasten op 
alle inkomsten worden verhoogd en 
belastinghervormingen worden 
doorgevoerd die mensen met hogere 
inkomens en winsten verplichten een 
grotere bijdrage te leveren aan de 
financiering van de openbare sociale-
zekerheidstelsels; onderstreept het risico 
dat bij deeltijdwerk slechts gedeeltelijke 
pensioenrechten worden opgebouwd; is 
ervan overtuigd dat gelijke rechten 
moeten worden gegarandeerd aan alle 
werknemers, waarbij alle vormen van 
precair werk worden afgeschaft en 
geïnvesteerd wordt in het scheppen van 
vaste banen en een leven lang leren en 
beroepsopleiding;

Or. pt
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Amendement 180
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat het doorvoeren van 
structurele hervormingen waardoor 
mensen meer en langer kunnen werken,
het enige bruikbare middel is om de 
belastinginkomsten en de sociale en 
pensioenpremies te genereren die nodig 
zijn om de begroting van de lidstaten te 
consolideren en adequate, zekere en 
houdbare pensioenstelsels te financieren;
wijst op het risico dat bij deeltijdwerk 
slechts gedeeltelijke pensioenrechten 
worden opgebouwd; verzoekt de lidstaten 
middelen opzij te zetten om de oplopende 
kosten die de pensioneringen voor de 
overheid veroorzaken, op te vangen;

8. onderstreept dat het doorvoeren van 
arbeidsmarkthervormingen met het oog 
op het scheppen van goede banen het 
enige bruikbare middel is om mensen ertoe 
aan te zetten het arbeidsleven naar eigen 
inzicht in te richten; wijst in dit verband 
op het belang van actief, gezond ouder 
worden en een leven lang leren;
onderstreept het risico dat werkloosheid, 
slecht betaald werk en deeltijdwerk tot 
armoede onder ouderen leiden; verzoekt 
de lidstaten middelen opzij te zetten voor 
de bestrijding van de werkloosheid en van 
precaire arbeidscontracten;

Or. de

Amendement 181
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat het doorvoeren van 
structurele hervormingen waardoor 
mensen meer en langer kunnen werken, 
het enige bruikbare middel is om de 
belastinginkomsten en de sociale en 
pensioenpremies te genereren die nodig 
zijn om de begroting van de lidstaten te 
consolideren en adequate, zekere en 
houdbare pensioenstelsels te financieren; 
wijst op het risico dat bij deeltijdwerk
slechts gedeeltelijke pensioenrechten 
worden opgebouwd; verzoekt de lidstaten 

8. onderstreept dat het doorvoeren van 
hervormingen waardoor de werkloosheid 
wordt bestreden, goede en zekere 
werkgelegenheid wordt gecreëerd en 
kansen op de arbeidsmarkt worden benut, 
het enige bruikbare middel is om bij te 
dragen tot de financiering van adequate, 
zekere en houdbare pensioenstelsels; wijst 
op het risico dat bij atypisch, precair en 
deeltijdwerk slechts gedeeltelijke 
pensioenrechten worden opgebouwd;
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middelen opzij te zetten om de oplopende 
kosten die de pensioneringen voor de 
overheid veroorzaken, op te vangen;

Or. de

Amendement 182
Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat het doorvoeren van 
structurele hervormingen waardoor mensen 
meer en langer kunnen werken, het enige 
bruikbare middel is om de 
belastinginkomsten en de sociale en 
pensioenpremies te genereren die nodig 
zijn om de begroting van de lidstaten te 
consolideren en adequate, zekere en 
houdbare pensioenstelsels te financieren; 
wijst op het risico dat bij deeltijdwerk 
slechts gedeeltelijke pensioenrechten 
worden opgebouwd; verzoekt de lidstaten 
middelen opzij te zetten om de oplopende 
kosten die de pensioneringen voor de 
overheid veroorzaken, op te vangen;

8. onderstreept dat het doorvoeren van 
structurele hervormingen waardoor meer 
mensen een aan premieafdracht 
onderworpen, kwalitatief hoogwaardig 
dienstverband hebben en daarin langer 
werken, een middel kan zijn om de 
belastinginkomsten en de sociale en 
pensioenpremies te genereren die nodig 
zijn om de begroting van de lidstaten te 
consolideren en adequate, zekere en 
houdbare pensioenstelsels te financieren; 
wijst op het risico dat bij deeltijdwerk, 
activiteiten van gering belang en andere 
vormen van atypisch werk slechts 
gedeeltelijke pensioenrechten worden 
opgebouwd en daardoor armoede onder 
ouderen in de hand wordt gewerkt; 
verzoekt de lidstaten middelen opzij te 
zetten om de oplopende kosten die de 
pensioneringen voor de overheid 
veroorzaken, op te vangen;

Or. de

Amendement 183
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat het doorvoeren van 
structurele hervormingen waardoor mensen
meer en langer kunnen werken, het enige 
bruikbare middel is om de 
belastinginkomsten en de sociale en 
pensioenpremies te genereren die nodig 
zijn om de begroting van de lidstaten te 
consolideren en adequate, zekere en 
houdbare pensioenstelsels te financieren;
wijst op het risico dat bij deeltijdwerk 
slechts gedeeltelijke pensioenrechten 
worden opgebouwd; verzoekt de lidstaten 
middelen opzij te zetten om de oplopende 
kosten die de pensioneringen voor de 
overheid veroorzaken, op te vangen;

8. onderstreept dat het doorvoeren van 
structurele hervormingen waardoor mensen
de wettelijke pensioenleeftijd kunnen 
bereiken en de graad van economische 
afhankelijkheid wordt verminderd, het
belangrijkste middel is om de 
belastinginkomsten en de sociale en 
pensioenpremies te genereren die nodig 
zijn om de begroting van de lidstaten te 
consolideren en adequate, zekere en 
houdbare pensioenstelsels te financieren;
onderstreept het feit dat deze structurele 
hervormingen niet brutaal mogen zijn en 
moeten worden doorgevoerd op 
transparante wijze, om ervoor te zorgen 
dat de bijdrageplichtigen volledig over de 
gevolgen voor hun pensioen worden 
geïnformeerd; wijst op het risico als 
gevolg van het feit dat bij deeltijdwerk en 
atypisch werk slechts gedeeltelijke 
pensioenrechten worden opgebouwd;
verzoekt de lidstaten middelen opzij te 
zetten om de oplopende kosten die de 
pensioneringen voor de overheid 
veroorzaken, op te vangen;

Or. fr

Amendement 184
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat het doorvoeren van 
structurele hervormingen waardoor mensen 
meer en langer kunnen werken, het enige 
bruikbare middel is om de 
belastinginkomsten en de sociale en 
pensioenpremies te genereren die nodig 
zijn om de begroting van de lidstaten te 

8. onderstreept dat het doorvoeren van 
structurele hervormingen waardoor mensen 
meer en langer kunnen werken, het enige 
bruikbare middel is om de 
belastinginkomsten en de sociale en 
pensioenpremies te genereren die nodig 
zijn om de begroting van de lidstaten te 
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consolideren en adequate, zekere en 
houdbare pensioenstelsels te financieren; 
wijst op het risico dat bij deeltijdwerk 
slechts gedeeltelijke pensioenrechten 
worden opgebouwd; verzoekt de lidstaten 
middelen opzij te zetten om de oplopende 
kosten die de pensioneringen voor de 
overheid veroorzaken, op te vangen;

consolideren en adequate, zekere en 
houdbare pensioenstelsels te financieren; 
wijst op het risico dat bij deeltijdwerk 
slechts gedeeltelijke pensioenrechten 
worden opgebouwd; verzoekt de lidstaten 
de nodige maatregelen te nemen om de 
oplopende kosten die de pensioneringen 
voor de overheid veroorzaken, op te 
vangen;

Or. en

Amendement 185
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat het doorvoeren van 
structurele hervormingen waardoor mensen 
meer en langer kunnen werken, het enige 
bruikbare middel is om de 
belastinginkomsten en de sociale en 
pensioenpremies te genereren die nodig 
zijn om de begroting van de lidstaten te 
consolideren en adequate, zekere en 
houdbare pensioenstelsels te financieren; 
wijst op het risico dat bij deeltijdwerk 
slechts gedeeltelijke pensioenrechten 
worden opgebouwd; verzoekt de lidstaten 
middelen opzij te zetten om de oplopende 
kosten die de pensioneringen voor de 
overheid veroorzaken, op te vangen;

8. onderstreept dat het doorvoeren van 
structurele hervormingen waardoor mensen 
meer en langer kunnen werken, het enige 
bruikbare middel is om de 
belastinginkomsten en de sociale en 
pensioenpremies te genereren die nodig 
zijn om de begroting van de lidstaten te 
consolideren en adequate, zekere en 
houdbare pensioenstelsels te financieren; 
wijst op het bestaande nadeel dat bij 
atypische arbeidsovereenkomsten (bijv. 
deeltijdwerk) slechts gedeeltelijke 
pensioenrechten worden opgebouwd; 
verzoekt de lidstaten middelen opzij te 
zetten om de oplopende kosten die de 
pensioneringen voor de overheid 
veroorzaken, op te vangen;

Or. de

Amendement 186
Thomas Mann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat het doorvoeren van 
structurele hervormingen waardoor mensen 
meer en langer kunnen werken, het enige 
bruikbare middel is om de 
belastinginkomsten en de sociale en 
pensioenpremies te genereren die nodig 
zijn om de begroting van de lidstaten te 
consolideren en adequate, zekere en 
houdbare pensioenstelsels te financieren; 
wijst op het risico dat bij deeltijdwerk 
slechts gedeeltelijke pensioenrechten 
worden opgebouwd; verzoekt de lidstaten 
middelen opzij te zetten om de oplopende 
kosten die de pensioneringen voor de 
overheid veroorzaken, op te vangen;

8. onderstreept dat het doorvoeren van 
structurele hervormingen waardoor mensen 
meer en langer kunnen werken, het enige 
bruikbare middel is om de 
belastinginkomsten en de sociale en 
pensioenpremies te genereren die nodig 
zijn om de begroting van de lidstaten te 
consolideren en adequate, zekere en 
houdbare pensioenstelsels te financieren; 
benadrukt daarbij dat rechtvaardigheid 
tussen de generaties van centrale 
betekenis is; wijst op het risico dat bij 
deeltijdwerk slechts gedeeltelijke 
pensioenrechten worden opgebouwd; 
verzoekt de lidstaten middelen opzij te 
zetten om de oplopende kosten die de 
pensioneringen voor de overheid 
veroorzaken, op te vangen;

Or. de

Amendement 187
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. juicht het toe dat de Commissie het 
meest recentelijk in de Jaarlijkse 
groeianalyse 2013 heeft gewezen op de 
noodzaak van hervormingen in de 
pensioenstelsels; wijst er evenwel op dat 
in veel lidstaten prioriteit zou moeten 
worden toegekend aan het dichter bij 
elkaar brengen van de feitelijke en de 
wettelijke pensioenleeftijd;

Or. de
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Amendement 188
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt het feit dat in het kader 
van de Europa 2020-strategie de 
doelstelling is bepaald van 75% 
arbeidsparticipatie in de leeftijdsgroep 20-
64 jaar; verzoekt de lidstaten de 
arbeidsparticipatie te verhogen, met name 
de arbeidsparticipatie van oudere 
vrouwen en mannen; verzoekt de lidstaten 
alomvattend advies en steun te bieden aan 
werkzoekenden en 
rehabilitatiemaatregelen te nemen met het 
oog op een duurzame herintegratie op de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 189
Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept dat een verhoging van 
de tewerkstellingscijfers in het kader van 
de Europa 2020-strategie de financiering 
van de publieke pensioenstelsels kan 
helpen veiligstellen, vooral door bijzonder 
kwetsbare groepen een plaats op de 
arbeidsmarkt te geven en door een actief 
arbeidsmarktbeleid waarmee een 
kwalitatief hoogwaardige volledige 
werkgelegenheid wordt bevorderd;

Or. de
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Amendement 190
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat niet de 
leeftijdsopbouw van een samenleving 
(demografische afhankelijkheidsratio) 
van doorslaggevend belang is voor de 
houdbaarheid van pensioenstelsels, maar 
de verhouding tussen het aantal 
werklozen en gepensioneerden en het 
aantal economisch actieve personen 
(economische afhankelijkheidsratio, zoals 
in het Witboek gedefinieerd); stelt vast dat 
de economische afhankelijkheidsratio 
ondanks de versnelde vergrijzing van de 
bevolking in de komende decennia 
grotendeels kan worden beperkt door de –
momenteel zeer geringe –
arbeidsmarktintegratie van personen in de 
beroepsgeschikte leeftijd te verbeteren en 
hen aan kwalitatief hoogwaardig werk te 
helpen; onderstreept dat met het koppelen 
van de pensioengerechtigde leeftijd aan de 
levensverwachting geen rekening wordt 
gehouden met de betekenis van de 
arbeidsmarktontwikkeling en dat dit 
daarom geen passend instrument is om de 
uitdaging van de vergrijzing aan te 
pakken; roept de lidstaten op om 
integrale, actieve 
arbeidsmarktmaatregelen te nemen;

Or. de

Amendement 191
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst erop dat bij de goedkeuring 
van de arbeidsmarkthervormingen ter 
vermindering van de werkloosheid 
enerzijds moet worden gezorgd voor de 
vereiste arbeidszekerheid en anderzijds de 
gevolgen moeten worden geëvalueerd 
voor de arbeidsproductiviteit, maar ook 
voor de inkomsten van de 
verzekeringsfondsen;

Or. el

Amendement 192
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. dringt bij de lidstaten aan op de 
opstelling van realistische, doeltreffende 
actieplannen voor de bestrijding van zwart 
werk en belastingontduiking, factoren die 
wezenlijk bijdragen tot de 
inkomstendaling van de 
verzekeringsfondsen, o.a. door de 
belastingdruk op inkomsten uit arbeid te 
verminderen, de controles te versterken, 
ook met behulp van de beschikbare 
middelen uit de Europese 
structuurfondsen, versterking van de 
uitwisseling van goede praktijken tussen 
de lidstaten en verscherping van de 
toepasselijke sancties;

Or. el

Amendement 193
Inês Cristina Zuber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat de druk op de
nationale begrotingen en pensioenstelsels 
als gevolg van de demografische 
ontwikkelingen versneld toeneemt, nu de 
eerste cohorten van de
"babyboomgeneratie" met pensioen gaan; 
neemt nota van de ongelijke vorderingen 
en ambitieniveaus in de lidstaten bij het 
uitstippelen en doorvoeren van structurele 
hervormingen die tot doel hebben de
werkgelegenheid te vergroten, regelingen 
voor vervroegde uittreding te beëindigen 
en zowel de wettelijke als de 
daadwerkelijke pensioenleeftijd duurzaam 
te laten aansluiten bij de stijging van de 
levensverwachting; benadrukt dat 
lidstaten die nu geen geleidelijke 
hervormingen doorvoeren, later wellicht in 
een scenario terechtkomen waarin zij 
hervormingen moeten doorvoeren in de 
vorm van een shocktherapie met 
ingrijpende maatschappelijke gevolgen;

9. is van mening dat het probleem van de
houdbaarheid van de pensioenstelsels niet 
op de demografische ontwikkelingen, maar 
op het probleem van de
inkomensverdeling terug te voeren is, 
gezien het feit dat in de EU slechts een 
klein deel van de BBP van de lidstaten
wordt besteed aan pensioenen; benadrukt 
het belang om op dit moment geleidelijke 
hervormingen in te voeren via het creëren
van nieuwe financieringsmogelijkheden 
en -bronnen voor de openbare 
pensioenen, waardoor de sociale lasten op 
alle inkomsten worden verhoogd en 
belastinghervormingen worden 
doorgevoerd die mensen met hogere 
inkomens en winsten verplichten een 
grotere bijdrage te leveren aan de 
financiering van de openbare sociale-
zekerheidstelsels;

Or. pt

Amendement 194
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat de druk op de 
nationale begrotingen en pensioenstelsels 
als gevolg van de demografische 
ontwikkelingen versneld toeneemt, nu de 
eerste cohorten van de 
"babyboomgeneratie" met pensioen gaan;
neemt nota van de ongelijke vorderingen 
en ambitieniveaus in de lidstaten bij het 

9. neemt nota van de ongelijke vorderingen 
en ambitieniveaus in de lidstaten bij het 
uitstippelen en doorvoeren van structurele 
hervormingen die tot doel hebben de 
werkgelegenheid te vergroten, regelingen 
voor vervroegde uittreding te beëindigen 
en zowel de wettelijke als de 
daadwerkelijke pensioenleeftijd duurzaam 
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uitstippelen en doorvoeren van structurele 
hervormingen die tot doel hebben de 
werkgelegenheid te vergroten, regelingen 
voor vervroegde uittreding te beëindigen 
en zowel de wettelijke als de 
daadwerkelijke pensioenleeftijd duurzaam 
te laten aansluiten bij de stijging van de 
levensverwachting; benadrukt dat 
lidstaten die nu geen geleidelijke 
hervormingen doorvoeren, later wellicht 
in een scenario terechtkomen waarin zij 
hervormingen moeten doorvoeren in de 
vorm van een shocktherapie met 
ingrijpende maatschappelijke gevolgen;

te laten aansluiten bij de stijging van de 
levensverwachting;

Or. de

Amendement 195
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat de druk op de nationale 
begrotingen en pensioenstelsels als gevolg 
van de demografische ontwikkelingen 
versneld toeneemt, nu de eerste cohorten 
van de "babyboomgeneratie" met pensioen 
gaan; neemt nota van de ongelijke 
vorderingen en ambitieniveaus in de 
lidstaten bij het uitstippelen en doorvoeren 
van structurele hervormingen die tot doel 
hebben de werkgelegenheid te vergroten, 
regelingen voor vervroegde uittreding te 
beëindigen en zowel de wettelijke als de 
daadwerkelijke pensioenleeftijd duurzaam 
te laten aansluiten bij de stijging van de 
levensverwachting; benadrukt dat lidstaten 
die nu geen geleidelijke hervormingen 
doorvoeren, later wellicht in een scenario 
terechtkomen waarin zij hervormingen 
moeten doorvoeren in de vorm van een 
shocktherapie met ingrijpende 

9. onderstreept dat de druk op de nationale 
begrotingen en pensioenstelsels in 
sommige lidstaten als gevolg van de 
demografische ontwikkelingen versneld 
toeneemt, nu de eerste cohorten van de
"babyboomgeneratie" met pensioen gaan;
neemt nota van de ongelijke vorderingen 
en ambitieniveaus in de lidstaten bij het 
uitstippelen en doorvoeren van structurele 
hervormingen die tot doel hebben de 
werkgelegenheid te vergroten en de kloof 
tussen de wettelijke en de daadwerkelijke 
pensioenleeftijd te verminderen, rekening 
houdend met het moeilijke karakter en de 
duur van sommige loopbanen; benadrukt 
dat lidstaten die nu geen geleidelijke 
hervormingen doorvoeren, later wellicht in 
een scenario terechtkomen waarin zij 
hervormingen moeten doorvoeren in de 
vorm van een shocktherapie met 
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maatschappelijke gevolgen; ingrijpende maatschappelijke gevolgen;

Or. fr

Amendement 196
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement-{}-

9. onderstreept dat de druk op de nationale 
begrotingen en pensioenstelsels als gevolg 
van de demografische ontwikkelingen 
versneld toeneemt, nu de eerste cohorten 
van de "babyboomgeneratie" met pensioen 
gaan; neemt nota van de ongelijke 
vorderingen en ambitieniveaus in de 
lidstaten bij het uitstippelen en doorvoeren 
van structurele hervormingen die tot doel 
hebben de werkgelegenheid te vergroten,
regelingen voor vervroegde uittreding te 
beëindigen en zowel de wettelijke als de 
daadwerkelijke pensioenleeftijd duurzaam 
te laten aansluiten bij de stijging van de 
levensverwachting; benadrukt dat lidstaten 
die nu geen geleidelijke hervormingen 
doorvoeren, later wellicht in een scenario 
terechtkomen waarin zij hervormingen 
moeten doorvoeren in de vorm van een 
shocktherapie met ingrijpende 
maatschappelijke gevolgen;

9. onderstreept dat de druk op de nationale 
begrotingen en pensioenstelsels als gevolg 
van de demografische ontwikkelingen 
versneld toeneemt, nu de eerste cohorten 
van de "babyboomgeneratie" met pensioen 
gaan; neemt nota van de ongelijke 
vorderingen en ambitieniveaus in de 
lidstaten bij het uitstippelen en doorvoeren 
van structurele hervormingen die tot doel 
hebben de werkgelegenheid te vergroten en
regelingen voor vervroegde uittreding te 
beëindigen; benadrukt dat lidstaten die nu 
geen geleidelijke hervormingen 
doorvoeren, later wellicht in een scenario 
terechtkomen waarin zij hervormingen 
moeten doorvoeren in de vorm van een 
shocktherapie met ingrijpende 
maatschappelijke gevolgen;

Or. it

Amendement 197
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat de druk op de nationale 
begrotingen en pensioenstelsels als gevolg 
van de demografische ontwikkelingen 
versneld toeneemt, nu de eerste cohorten 
van de "babyboomgeneratie" met pensioen 
gaan; neemt nota van de ongelijke 
vorderingen en ambitieniveaus in de 
lidstaten bij het uitstippelen en doorvoeren 
van structurele hervormingen die tot doel 
hebben de werkgelegenheid te vergroten, 
regelingen voor vervroegde uittreding te 
beëindigen en zowel de wettelijke als de 
daadwerkelijke pensioenleeftijd duurzaam 
te laten aansluiten bij de stijging van de 
levensverwachting; benadrukt dat lidstaten 
die nu geen geleidelijke hervormingen 
doorvoeren, later wellicht in een scenario 
terechtkomen waarin zij hervormingen 
moeten doorvoeren in de vorm van een 
shocktherapie met ingrijpende 
maatschappelijke gevolgen;

9. onderstreept dat de druk op de nationale 
begrotingen en pensioenstelsels als gevolg 
van de demografische ontwikkelingen 
versneld toeneemt, nu de eerste cohorten 
van de "babyboomgeneratie" met pensioen 
gaan; neemt nota van de ongelijke 
vorderingen en ambitieniveaus in de 
lidstaten bij het uitstippelen en doorvoeren 
van structurele hervormingen die tot doel 
hebben de werkgelegenheid te vergroten, 
regelingen voor vervroegde uittreding te 
beëindigen en de daadwerkelijke 
pensioenleeftijd duurzaam te laten 
aansluiten bij de stijging van het verwachte 
aantal gezonde levensjaren; benadrukt dat 
lidstaten die nu geen geleidelijke 
hervormingen doorvoeren, later wellicht in 
een scenario terechtkomen waarin zij 
hervormingen moeten doorvoeren in de 
vorm van een shocktherapie met 
ingrijpende maatschappelijke gevolgen;

Or. en

Amendement 198
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat de druk op de nationale 
begrotingen en pensioenstelsels als gevolg 
van de demografische ontwikkelingen 
versneld toeneemt, nu de eerste cohorten 
van de "babyboomgeneratie" met pensioen 
gaan; neemt nota van de ongelijke 
vorderingen en ambitieniveaus in de 
lidstaten bij het uitstippelen en doorvoeren 
van structurele hervormingen die tot doel 
hebben de werkgelegenheid te vergroten, 
regelingen voor vervroegde uittreding te 

9. onderstreept dat de druk op de nationale 
begrotingen en pensioenstelsels als gevolg 
van de demografische ontwikkelingen 
versneld toeneemt, nu de eerste cohorten 
van de "babyboomgeneratie" met pensioen 
gaan; neemt nota van de ongelijke 
vorderingen en ambitieniveaus in de 
lidstaten bij het uitstippelen en doorvoeren 
van structurele hervormingen die tot doel 
hebben de werkgelegenheid te vergroten, 
regelingen voor vervroegde uittreding te 
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beëindigen en zowel de wettelijke als de 
daadwerkelijke pensioenleeftijd duurzaam 
te laten aansluiten bij de stijging van de 
levensverwachting; benadrukt dat lidstaten 
die nu geen geleidelijke hervormingen 
doorvoeren, later wellicht in een scenario 
terechtkomen waarin zij hervormingen 
moeten doorvoeren in de vorm van een 
shocktherapie met ingrijpende 
maatschappelijke gevolgen;

beëindigen en zowel de wettelijke als de 
daadwerkelijke pensioenleeftijd duurzaam 
te laten aansluiten bij de stijging van de 
levensverwachting; is verheugd over de 
aanbeveling van de Commissie om de 
wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen 
op één lijn te brengen met die voor 
mannen; benadrukt dat lidstaten die nu 
geen geleidelijke hervormingen 
doorvoeren, later wellicht in een scenario 
terechtkomen waarin zij hervormingen 
moeten doorvoeren in de vorm van een 
shocktherapie met ingrijpende 
maatschappelijke gevolgen;

Or. de

Amendement 199
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. beveelt de lidstaten aan om de 
wettelijke pensioengerechtigde leeftijd, als 
deze aan de stijgende levensverwachting 
wordt gekoppeld, permanent te laten 
aanpassen door een geïnstitutionaliseerd 
forum van deskundigen, bestaande uit 
demografen, actuarissen enz. en 
vertegenwoordigers van de generaties; 
daarbij dienen o.a. wetenschappelijk en 
maatschappelijk relevante 
beoordelingscriteria (zoals 
levensverwachting, geboortecijfer, 
arbeidsmarkt, immigratie, 
gezondheidstoestand, economische 
afhankelijkheidsratio) nauwkeurig te 
worden gedefinieerd;

Or. de



PE502.214v02-00 106/166 AM\924597NL.doc

NL

Amendement 200
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst er nadrukkelijk op dat een 
algemene verhoging van de wettelijke 
pensioenleeftijd en een verlenging van de 
verplichte premieperioden helemaal niet 
nodig zijn; is van mening dat terugkeer 
naar een systeem van paritaire 
financiering van de wettelijke 
pensioenstelsels (waarbij ten minste 50% 
van de premies door de werkgevers wordt 
betaald) – met volledige handhaving van 
het huidige niveau van de 
werknemersbijdragen – de meeste 
lidstaten in de gelegenheid zou stellen de 
wettelijke pensioenleeftijd weer op 60 jaar 
vast te stellen;

Or. de

Amendement 201
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst erop dat een doeltreffende 
naleving en toepassing van de wetgeving 
inzake de gezondheid en veiligheid op het 
werk een gunstig effect kan hebben op 
zowel de productiviteitsverhoging als de 
houdbaarheid van de 
socialezekerheidsstelsels; acht een 
sanering van de gezondheidsstelsels van 
het grootste belang om tot een zo goed 
mogelijke prijs-kwaliteitverhouding bij de 
aangeboden diensten te komen;
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Or. el

Amendement 202
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. dringt er bij de lidstaten met een 
omslagstelsel van de eerste pijler op aan 
om het op solidariteit en herverdeling 
gebaseerde karakter van hun wettelijke 
pensioenstelsels te versterken door ook 
zelfstandigen, ambtenaren enz. premies te 
laten afdragen en tegelijkertijd de 
plafonds die in sommige lidstaten voor de 
premies bestaan, af te schaffen; is van 
mening dat de premiebasis van de 
wettelijke pensioenstelsels nog meer zou 
kunnen worden uitgebreid door voor alle 
soorten inkomsten – zoals onder meer 
huur en interesten – premieafdracht 
verplicht te stellen;

Or. de

Amendement 203
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. roept de lidstaten op om in 
samenwerking met de sociale partners 
maatregelen vast te stellen ter verhoging 
van de participatiegraad van oudere 
werknemers, die een groter risico op 
langdurige werkloosheid lopen, omdat dit 
één van de factoren is die bijdragen tot 
een grotere houdbaarheid van de 
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verzekeringsstelsels, maar ook tot de 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting, als bedoeld in de Europa 
2020-strategie;

Or. el

Amendement 204
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herhaalt het verzoek om een nauwe 
koppeling tussen pensioenuitkeringen 
enerzijds en arbeidsjaren en 
premieafdrachten anderzijds ("actuariële 
eerlijkheid"), om te garanderen dat 
werknemers die meer en langer werken, 
van een beter pensioen profiteren; beveelt 
aan dat de lidstaten, in overleg met de 
sociale partners, toestaan dat individuele 
werknemers vrijwillig tot na de wettelijke 
pensioengerechtigde leeftijd doorwerken, 
omdat een verlenging van de 
premieafdrachtperiode met een 
gelijktijdige verkorting van de periode van 
uitkeringsgerechtigheid werknemers erbij 
kan helpen een eventuele pensioenkloof 
in hoog tempo te verkleinen;

10. herhaalt het verzoek om een nauwe 
koppeling tussen pensioenuitkeringen 
enerzijds en arbeidsjaren en 
premieafdrachten anderzijds ("actuariële 
eerlijkheid") in de derdepijlerpensioenen; 
herhaalt dat met actuariële eerlijkheid 
alleen niet wordt erkend dat mensen die 
minder jaren werken of minder premie 
betalen, op fundamentele wijze bijdragen 
tot de maatschappij, bijvoorbeeld door 
zorgtaken op zich te nemen of 
vrijwilligerswerk te verrichten;

Or. en

Amendement 205
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herhaalt het verzoek om een nauwe 
koppeling tussen pensioenuitkeringen 

10. herhaalt het feit dat de mogelijkheid 
bestaat te garanderen dat werknemers die 
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enerzijds en arbeidsjaren en 
premieafdrachten anderzijds ("actuariële 
eerlijkheid"), om te garanderen dat 
werknemers die meer en langer werken, 
van een beter pensioen profiteren; beveelt 
aan dat de lidstaten, in overleg met de 
sociale partners, toestaan dat individuele 
werknemers vrijwillig tot na de wettelijke 
pensioengerechtigde leeftijd doorwerken, 
omdat een verlenging van de
premieafdrachtperiode met een 
gelijktijdige verkorting van de periode van 
uitkeringsgerechtigheid werknemers erbij 
kan helpen een eventuele pensioenkloof 
in hoog tempo te verkleinen;

meer en langer werken, van een beter 
pensioen profiteren, met name door, in 
overleg met de sociale partners, toe te 
staan dat individuele werknemers 
vrijwillig tot na de wettelijke 
pensioengerechtigde leeftijd doorwerken
en rekening te houden met het aantal 
premiejaren bij de berekening van de
rechten en bij de openstelling van de
toegang tot het pensioen; onderstreept ook 
het feit dat bij de berekening van de 
pensioenbedragen rekening moet worden 
gehouden met niet-gewerkte tijdvakken, 
bijvoorbeeld als gevolg van 
ouderschapsverlof of 
arbeidsongeschiktheid of om te zorgen 
voor een familielid;

Or. fr

Amendement 206
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herhaalt het verzoek om een nauwe
koppeling tussen pensioenuitkeringen 
enerzijds en arbeidsjaren en 
premieafdrachten anderzijds ("actuariële 
eerlijkheid"), om te garanderen dat 
werknemers die meer en langer werken, 
van een beter pensioen profiteren; beveelt 
aan dat de lidstaten, in overleg met de 
sociale partners, toestaan dat individuele 
werknemers vrijwillig tot na de wettelijke 
pensioengerechtigde leeftijd doorwerken, 
omdat een verlenging van de 
premieafdrachtperiode met een 
gelijktijdige verkorting van de periode van 
uitkeringsgerechtigheid werknemers erbij 
kan helpen een eventuele pensioenkloof 
in hoog tempo te verkleinen;

10. herhaalt het verzoek om een koppeling 
tussen pensioenuitkeringen enerzijds en 
arbeidsjaren en premieafdrachten 
anderzijds ("actuariële eerlijkheid"), om te 
garanderen dat werknemers die meer en 
langer werken, van een beter pensioen 
profiteren; wijst er evenwel op dat dit niet 
omgekeerd inhoudt dat zijn eis met 
betrekking tot een behoorlijke minimale 
oudedagvoorziening wordt afgezwakt;
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Or. de

Amendement 207
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herhaalt het verzoek om een nauwe 
koppeling tussen pensioenuitkeringen 
enerzijds en arbeidsjaren en 
premieafdrachten anderzijds ("actuariële 
eerlijkheid"), om te garanderen dat 
werknemers die meer en langer werken, 
van een beter pensioen profiteren; beveelt 
aan dat de lidstaten, in overleg met de 
sociale partners, toestaan dat individuele 
werknemers vrijwillig tot na de wettelijke 
pensioengerechtigde leeftijd doorwerken, 
omdat een verlenging van de
premieafdrachtperiode met een 
gelijktijdige verkorting van de periode van 
uitkeringsgerechtigheid werknemers erbij 
kan helpen een eventuele pensioenkloof 
in hoog tempo te verkleinen;

10. herhaalt het verzoek om een nauwe 
koppeling tussen pensioenuitkeringen 
enerzijds en arbeidsjaren en 
premieafdrachten anderzijds ("actuariële 
eerlijkheid"), om te garanderen dat 
werknemers die meer en langer werken, 
van een beter pensioen profiteren; beveelt 
aan dat de lidstaten, in overleg met de 
sociale partners, een verbod instellen op 
verplichte pensioenleeftijden, om 
individuen in staat te stellen ervoor te 
kiezen om te blijven werken, gefaseerd 
met pensioen te gaan, deeltijds te werken 
of te stoppen met werken bij het bereiken
van de pensioenleeftijd, op voorwaarde 
dat de arbeidsmarkt voor ouderen hieraan 
is aangepast, d.w.z. dat kan worden 
voorzien in de specifieke behoeften van de
verouderende beroepsbevolking;

Or. en

Amendement 208
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. herhaalt het verzoek om een nauwe 
koppeling tussen pensioenuitkeringen 
enerzijds en arbeidsjaren en 
premieafdrachten anderzijds ("actuariële 

10. herhaalt het verzoek om een nauwe 
koppeling tussen pensioenuitkeringen 
enerzijds en arbeidsjaren en 
premieafdrachten anderzijds ("actuariële 
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eerlijkheid"), om te garanderen dat 
werknemers die meer en langer werken, 
van een beter pensioen profiteren; beveelt 
aan dat de lidstaten, in overleg met de 
sociale partners, toestaan dat individuele 
werknemers vrijwillig tot na de wettelijke 
pensioengerechtigde leeftijd doorwerken, 
omdat een verlenging van de 
premieafdrachtperiode met een 
gelijktijdige verkorting van de periode van 
uitkeringsgerechtigheid werknemers erbij 
kan helpen een eventuele pensioenkloof in 
hoog tempo te verkleinen;

eerlijkheid"), om te garanderen dat 
werknemers die meer en langer werken, 
van een beter pensioen profiteren; beveelt 
aan dat de lidstaten, in overleg met de 
relevante partners, toestaan dat individuele 
werknemers vrijwillig tot na de wettelijke 
pensioengerechtigde leeftijd doorwerken, 
omdat een verlenging van de 
premieafdrachtperiode met een 
gelijktijdige verkorting van de periode van 
uitkeringsgerechtigheid werknemers erbij 
kan helpen een eventuele pensioenkloof in 
hoog tempo te verkleinen;

Or. en

Amendement 209
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de lidstaten adequate 
afdrachten voor het pensioenstelsel te 
garanderen en ontduiking van afdrachten 
te voorkomen en te bestraffen, aangezien 
deze de toereikendheid en duurzaamheid 
van de pensioenstelsels ondermijnt, leidt 
tot discriminatie tussen werknemers en 
tussen ondernemingen en de oneerlijke 
concurrentie verergert;

Or. en

Amendement 210
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. is van mening dat bij de wettelijke 
pensioenleeftijd rekening moet worden 
gehouden met de bijzondere 
omstandigheden van personen die zwaar 
werk hebben verricht of die op zeer jonge 
leeftijd op de arbeidsmarkt zijn gekomen;

Or. en

Amendement 211
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. waarschuwt ervoor dat atypisch 
werk en de hiermee gepaard gaande 
onderbrekingen in de betaling van 
socialezekerheidsbijdragen aanzienlijke 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
iemands pensioenrechten;

Or. en

Amendement 212
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat empirisch is 
aangetoond dat de aanname die ten 
grondslag ligt aan regelingen voor 
vervroegde uittreding, in het kader 
waarvan oudere werknemers vervroegd 
met pensioen kunnen gaan om banen 
voor jongeren vrij te maken, onjuist is, 

Schrappen
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want de lidstaten met de hoogste 
arbeidsparticipatie onder jongeren zijn 
gemiddeld ook de landen met de hoogste 
arbeidsparticipatie onder oudere 
werknemers;

Or. fr

Amendement 213
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat empirisch is 
aangetoond dat de aanname die ten 
grondslag ligt aan regelingen voor 
vervroegde uittreding, in het kader 
waarvan oudere werknemers vervroegd 
met pensioen kunnen gaan om banen 
voor jongeren vrij te maken, onjuist is, 
want de lidstaten met de hoogste 
arbeidsparticipatie onder jongeren zijn 
gemiddeld ook de landen met de hoogste 
arbeidsparticipatie onder oudere 
werknemers;

Schrappen

Or. it

Amendement 214
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat empirisch is 
aangetoond dat de aanname die ten 
grondslag ligt aan regelingen voor 
vervroegde uittreding, in het kader 
waarvan oudere werknemers vervroegd 
met pensioen kunnen gaan om banen 
voor jongeren vrij te maken, onjuist is, 

11. is van mening dat organisatie van 
werk en arbeidstijdenregelingen aan de 
demografische veranderingen moeten 
worden aangepast; wijst erop dat een 
grotere arbeidsstabiliteit, een kortere 
collectieve wekelijkse arbeidstijd, sociale 
zekerheid alsmede gezondheid en 
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want de lidstaten met de hoogste 
arbeidsparticipatie onder jongeren zijn 
gemiddeld ook de landen met de hoogste 
arbeidsparticipatie onder oudere 
werknemers;

veiligheid op het werk noodzakelijke 
voorwaarden zijn voor een betere 
integratie van jongere en oudere 
werknemers, zodat ze gemotiveerd en 
gezond kunnen blijven doorwerken tot het 
moment waarop ze de wettelijke 
pensioenleeftijd bereiken;

Or. de

Amendement 215
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat empirisch is 
aangetoond dat de aanname die ten 
grondslag ligt aan regelingen voor 
vervroegde uittreding, in het kader 
waarvan oudere werknemers vervroegd 
met pensioen kunnen gaan om banen voor 
jongeren vrij te maken, onjuist is, want de 
lidstaten met de hoogste 
arbeidsparticipatie onder jongeren zijn 
gemiddeld ook de landen met de hoogste 
arbeidsparticipatie onder oudere 
werknemers;

11. onderstreept de aanname die ten 
grondslag ligt aan regelingen voor 
vervroegde uittreding, in het kader 
waarvan oudere werknemers vervroegd 
met pensioen kunnen gaan om banen voor 
jongeren vrij te maken;

Or. pt

Amendement 216
Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept dat empirisch is 
aangetoond dat de aanname die ten 
grondslag ligt aan regelingen voor 

11. onderstreept dat empirisch is 
aangetoond dat de aanname die ten 
grondslag ligt aan regelingen voor 
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vervroegde uittreding, in het kader 
waarvan oudere werknemers vervroegd 
met pensioen kunnen gaan om banen voor 
jongeren vrij te maken, onjuist is, want de 
lidstaten met de hoogste arbeidsparticipatie 
onder jongeren zijn gemiddeld ook de 
landen met de hoogste arbeidsparticipatie 
onder oudere werknemers;

vervroegde uittreding, in het kader 
waarvan oudere werknemers vervroegd 
met pensioen kunnen gaan om banen voor 
jongeren vrij te maken, onjuist is, want de 
lidstaten met de hoogste arbeidsparticipatie 
onder jongeren zijn gemiddeld ook de 
landen met de hoogste arbeidsparticipatie 
onder oudere werknemers; onderstreept 
dat programma's waarin oudere 
werknemers als mentoren fungeren, 
zinvol kunnen zijn om deze werknemers 
langer in het arbeidsproces te houden en 
van hun ervaring gebruik te maken om 
jongeren op de arbeidsmarkt te 
integreren;

Or. de

Amendement 217
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de lidstaten met 
maatregelen te komen om langer, gezond 
en actief werken mogelijk te maken, bijv. 
door middel van aan de leeftijd 
aangepaste arbeidsvoorwaarden, een 
flexibele arbeidsorganisatie, een sterkere 
preventieve gezondheidszorg, het forceren 
van een leven lang leren, het verwerven 
van kwalificaties door oudere werknemers 
en kostenefficiënte strategieën om beroep, 
privé- en gezinsleven met elkaar te 
combineren;

Or. de

Amendement 218
Minodora Cliveti
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. betreurt het feit dat jongeren laat 
op de arbeidsmarkt komen en dat dit 
gevolgen heeft voor de laatste bijdrage 
voor een vol pensioen; is daarom van 
mening dat de tijd die is besteed aan 
stages, moet meetellen bij de berekening 
van het uiteindelijke pensioen;

Or. en

Amendement 219
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de sociale partners voor een 
levensloopbenadering te kiezen bij het 
beheer van menselijke hulpbronnen en de 
arbeidsplekken aan te passen; verzoekt de 
werkgevers om programma's op te zetten 
die werknemers in staat stellen langer door 
te werken; verzoekt de werknemers actief 
gebruik te maken van de beschikbare
opleidingsmogelijkheden en zich in alle 
stadia van hun arbeidsleven fit te houden 
voor de arbeidsmarkt;

12. verzoekt de sociale partners voor een 
levensloopbenadering te kiezen bij het 
beheer van menselijke hulpbronnen en de 
arbeidsplekken aan te passen; verzoekt de 
werkgevers om programma's op te zetten 
die het actief en gezond ouder worden en 
een leven lang leren bevorderen en 
werknemers in staat stellen vrijwillig 
langer door te werken; verzoekt de 
werknemers actief gebruik te maken van 
het aanbod aan gezondheidsbevorderende 
maatregelen en de aangeboden
opleidingsmogelijkheden;

Or. de

Amendement 220
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de sociale partners voor een 
levensloopbenadering te kiezen bij het 
beheer van menselijke hulpbronnen en de 
arbeidsplekken aan te passen; verzoekt de 
werkgevers om programma's op te zetten 
die werknemers in staat stellen langer door 
te werken; verzoekt de werknemers actief 
gebruik te maken van de beschikbare 
opleidingsmogelijkheden en zich in alle 
stadia van hun arbeidsleven fit te houden 
voor de arbeidsmarkt;

12. verzoekt de sociale partners voor een 
levensloopbenadering te kiezen bij het 
beheer van menselijke hulpbronnen en de 
arbeidsplekken aan te passen; verzoekt de 
werkgevers om programma's op te zetten 
die werknemers in staat stellen langer door 
te werken, en hen ook te motiveren om 
van die programma's gebruik te maken 
om zich in alle stadia van hun arbeidsleven 
fit te houden voor de arbeidsmarkt;

Or. de

Amendement 221
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de sociale partners voor een 
levensloopbenadering te kiezen bij het 
beheer van menselijke hulpbronnen en de 
arbeidsplekken aan te passen; verzoekt de 
werkgevers om programma's op te zetten 
die werknemers in staat stellen langer door 
te werken; verzoekt de werknemers actief 
gebruik te maken van de beschikbare 
opleidingsmogelijkheden en zich in alle 
stadia van hun arbeidsleven fit te houden 
voor de arbeidsmarkt;

12. verzoekt de sociale partners voor een 
levensloopbenadering te kiezen bij het 
beheer van menselijke hulpbronnen en de 
arbeidsplekken aan te passen; verzoekt de 
werkgevers om programma's op te zetten 
die werknemers in staat stellen tot het 
bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd
door te werken; verzoekt de werknemers 
actief gebruik te maken van de beschikbare 
opleidingsmogelijkheden en zich in alle 
stadia van hun arbeidsleven fit te houden 
voor de arbeidsmarkt;

Or. de

Amendement 222
Frédéric Daerden



PE502.214v02-00 118/166 AM\924597NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de sociale partners voor een 
levensloopbenadering te kiezen bij het 
beheer van menselijke hulpbronnen en de 
arbeidsplekken aan te passen; verzoekt de 
werkgevers om programma's op te zetten 
die werknemers in staat stellen langer door 
te werken; verzoekt de werknemers actief 
gebruik te maken van de beschikbare 
opleidingsmogelijkheden en zich in alle 
stadia van hun arbeidsleven fit te houden 
voor de arbeidsmarkt;

12. verzoekt de sociale partners (op 
bedrijfsniveau) voor een 
levensloopbenadering te kiezen bij het 
beheer van menselijke hulpbronnen en de 
arbeidsplekken aan te passen; verzoekt de 
werkgevers om programma's op te zetten 
die werknemers in staat stellen langer door 
te werken, met name door te zorgen voor 
een aangepast loopbaaneinde, zowel wat 
de gepresteerde arbeidstijd als wat de aard 
van de geleverde arbeid betreft;
onderstreept het feit dat deze 
aanpassingen gepaard kunnen gaan met 
de openstelling van een recht op toegang 
tot een aanvullend inkomen ten laste van 
het socialebeschermingsstelsel; verzoekt 
de werknemers actief gebruik te maken van 
de beschikbare opleidingsmogelijkheden 
en zich in alle stadia van hun arbeidsleven 
fit te houden voor de arbeidsmarkt, waarbij 
rekening moet worden gehouden met het 
moeilijke karakter van sommige beroepen, 
op grond waarvan minder lang moet 
kunnen worden gewerkt zonder verlies 
van pensioenrechten;

Or. fr

Amendement 223
Marije Cornelissen, Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de sociale partners voor een 
levensloopbenadering te kiezen bij het 
beheer van menselijke hulpbronnen en de 
arbeidsplekken aan te passen; verzoekt de 

12. verzoekt de sociale partners voor een 
levensloopbenadering te kiezen bij het 
beheer van menselijke hulpbronnen en de 
arbeidsplekken aan te passen; verzoekt de 
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werkgevers om programma's op te zetten 
die werknemers in staat stellen langer door 
te werken; verzoekt de werknemers actief 
gebruik te maken van de beschikbare 
opleidingsmogelijkheden en zich in alle 
stadia van hun arbeidsleven fit te houden 
voor de arbeidsmarkt;

werkgevers om programma's op te zetten 
die werknemers in staat stellen langer door 
te werken; verzoekt de werknemers actief 
gebruik te maken van de beschikbare 
opleidingsmogelijkheden en zich in alle 
stadia van hun arbeidsleven fit te houden 
voor de arbeidsmarkt; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten te kiezen voor 
een levenscyclusbenadering van 
pensioenen, rekening houdend met de 
volledige duur van iemands beroepsleven, 
inclusief loopbaanonderbrekingen en -
wijzigingen, omdat zo voldoende 
flexibiliteit kan worden verkregen om 
rekening te houden met het individu en bij 
goed beheer kan worden voorzien in 
financiële duurzaamheid van de 
overheidspensioenstelsels;benadrukt het 
feit dat oudere werknemers beter op de 
arbeidsmarkt moeten worden 
geïntegreerd, dat de werkplaatsen moeten 
worden aangepast en dat discriminatie 
moet worden uitgebannen aan beide 
uiteinden van de leeftijdsboog op de 
arbeidsmarkt, zowel voor jonge als voor 
oude werknemers;

Or. en

Amendement 224
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de sociale partners voor een 
levensloopbenadering te kiezen bij het 
beheer van menselijke hulpbronnen en de 
arbeidsplekken aan te passen; verzoekt de 
werkgevers om programma's op te zetten 
die werknemers in staat stellen langer door 
te werken; verzoekt de werknemers actief 
gebruik te maken van de beschikbare 
opleidingsmogelijkheden en zich in alle 

12. verzoekt de sociale partners voor een 
levensloopbenadering te kiezen bij het 
beheer van menselijke hulpbronnen en de 
arbeidsplekken aan te passen; verzoekt de 
werkgevers om programma's op te zetten 
die actief en gezond ouder worden 
ondersteunen en die werknemers in staat 
stellen om vrijwillig langer door te werken 
verzoekt de werknemers actief gebruik te 
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stadia van hun arbeidsleven fit te houden 
voor de arbeidsmarkt;

maken van de beschikbare 
opleidingsmogelijkheden en zich in alle 
stadia van hun arbeidsleven fit te houden 
voor de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 225
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de sociale partners voor een 
levensloopbenadering te kiezen bij het 
beheer van menselijke hulpbronnen en de 
arbeidsplekken aan te passen; verzoekt de 
werkgevers om programma's op te zetten 
die werknemers in staat stellen langer door 
te werken; verzoekt de werknemers actief 
gebruik te maken van de beschikbare 
opleidingsmogelijkheden en zich in alle 
stadia van hun arbeidsleven fit te houden 
voor de arbeidsmarkt;

12. verzoekt de sociale partners voor een 
levensloopbenadering te kiezen bij het 
beheer van menselijke hulpbronnen en de 
arbeidsplekken aan te passen; verzoekt de 
werkgevers om adequate 
arbeidsomstandigheden te creëren en 
programma's op te zetten die werknemers 
in staat stellen langer door te werken; 
verzoekt de werknemers actief gebruik te 
maken van de beschikbare 
opleidingsmogelijkheden en programma's 
die mensen in staat stellen zich in alle 
stadia van hun arbeidsleven fit te houden 
voor de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 226
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. vindt dat de Raad en de Commissie 
een Europese banengarantie voor 
jongeren moeten introduceren, die het 
recht van iedere jongere in de EU 



AM\924597NL.doc 121/166 PE502.214v02-00

NL

waarborgt op een passende, goedbetaalde 
en bij zijn/haar kwalificaties en 
vaardigheden aansluitende baan, 
stageplaats, aanvullende opleiding of een 
combinatie van werk en opleiding binnen 
drie maanden nadat hij of zij werkloos is 
geworden, zodat jongeren ook meer kans 
hebben om adequate pensioenrechten op 
te bouwen;

Or. de

Amendement 227
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de lidstaten in nauw 
overleg met de sociale partners een langer 
beroepsleven te bevorderen door een 
krachtiger overheidsbeleid te voeren op 
het gebied van gezondheid en veiligheid 
op het werk, de werkomgeving en 
omscholing; benadrukt het feit dat een 
centrale beleidsdoelstelling in verband 
hiermee moet zijn dat werknemers, in het 
bijzonder in de zwaarste beroepen, de 
mogelijkheid krijgen te werken tot de 
wettelijke pensioenleeftijd;

Or. en

Amendement 228
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de lidstaten sociaal 
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aanvaardbare prikkels voor een latere 
pensionering te introduceren en, waar 
van toepassing, aantrekkelijke modellen 
voor een soepele overgang van werk naar 
pensioen te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 229
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. benadrukt het feit dat 
gendergelijkheid op de arbeidsmarkt van 
cruciaal belang is om te zorgen voor 
duurzame pensioenstelsels op basis van 
een hogere activiteitsgraad, adequate 
individuele bijdragen en economische 
groei;

Or. en

Amendement 230
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt bij de lidstaten aan op stevige 
maatregelen om invulling te geven aan de 
ambities die zijn geformuleerd in het EU-
Pact voor gendergelijkheid (2011-2020), 
waarbij de nadruk ligt op het wegnemen 
van ongelijkheden en het bestrijden van 
segregatie tussen mannen en vrouwen en 
op het bevorderen van een beter evenwicht 
tussen werk en gezin voor vrouwen en 
mannen; onderstreept dat deze 

13. dringt bij de lidstaten aan op stevige 
maatregelen om invulling te geven aan de 
ambities die zijn geformuleerd in het EU-
Pact voor gendergelijkheid (2011-2020), 
waarbij de nadruk ligt op het wegnemen 
van ongelijkheden en het bestrijden van 
segregatie tussen mannen en vrouwen –
ook met betrekking tot de nog steeds te 
grote loonverschillen – en op het 
bevorderen van een beter evenwicht tussen 
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doelstellingen van centrale betekenis zijn 
om de arbeidsparticipatie onder vrouwen te 
vergroten en de armoede onder werkende 
en oudere vrouwen te bestrijden;

werk en gezin voor vrouwen en mannen;
wijst erop dat het met het oog daarop 
vooral noodzakelijk is dat er 
kinderopvangvoorzieningen worden 
aangeboden; onderstreept dat deze
doelstellingen van centrale betekenis zijn 
om de arbeidsparticipatie onder vrouwen te 
vergroten en de armoede onder werkende 
en oudere vrouwen te bestrijden;

Or. de

Amendement 231
Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt bij de lidstaten aan op stevige 
maatregelen om invulling te geven aan de 
ambities die zijn geformuleerd in het EU-
Pact voor gendergelijkheid (2011-2020), 
waarbij de nadruk ligt op het wegnemen 
van ongelijkheden en het bestrijden van 
segregatie tussen mannen en vrouwen en 
op het bevorderen van een beter evenwicht 
tussen werk en gezin voor vrouwen en
mannen; onderstreept dat deze 
doelstellingen van centrale betekenis zijn 
om de arbeidsparticipatie onder vrouwen te 
vergroten en de armoede onder werkende 
en oudere vrouwen te bestrijden;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 232
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. stelt een generatiecheck voor, 
waarbij de gevolgen van toekomstige 
wetgevingsplannen voor alle generaties –
met name de jongere en de oudere –
tijdens de wetgevingsprocedure objectief 
worden getoetst, om op transparante wijze 
inzichtelijk te maken wat de consequenties 
van wetten voor deze generaties zijn; is 
van mening dat de generatiecheck met 
name een belangrijke rol zou moeten 
spelen bij wetgevingsplannen die van 
belang zijn voor het pensioenstelsel;

Or. de

Amendement 233
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Raad een akkoord te 
bereiken over een EU-richtsnoer voor 
minimumlonen (wettelijk, via collectieve 
onderhandelingen op nationaal, regionaal 
of bedrijfstakniveau overeengekomen) dat 
een vergoeding garandeert die ten minste 
60% van het relevante (nationaal, per 
bedrijfstak enz.) gemiddelde loon 
bedraagt, zodat meer werknemers hun 
individuele pensioenrechten tot boven de 
armoedegrens kunnen verhogen;

Or. de

Amendement 234
Sergio Gaetano Cofferati
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat de invoering van 
één pensioenleeftijd voor mannen en 
vrouwen gepaard moet gaan met 
doeltreffende beleidsmaatregelen om te 
zorgen voor gelijke beloning voor gelijk 
werk, een goed evenwicht tussen werk en 
gezin en de erkenning van 
verzorgingstaken, die onbetaald zijn;

Or. en

Amendement 235
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. herinnert aan de uitdaging die in 
het kader van de pensioenen bestaat op 
het gebied van gender; onderstreept het 
feit dat de gelijkheid van vrouwen en 
mannen op alle leeftijden moet worden 
verbeterd en wijst op de sociale gevolgen 
die zouden worden teweeggebracht door 
een heroriëntering van via een 
omslagstelsel gefinancierde regelingen 
naar regelingen met kapitaaldekking en 
van beschikbare-uitkeringsstelsels 
(defined benefit) naar 
beschikbarepremiestelsels (defined 
contribution); onderstreept het feit dat het 
urgent is het risico te bestrijden van 
armoede, met name onder vrouwen, voor 
personen die geen of een beperkte 
toegang hebben tot individuele rechten of 
een overlevingspensioen, via de schepping 
van een inkomensvangnet zonder 
bijdragebetaling, om de bedoelde 
personen uit de armoede te houden;
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Or. fr

Amendement 236
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. stelt voor om aan de jongere en 
oudere generaties, die het meest door 
besluiten worden geraakt, een rol toe te 
kennen met dezelfde rechten als de 
wettelijke sociale partners, zodat zij als 
rechtstreeks betrokkenen bij alle 
generatievraagstukken actief kunnen 
meepraten en meebeslissen; zo kan een 
maximale consensus tussen alle 
maatschappelijke groeperingen worden 
gewaarborgd en kunnen conflicten tijdens 
het besluitvormingsproces worden 
voorkomen;

Or. de

Amendement 237
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. verzoekt de Raad tevens om 
overeenstemming te bereiken over een 
garantie inzake een minimumpensioen 
(ouderdom, invaliditeit enz.) dat boven de 
in de Unie gehanteerde 
armoederisicodrempel ligt van 60% van 
het nationale equivalent van het 
middeninkomen, teneinde armoede onder 
ouderen te voorkomen;
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Or. de

Amendement 238
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. is verheugd over de oproep van 
de Commissie om de wettelijke 
pensioenleeftijd voor vrouwen op één lijn 
te brengen met die voor mannen;

Or. de

Amendement 239
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quinquies. is van mening dat er 
regelingen moeten worden getroffen om 
de periode in het leven die wordt besteed
aan verzorging en opvang van kinderen, 
jongeren en zorgbehoevende ouderen, in 
aanmerking te nemen;

Or. de

Amendement 240
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking 
en particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen 
collectieve verplichte 
bedrijfspensioenregelingen aan te 
bevelen, aangezien collectieve 
pensioenregelingen (binnen de tweede 
pijler) – gewoonlijk beheerd door de 
(sectoriële) sociale partners – ruimte 
bieden voor solidariteit binnen en tussen 
de generaties, hetgeen bij individuele 
regelingen niet het geval is; onderstreept 
dat ondanks de crisis nu al begonnen 
moet worden met het opzetten van 
aanvullende bedrijfspensioenstelsels;

Schrappen

Or. de

Amendement 241
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 
particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen 
collectieve verplichte 
bedrijfspensioenregelingen aan te 
bevelen, aangezien collectieve 
pensioenregelingen (binnen de tweede 
pijler) – gewoonlijk beheerd door de 
(sectoriële) sociale partners – ruimte 
bieden voor solidariteit binnen en tussen 
de generaties, hetgeen bij individuele 

14. neemt kennis van de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 
particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept dat ondanks de 
crisis nu al begonnen moet worden met het 
opzetten van aanvullende 
bedrijfspensioenstelsels;
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regelingen niet het geval is; onderstreept
dat ondanks de crisis nu al begonnen moet 
worden met het opzetten van aanvullende 
bedrijfspensioenstelsels;

Or. en

Amendement 242
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 
particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen 
collectieve verplichte
bedrijfspensioenregelingen aan te bevelen,
aangezien collectieve pensioenregelingen 
(binnen de tweede pijler) – gewoonlijk 
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners – ruimte bieden voor solidariteit 
binnen en tussen de generaties, hetgeen bij 
individuele regelingen niet het geval is;
onderstreept dat ondanks de crisis nu al
begonnen moet worden met het opzetten 
van aanvullende bedrijfspensioenstelsels;

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen 
collectieve bedrijfspensioenregelingen aan 
te bevelen, in de regel in te voeren op 
bedrijfs- of sectorniveau, die ruimte 
bieden voor meer solidariteit binnen en 
tussen de generaties, hetgeen bij 
individuele regelingen niet het geval is;
onderstreept dat aanvullende 
bedrijfspensioenstelsels ondanks de crisis 
nu al moeten worden bevorderd, rekening 
houdend met de moeilijkheden die 
sommigen ondervinden om toegang tot 
deze stelsels te krijgen en met het feit dat 
deze moeten worden aangepakt, en dat 
minimumbijdrageregelingen moeten 
worden ingevoerd, om een adequaat 
aanvullend pensioen te garanderen;

Or. en

Amendement 243
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 
particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen
collectieve verplichte
bedrijfspensioenregelingen aan te bevelen, 
aangezien collectieve pensioenregelingen
(binnen de tweede pijler) – gewoonlijk 
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners – ruimte bieden voor solidariteit 
binnen en tussen de generaties, hetgeen bij 
individuele regelingen niet het geval is;
onderstreept dat ondanks de crisis nu al 
begonnen moet worden met het opzetten 
van aanvullende bedrijfspensioenstelsels;

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 
particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat 
collectieve bedrijfspensioenregelingen als
collectieve pensioenregelingen (binnen de 
tweede pijler) – gewoonlijk beheerd door 
de (sectoriële) sociale partners – ruimte 
bieden voor solidariteit binnen en tussen de 
generaties, hetgeen bij individuele 
regelingen niet het geval is;

Or. en

Amendement 244
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 
particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen 
collectieve verplichte 
bedrijfspensioenregelingen aan te bevelen, 
aangezien collectieve pensioenregelingen 
(binnen de tweede pijler) – gewoonlijk 
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners – ruimte bieden voor solidariteit 
binnen en tussen de generaties, hetgeen bij 
individuele regelingen niet het geval is; 
onderstreept dat ondanks de crisis nu al 

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen 
collectieve verplichte 
bedrijfspensioenregelingen aan te bevelen, 
aangezien collectieve pensioenregelingen 
(binnen de tweede pijler) – gewoonlijk 
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners – ruimte bieden voor solidariteit 
binnen en tussen de generaties, hetgeen bij 
individuele regelingen niet het geval is;
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begonnen moet worden met het opzetten 
van aanvullende bedrijfspensioenstelsels;

Or. de

Amendement 245
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 
particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen
collectieve verplichte 
bedrijfspensioenregelingen aan te bevelen, 
aangezien collectieve pensioenregelingen 
(binnen de tweede pijler) – gewoonlijk 
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners – ruimte bieden voor solidariteit 
binnen en tussen de generaties, hetgeen bij 
individuele regelingen niet het geval is; 
onderstreept dat ondanks de crisis nu al 
begonnen moet worden met het opzetten 
van aanvullende bedrijfspensioenstelsels

14. neemt nota van de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 
particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept dat de 
Commissie collectieve verplichte 
bedrijfspensioenregelingen moet 
aanbevelen, aangezien collectieve 
pensioenregelingen (binnen de tweede 
pijler) – gewoonlijk beheerd door de 
(sectoriële) sociale partners – ruimte 
bieden voor solidariteit binnen en tussen de 
generaties, hetgeen bij individuele 
regelingen niet het geval is; onderstreept 
dat ondanks de crisis nu al begonnen moet 
worden met het opzetten van aanvullende 
bedrijfspensioenstelsels

Or. pt

Amendement 246
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 
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particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen 
collectieve verplichte 
bedrijfspensioenregelingen aan te bevelen, 
aangezien collectieve pensioenregelingen
(binnen de tweede pijler) – gewoonlijk 
beheerd door de (sectoriële) sociale
partners – ruimte bieden voor solidariteit 
binnen en tussen de generaties, hetgeen bij 
individuele regelingen niet het geval is;
onderstreept dat ondanks de crisis nu al 
begonnen moet worden met het opzetten 
van aanvullende bedrijfspensioenstelsels;

particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen 
collectieve verplichte 
bedrijfspensioenregelingen aan te bevelen, 
aangezien collectieve pensioenregelingen
(binnen de tweede pijler) – gewoonlijk
vastgesteld door de sociale partners en
beheerd door onafhankelijke instanties 
die openbaar rekenschap verschuldigd 
zijn en waarvan deelnemers aan de 
regeling deel uitmaken – ruimte bieden 
voor solidariteit binnen en tussen de 
generaties, hetgeen bij individuele 
regelingen niet het geval is; onderstreept 
dat ondanks de crisis nu al begonnen moet 
worden met het opzetten van aanvullende 
bedrijfspensioenstelsels; erkent tegelijk de 
moeilijkheden die sommigen ondervinden 
om toegang tot deze stelsels te krijgen en 
pakt deze aan;

Or. en

Amendement 247
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 
particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen 
collectieve verplichte
bedrijfspensioenregelingen aan te bevelen, 
aangezien collectieve pensioenregelingen 
(binnen de tweede pijler) – gewoonlijk 
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners – ruimte bieden voor solidariteit 
binnen en tussen de generaties, hetgeen bij 
individuele regelingen niet het geval is;

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 
particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen 
collectieve bedrijfspensioenregelingen aan 
te bevelen, aangezien collectieve
bedrijfspensioenregelingen – gewoonlijk 
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners – ruimte bieden voor solidariteit 
binnen en tussen de generaties, hetgeen bij 
individuele regelingen niet het geval is;
onderstreept dat ondanks de crisis nu al 
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onderstreept dat ondanks de crisis nu al 
begonnen moet worden met het opzetten 
van aanvullende bedrijfspensioenstelsels;

begonnen moet worden met het opzetten 
van aanvullende bedrijfspensioenstelsels;

Or. en

Amendement 248
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 
particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen 
collectieve verplichte
bedrijfspensioenregelingen aan te bevelen, 
aangezien collectieve pensioenregelingen 
(binnen de tweede pijler) – gewoonlijk 
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners – ruimte bieden voor solidariteit 
binnen en tussen de generaties, hetgeen bij 
individuele regelingen niet het geval is; 
onderstreept dat ondanks de crisis nu al 
begonnen moet worden met het opzetten 
van aanvullende bedrijfspensioenstelsels;

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 
particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen 
collectieve aanvullende
bedrijfspensioenregelingen aan te bevelen, 
aangezien collectieve pensioenregelingen 
(binnen de tweede pijler) – gewoonlijk 
beheerd door de sociale partners – ruimte 
bieden voor solidariteit binnen en tussen de 
generaties, hetgeen bij individuele 
regelingen niet het geval is; onderstreept 
dat ondanks de crisis nu al begonnen moet 
worden met het opzetten van aanvullende 
bedrijfspensioenstelsels;

Or. de

Amendement 249
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is verheugd over de oproep in het 14. neemt kennis van de oproep in het 
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Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 
particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen 
collectieve verplichte 
bedrijfspensioenregelingen aan te bevelen, 
aangezien collectieve pensioenregelingen
(binnen de tweede pijler) – gewoonlijk 
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners – ruimte bieden voor solidariteit 
binnen en tussen de generaties, hetgeen bij 
individuele regelingen niet het geval is;
onderstreept dat ondanks de crisis nu al 
begonnen moet worden met het opzetten 
van aanvullende bedrijfspensioenstelsels;

Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen op basis van 
solidariteit en particuliere spaarregelingen 
te ontwikkelen; onderstreept evenwel dat, 
als er überhaupt landen zijn die hun 
pensioenstelsels effectief willen 
hervormen, de Commissie er beter aan zou 
doen collectieve verplichte 
bedrijfspensioenregelingen aan te bevelen, 
aangezien collectieve pensioenregelingen
(binnen de tweede pijler) – gewoonlijk 
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners – ruimte bieden voor solidariteit 
binnen en tussen de generaties, hetgeen bij 
individuele regelingen niet het geval is;
onderstreept dat ondanks de crisis nu al 
begonnen moet worden met het opzetten 
van aanvullende bedrijfspensioenstelsels;

Or. en

Amendement 250
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 
particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen 
collectieve verplichte
bedrijfspensioenregelingen aan te bevelen, 
aangezien collectieve pensioenregelingen
(binnen de tweede pijler) – gewoonlijk
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners – ruimte bieden voor solidariteit 
binnen en tussen de generaties, hetgeen bij 
individuele regelingen niet het geval is;
onderstreept dat ondanks de crisis nu al 
begonnen moet worden met het opzetten 

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 
particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen 
collectieve bedrijfspensioenregelingen aan 
te bevelen, aangezien collectieve 
pensioenregelingen (binnen de tweede 
pijler) – eventueel beheerd door de
(sectoriële) sociale partners – ruimte 
bieden voor solidariteit binnen en tussen de 
generaties, hetgeen bij individuele 
regelingen niet het geval is; onderstreept 
dat ondanks de crisis nu al begonnen moet 
worden met het opzetten van aanvullende 
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van aanvullende bedrijfspensioenstelsels; bedrijfspensioenstelsels;

Or. en

Amendement 251
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 
particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen 
collectieve verplichte 
bedrijfspensioenregelingen aan te bevelen, 
aangezien collectieve pensioenregelingen
(binnen de tweede pijler) – gewoonlijk 
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners – ruimte bieden voor solidariteit 
binnen en tussen de generaties, hetgeen bij 
individuele regelingen niet het geval is; 
onderstreept dat ondanks de crisis nu al 
begonnen moet worden met het opzetten 
van aanvullende bedrijfspensioenstelsels;

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 
particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen 
collectieve verplichte 
bedrijfspensioenregelingen aan te bevelen, 
aangezien collectieve pensioenregelingen
(binnen de tweede pijler) – gewoonlijk
vastgesteld door de sociale partners en
beheerd door onafhankelijke instanties die 
openbaar rekenschap verschuldigd zijn en 
waarvan deelnemers aan de regeling deel 
uitmaken – ruimte bieden voor solidariteit 
binnen en tussen de generaties, hetgeen bij 
individuele regelingen niet het geval is; 
onderstreept dat ondanks de crisis nu al 
begonnen moet worden met het opzetten 
van aanvullende bedrijfspensioenstelsels
en erkent tegelijk de moeilijkheden die 
sommigen ondervinden om toegang tot 
deze stelsels te krijgen en pakt deze aan;

Or. en

Amendement 252
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 
particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen 
collectieve verplichte 
bedrijfspensioenregelingen aan te bevelen, 
aangezien collectieve pensioenregelingen 
(binnen de tweede pijler) – gewoonlijk 
beheerd door de (sectoriële) sociale 
partners – ruimte bieden voor solidariteit 
binnen en tussen de generaties, hetgeen bij 
individuele regelingen niet het geval is; 
onderstreept dat ondanks de crisis nu al 
begonnen moet worden met het opzetten 
van aanvullende bedrijfspensioenstelsels;

14. is verheugd over de oproep in het 
Witboek om aanvullende 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking en 
particuliere spaarregelingen te 
ontwikkelen; onderstreept evenwel dat de 
Commissie er beter aan zou doen 
collectieve verplichte 
bedrijfspensioenregelingen aan te bevelen, 
waarbij aan werknemers het recht wordt 
toegekend om zich aan te sluiten bij 
pensioenregelingen van de tweede pijler, 
en voor de werkgeverspremies ten behoeve 
van bedrijfspensioenen het beginsel van 
vrijwilligheid blijft gelden, aangezien 
collectieve pensioenregelingen (binnen de 
tweede pijler) – gewoonlijk beheerd door 
de (sectoriële) sociale partners – ruimte 
bieden voor solidariteit binnen en tussen de 
generaties, hetgeen bij individuele 
regelingen niet het geval is; onderstreept 
dat ondanks de crisis nu al begonnen moet 
worden met het opzetten van aanvullende 
bedrijfspensioenstelsels;

Or. de

Amendement 253
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt het feit dat een 
gemeenschappelijk Europees 
regelgevings- en toezichtssysteem voor de 
financiële markten en instellingen moet 
worden ingevoerd, met het oog op de 
totstandbrenging van een omgeving waar 
iedere lidstaat kan zorgen voor adequate 
bescherming van de regelingen voor een 
aanvullend pensioen en de individuele 
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pensioenregelingen; benadrukt het feit 
dat EU-regels moeten worden ontwikkeld 
voor de investeringspraktijk en voor een 
prudente bedrijfsvoering van 
beschikbarepremiestelsels (defined 
contribution), met name met betrekking 
tot het lifestylen van portefeuilles, een 
gegarandeerd minimumrendement, de 
bescherming van het pensioenresultaat, 
wanneer de uitbetalingsfase valt tijdens 
een economische en financiële recessie, 
en gelijke behandeling via genderneutrale 
lijfrenten;

Or. en

Amendement 254
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt het feit dat een 
gemeenschappelijk Europees 
regelgevings- en toezichtssysteem voor de 
financiële markten en instellingen moet 
worden ingevoerd, met het oog op de 
totstandbrenging van een omgeving waar 
iedere lidstaat kan zorgen voor adequate 
bescherming van de regelingen voor een 
aanvullend pensioen en de individuele 
pensioenregelingen; benadrukt het feit 
dat EU-regels moeten worden ontwikkeld 
voor de investeringspraktijk en voor een 
prudente bedrijfsvoering van 
beschikbarepremiestelsels (defined 
contribution), met name met betrekking 
tot het lifestylen van portefeuilles, een 
gegarandeerd minimumrendement, de 
bescherming van het pensioenresultaat, 
wanneer de uitbetalingsfase valt tijdens 
een economische en financiële recessie, 
en gelijke behandeling via genderneutrale 
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lijfrenten;

Or. en

Amendement 255
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. merkt op dat in landen met een 
sterke tweede pijler niet alle categorieën 
werknemers recht hebben op toegang tot 
bedrijfspensioenen met kapitaaldekking; 
is van mening dat bedrijfspensioenen met 
kapitaaldekking ook toegankelijk moeten 
zijn voor werknemers met een onzeker of 
tijdelijk contract;

Or. en

Amendement 256
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. merkt op dat vele lidstaten al 
ingrijpende 
pensioenhervormingsprogramma's 
hebben gestart die zowel gericht zijn op 
duurzaamheid als op toereikendheid; 
benadrukt het feit dat het belangrijk is 
ervoor te zorgen dat alle op EU-niveau 
voorgestelde maatregelen de nationale 
pensioenhervormingsprogramma's 
aanvullen en er niet in tegenspraak mee 
zijn;

Or. en
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Amendement 257
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. herinnert eraan dat pensioenen 
een nationale bevoegdheid blijven en 
maakt zich zorgen over het feit dat verdere 
Europese wetgeving op dit gebied een 
negatieve invloed kan hebben op bepaalde 
gepensioneerden of lastige eisen kan 
stellen aan de stelsels van bepaalde 
lidstaten;

Or. en

Amendement 258
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt de geringe exploitatiekosten 
van (sectoriële) collectieve 
bedrijfspensioenregelingen zonder 
winstoogmerk in vergelijking met 
individuele pensioenspaarregelingen; 
onderstreept het belang van geringe 
exploitatiekosten, aangezien zelfs beperkte 
kostenverlagingen tot aanzienlijk hogere 
pensioenen kunnen leiden;

Schrappen

Or. de

Amendement 259
Heinz K. Becker
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt de geringe exploitatiekosten 
van (sectoriële) collectieve 
bedrijfspensioenregelingen zonder 
winstoogmerk in vergelijking met 
individuele pensioenspaarregelingen;
onderstreept het belang van geringe 
exploitatiekosten, aangezien zelfs beperkte 
kostenverlagingen tot aanzienlijk hogere 
pensioenen kunnen leiden;

Schrappen

Or. en

Amendement 260
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt de geringe exploitatiekosten 
van (sectoriële) collectieve 
bedrijfspensioenregelingen zonder 
winstoogmerk in vergelijking met 
individuele pensioenspaarregelingen;
onderstreept het belang van geringe 
exploitatiekosten, aangezien zelfs beperkte 
kostenverlagingen tot aanzienlijk hogere 
pensioenen kunnen leiden;

15. benadrukt de geringe exploitatiekosten 
van pensioenregelingen die worden 
beheerd op grote schaal, in vergelijking 
met individuele pensioenspaarregelingen;
onderstreept het belang van geringe 
exploitatiekosten, aangezien zelfs beperkte 
kostenverlagingen tot aanzienlijk hogere 
pensioenen kunnen leiden;

Or. en

Amendement 261
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt de geringe exploitatiekosten 
van (sectoriële) collectieve 
bedrijfspensioenregelingen zonder 
winstoogmerk in vergelijking met 
individuele pensioenspaarregelingen; 
onderstreept het belang van geringe 
exploitatiekosten, aangezien zelfs beperkte 
kostenverlagingen tot aanzienlijk hogere 
pensioenen kunnen leiden;

15. benadrukt de geringe exploitatiekosten 
van (sectoriële) collectieve 
bedrijfspensioenregelingen zonder 
winstoogmerk in vergelijking met 
individuele pensioenspaarregelingen; 
onderstreept het belang van geringe 
exploitatiekosten, aangezien zelfs beperkte 
kostenverlagingen tot aanzienlijk hogere 
pensioenen kunnen leiden; onderstreept 
echter dat deze regelingen momenteel 
slechts in enkele lidstaten bestaan;

Or. de

Amendement 262
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt het feit dat collectieve 
bedrijfspensioenregelingen moeten 
worden georganiseerd met lage 
exploitatiekosten;

Or. en

Amendement 263
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de lidstaten en de sociale
partners op aan de burgers goed in te 
lichten over hun opgebouwde 
pensioenrechten en hen zodanig bewust te 

16. dringt er bij de lidstaten en de met de 
pensioenstelsels belaste instanties op aan 
de burgers goed in te lichten over hun 
opgebouwde pensioenrechten en hen 
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maken en op te voeden dat zij met kennis 
van zaken een besluit kunnen nemen over 
de vraag of zij in de toekomst extra willen 
sparen voor hun pensioen; verzoekt de 
lidstaten strenge 
openbaarmakingsvoorschriften op te stellen 
en te handhaven met betrekking tot de 
exploitatiekosten en –risico's en het 
rendement op beleggingen van de 
pensioenfondsen die in hun rechtsgebied 
actief zijn;

zodanig bewust te maken en op te voeden 
dat zij met kennis van zaken een besluit 
kunnen nemen over de vraag of zij in de 
toekomst extra willen sparen voor hun 
pensioen; verzoekt de lidstaten strenge 
openbaarmakingsvoorschriften op te stellen 
en te handhaven met betrekking tot de 
exploitatiekosten en –risico's en het 
rendement op beleggingen van de 
pensioenfondsen die in hun rechtsgebied 
actief zijn;

Or. fr

Amendement 264
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de lidstaten en de sociale 
partners op aan de burgers goed in te 
lichten over hun opgebouwde 
pensioenrechten en hen zodanig bewust te 
maken en op te voeden dat zij met kennis 
van zaken een besluit kunnen nemen over 
de vraag of zij in de toekomst extra willen 
sparen voor hun pensioen; verzoekt de 
lidstaten strenge 
openbaarmakingsvoorschriften op te stellen 
en te handhaven met betrekking tot de 
exploitatiekosten en –risico's en het 
rendement op beleggingen van de 
pensioenfondsen die in hun rechtsgebied 
actief zijn;

16. dringt er bij de Commissie op aan 
meer assistentie te verlenen aan de 
lidstaten en de sociale partners om de 
burgers goed in te lichten over hun 
opgebouwde pensioenrechten en hen 
zodanig bewust te maken en op te voeden 
dat zij met kennis van zaken een besluit 
kunnen nemen over de vraag of zij in de 
toekomst extra willen sparen voor hun 
pensioen; verzoekt de Commissie haar 
werk op het gebied van 
pensioentrackingdiensten in de hele EU 
aan te vullen met de uitvoering van een 
EU-effectbeoordeling om de economische 
voordelen te begrijpen van de verstrekking 
door de lidstaten en de 
pensioenverstrekkers van geconsolideerde 
informatie aan de burgers op één 
toegankelijke plaats; verzoekt de lidstaten 
strenge openbaarmakingsvoorschriften op 
te stellen en te handhaven met betrekking 
tot de exploitatiekosten en –risico's en het 
rendement op beleggingen van de 
pensioenfondsen die in hun rechtsgebied 
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actief zijn;

Or. en

Amendement 265
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de lidstaten en de sociale 
partners op aan de burgers goed in te 
lichten over hun opgebouwde 
pensioenrechten en hen zodanig bewust te 
maken en op te voeden dat zij met kennis 
van zaken een besluit kunnen nemen over 
de vraag of zij in de toekomst extra willen 
sparen voor hun pensioen; verzoekt de 
lidstaten strenge 
openbaarmakingsvoorschriften op te stellen 
en te handhaven met betrekking tot de 
exploitatiekosten en –risico's en het 
rendement op beleggingen van de 
pensioenfondsen die in hun rechtsgebied
actief zijn;

16. dringt er bij de Commissie op aan 
meer assistentie te verlenen aan de 
lidstaten en de sociale partners om de 
burgers goed in te lichten over hun 
opgebouwde pensioenrechten en hen 
zodanig bewust te maken en op te voeden 
dat zij met kennis van zaken een besluit 
kunnen nemen over de vraag of zij in de 
toekomst extra willen sparen voor hun 
pensioen; verzoekt de Commissie haar 
werk op het gebied van 
pensioentrackingdiensten in de hele EU 
aan te vullen door opdracht te geven tot 
de tuitvoering van een EU-
effectbeoordeling om de economische 
voordelen te begrijpen voor de lidstaten en 
de pensioenverstrekkers van de 
verstrekking van geconsolideerde 
informatie aan de burgers op één 
toegankelijke plaats; verzoekt de lidstaten 
strenge openbaarmakingsvoorschriften op 
te stellen en te handhaven met betrekking 
tot de exploitatiekosten en –risico's en het 
rendement op beleggingen van de 
pensioenfondsen die in hun rechtsgebied 
actief zijn;

Or. en

Amendement 266
Kinga Göncz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de lidstaten en de sociale 
partners op aan de burgers goed in te 
lichten over hun opgebouwde 
pensioenrechten en hen zodanig bewust te 
maken en op te voeden dat zij met kennis 
van zaken een besluit kunnen nemen over 
de vraag of zij in de toekomst extra willen 
sparen voor hun pensioen; verzoekt de 
lidstaten strenge 
openbaarmakingsvoorschriften op te stellen 
en te handhaven met betrekking tot de 
exploitatiekosten en –risico's en het 
rendement op beleggingen van de 
pensioenfondsen die in hun rechtsgebied 
actief zijn;

16. dringt er bij de lidstaten en de sociale 
partners op aan de burgers goed in te 
lichten over hun opgebouwde 
pensioenrechten en hen zodanig bewust te 
maken en op te voeden dat zij met kennis 
van zaken een besluit kunnen nemen over 
de vraag of zij in de toekomst extra willen 
sparen voor hun pensioen; dringt er ook op 
aan de burgers tijdig in te lichten over 
geplande veranderingen in het 
pensioenstelsel, zodat zij met kennis van 
zaken en op weloverdachte wijze een 
besluit over hun pensioensparen kunnen 
nemen; verzoekt de lidstaten strenge 
openbaarmakingsvoorschriften op te stellen 
en te handhaven met betrekking tot de 
exploitatiekosten en –risico's en het 
rendement op beleggingen van de 
pensioenfondsen die in hun rechtsgebied 
actief zijn;

Or. en

Amendement 267
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt de grote verschillen in 
kenmerken en resultaten tussen de 
bedrijfspensioenregelingen in de lidstaten 
met betrekking tot toegang, solidariteit, 
kosteneffectiviteit, risico's en rendement; is 
verheugd over het voornemen van de 
Commissie om in nauw overleg met de 
lidstaten, de sociale partners, de 
pensioenbranche en andere
belanghebbenden, een code van goede 

17. erkent het feit dat er grote verschillen 
bestaan in kenmerken en resultaten tussen 
de bedrijfspensioenregelingen in de 
lidstaten met betrekking tot toegang,
solidariteit, kosteneffectiviteit, risico's en 
rendement; is verheugd over het 
voornemen van de Commissie om in nauw 
overleg met de lidstaten, de sociale 
partners en andere belanghebbenden, een 
code van goede praktijken voor 
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praktijken voor bedrijfspensioenregelingen 
te ontwikkelen;

bedrijfspensioenregelingen te ontwikkelen, 
met name om een reflectie te starten over 
mogelijke oplossingen voor de 
moeilijkheden en knelpunten waarmee de 
in sommige lidstaten bestaande tweede 
peiler als gevolg van de financiële en 
economische crisis te maken krijgt;

Or. fr

Amendement 268
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt de grote verschillen in 
kenmerken en resultaten tussen de 
bedrijfspensioenregelingen in de lidstaten 
met betrekking tot toegang, solidariteit, 
kosteneffectiviteit, risico's en rendement; is 
verheugd over het voornemen van de 
Commissie om in nauw overleg met de 
lidstaten, de sociale partners, de 
pensioenbranche en andere 
belanghebbenden, een code van goede 
praktijken voor bedrijfspensioenregelingen 
te ontwikkelen;

17. betreurt de grote verschillen in 
kenmerken en resultaten tussen de 
bedrijfspensioenregelingen in de lidstaten 
met betrekking tot toegang, solidariteit, 
kosteneffectiviteit, risico's en rendement; is 
verheugd over het voornemen van de 
Commissie om in nauw overleg met de 
lidstaten, de sociale partners en andere 
belanghebbenden, een code van goede 
praktijken voor bedrijfspensioenregelingen 
te ontwikkelen, met eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 269
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt de grote verschillen in 
kenmerken en resultaten tussen de 

17. betreurt de grote verschillen in 
kenmerken en resultaten tussen de 
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bedrijfspensioenregelingen in de lidstaten 
met betrekking tot toegang, solidariteit, 
kosteneffectiviteit, risico's en rendement; is 
verheugd over het voornemen van de 
Commissie om in nauw overleg met de 
lidstaten, de sociale partners, de 
pensioenbranche en andere 
belanghebbenden, een code van goede 
praktijken voor bedrijfspensioenregelingen 
te ontwikkelen;

bedrijfspensioenregelingen in de lidstaten 
met betrekking tot toegang, solidariteit, 
kosteneffectiviteit, risico's en rendement; is 
verheugd over het voornemen van de 
Commissie om in nauw overleg met de 
lidstaten, de sociale partners, de 
pensioenbranche en andere 
belanghebbenden, een code van goede 
praktijken voor bedrijfspensioenregelingen 
te ontwikkelen; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten de belemmeringen voor 
toegang, bijvoorbeeld lange inlegperioden 
en leeftijdsbeperkingen, te verminderen; 
benadrukt het feit dat de discriminerende 
elementen uit de bestaande 
bedrijfspensioenregelingen moeten 
worden verwijderd; wijst erop dat 
sommige lidstaten tijdens de crisis de 
belemmeringen voor sociale zekerheid, 
inclusief pensioenen, vergroot hebben en 
dat dit rechtstreeks in tegenspraak is met 
een aantal van de Europa 2020-
doelstellingen;

Or. en

Amendement 270
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt de grote verschillen in 
kenmerken en resultaten tussen de 
bedrijfspensioenregelingen in de lidstaten 
met betrekking tot toegang, solidariteit, 
kosteneffectiviteit, risico's en rendement; is 
verheugd over het voornemen van de 
Commissie om in nauw overleg met de 
lidstaten, de sociale partners, de 
pensioenbranche en andere 
belanghebbenden, een code van goede 
praktijken voor bedrijfspensioenregelingen 

17. betreurt de grote verschillen in 
kenmerken en resultaten tussen de 
bedrijfspensioenregelingen in de lidstaten 
met betrekking tot toegang, solidariteit, 
kosteneffectiviteit, risico's en rendement; is 
verheugd over het voornemen van de 
Commissie om in nauw overleg met de 
lidstaten, de sociale partners, de 
pensioenbranche en andere 
belanghebbenden, gesprekken te initiëren 
over de vraag of het haalbaar is een code 
van goede praktijken voor 
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te ontwikkelen; bedrijfspensioenregelingen te ontwikkelen; 
merkt op dat een uitwisseling van beste 
praktijken of de ontwikkeling van 
richtsnoeren de meest geschikte 
benadering van deze kwestie zou zijn;

Or. en

Amendement 271
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt de grote verschillen in 
kenmerken en resultaten tussen de 
bedrijfspensioenregelingen in de lidstaten 
met betrekking tot toegang, solidariteit, 
kosteneffectiviteit, risico's en rendement; is 
verheugd over het voornemen van de 
Commissie om in nauw overleg met de 
lidstaten, de sociale partners, de 
pensioenbranche en andere 
belanghebbenden, een code van goede 
praktijken voor bedrijfspensioenregelingen 
te ontwikkelen;

17. betreurt de grote verschillen in 
kenmerken en resultaten tussen de 
bedrijfspensioenregelingen in de lidstaten 
met betrekking tot toegang, solidariteit, 
kosteneffectiviteit, risico's en rendement; is 
verheugd over het voornemen van de 
Commissie om in nauw overleg met de 
lidstaten, de sociale partners, de 
pensioenbranche, de vertegenwoordigers 
van de jongere en de oudere generatie en 
andere belanghebbenden, een code van 
goede praktijken voor 
bedrijfspensioenregelingen te ontwikkelen;

Or. de

Amendement 272
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is ingenomen met de oproep in het 
Witboek om zorgkrediet te ontwikkelen, 
dat wil zeggen het meewegen, bij de 
berekening van het pensioen, van de 
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perioden gedurende welke vrouwen of 
mannen hebben gezorgd voor 
hulpbehoevende personen; herinnert 
eraan dat ongeveer 30% van de vrouwen 
op beroepsleeftijd in de EU die 
verantwoordelijkheid dragen voor 
hulpbehoevende personen, inactief blijven 
of deeltijds werken, doordat er geen 
infrastructuur is om voor 
hulpbehoevenden te zorgen; wijst erop dat 
de ongelijke verdeling van de gezinstaken 
tussen mannen en vrouwen en het gebrek
aan beschikbare en betaalbare diensten 
en infrastructuur rechtstreekse gevolgen 
hebben voor het pensioenpeil van 
vrouwen;

Or. fr

Amendement 273
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. herinnert eraan dat krediet voor 
ouderenzorg nog zeldzaam is, hoewel deze 
vorm van zorg vooral informeel wordt 
verstrekt door familie en vooral door 
vrouwen; dat in 9 lidstaten minder dan 
10% van de hulpbehoevende ouderen 
wordt verzorgd door instellingen en dat in 
19 lidstaten meer dan 50% van hen 
informele zorg krijgt1;
__________________
1 Zie: European Institute for Gender 
Equality (EIGE), Review of the 
Implementation of the Beijing Platform 
for Action: Women and the Economy, 
2011 

Or. fr
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Amendement 274
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. onderstreept het feit dat de 
kwestie van ouderenzorg moet worden 
aangepakt, vooral gelet op het feit dat de 
behoeften toenemen door de vergrijzing;

Or. fr

Amendement 275
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quinquies. vraagt dat Europese 
normen worden ontwikkeld voor het in 
sommige lidstaten bestaande "krediet 
voor de verzorging van hulpbehoevende 
personen" ("care credits")1, om ervoor te 
zorgen dat perioden in de loop van een 
leven gedurende welke is gezorgd voor 
hulpbehoevenden, de norm worden, zowel 
voor vrouwen als voor mannen, zonder 
dat dit bestraft wordt op het moment van 
de pensionering, en om de betrokkenen 
een pensioen te garanderen waarmee zij 
een waardig leven kunnen leiden;
__________________
1 Zie: European Institute for Gender 
Equality (EIGE), Review of the 
Implementation of the Beijing Platform 
for Action: Women and the Economy, 
2011 
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Or. fr

Amendement 276
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 sexies. onderstreept het feit dat de 
sociale waarde van de verzorging van 
hulpbehoevende personen moet worden 
erkend; benadrukt het feit dat de 
Europese normen het mogelijk moeten 
maken de perioden van onderbreking te 
laten meetellen, om het verschil in de 
bijdragen te verminderen dat op het 
moment van de pensionering bestaat als 
gevolg van werkonderbrekingen in 
verband met de verzorging van 
hulpbehoevende personen, en dat het 
krediet verenigbaar moet zijn met werk en 
niet mag aflopen wanneer de verzorger de 
officiële pensioenleeftijd bereikt;

Or. fr

Amendement 277
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 septies. benadrukt het feit dat het 
krediet voor de verzorging van 
hulpbehoevende personen parallel werk 
moet aanmoedigen in plaats van 
bestraffen en dat het krediet een 
aanvulling moet zijn van de 
pensioenrechten op dezelfde manier als 
werk;
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Or. fr

Amendement 278
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 octies. benadrukt het feit dat het 
krediet voor de verzorging van 
hulpbehoevende personen zo moet worden 
ontworpen dat vrouwen en mannen de 
verantwoordelijkheden in verband met de 
verzorging van hulpbehoevenden op 
billijke wijze kunnen verdelen en dat dit 
krediet vrouwen er niet toe mag aanzetten 
voltijds voor de verzorging van 
hulpbehoevenden verantwoordelijk te 
worden of te blijven;

Or. fr

Amendement 279
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 nonies. benadrukt het feit dat alle 
verlof in het kader van een wettelijke 
verlofregeling, inclusief 
moederschapsverlof, vaderschapsverlof, 
ouderschapsverlof, verlof voor een leven 
lang leren, verlof voor mantelzorg en 
verlof voor palliatieve zorgen, voor de 
pensioenrechten moet worden 
gelijkgesteld;

Or. fr
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Amendement 280
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 decies. is van mening dat Europese 
normen moeten worden vastgesteld op het 
gebied van krediet voor de verzorging van 
hulpbehoevende personen (kinderen, 
ouderen, hulpbehoevenden), dat moet 
meetellen in de pensioenstelsels;

Or. fr

Amendement 281
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. steunt de Commissie in haar 
voornemen om EU-middelen – met name 
via het Europees Sociaal Fonds – te blijven 
uittrekken voor de ondersteuning van 
projecten voor actief en gezond ouder 
worden op de werkplek, en via het 
communautaire programma voor 
werkgelegenheid en maatschappelijke 
solidariteit (Progress) en het programma 
voor maatschappelijke verandering en 
innovatie (PSCI) financiële en praktische 
steun te verlenen aan lidstaten en sociale 
partners die de geleidelijke invoering van 
kosteneffectieve aanvullende 
pensioenregelingen overwegen;

18. steunt de Commissie in haar 
voornemen om EU-middelen – met name 
via het Europees Sociaal Fonds – te blijven 
uittrekken voor de ondersteuning van 
projecten voor actief en gezond ouder 
worden op de werkplek, en via het 
programma voor maatschappelijke 
verandering en innovatie (PSCI) financiële 
en praktische steun te verlenen aan 
lidstaten en sociale partners die de 
geleidelijke invoering van kosteneffectieve 
aanvullende pensioenregelingen 
overwegen, onder controle van het 
Europees Parlement;

(Er is momenteel sprake van om Progress 
in het PSCI op te nemen, in het kader van 
de medebeslissingsprocedure betreffende 
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de instelling van dit laatste.)

Or. fr

Amendement 282
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. steunt de Commissie in haar 
voornemen om EU-middelen – met name 
via het Europees Sociaal Fonds – te blijven 
uittrekken voor de ondersteuning van 
projecten voor actief en gezond ouder 
worden op de werkplek, en via het 
communautaire programma voor 
werkgelegenheid en maatschappelijke 
solidariteit (Progress) en het programma 
voor maatschappelijke verandering en 
innovatie (PSCI) financiële en praktische 
steun te verlenen aan lidstaten en sociale 
partners die de geleidelijke invoering van 
kosteneffectieve aanvullende 
pensioenregelingen overwegen;

18. steunt de Commissie in haar 
voornemen om EU-middelen – met name 
via het Europees Sociaal Fonds – te blijven 
uittrekken voor de ondersteuning van 
projecten voor actief en gezond ouder 
worden op de werkplek, en via het 
communautaire programma voor 
werkgelegenheid en maatschappelijke 
solidariteit (Progress) en het programma 
voor maatschappelijke verandering en 
innovatie (PSCI) financiële en praktische 
steun te verlenen aan lidstaten en sociale 
partners;

Or. pt

Amendement 283
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. steunt de Commissie in haar 
voornemen om EU-middelen – met name 
via het Europees Sociaal Fonds – te blijven 
uittrekken voor de ondersteuning van 
projecten voor actief en gezond ouder 
worden op de werkplek, en via het 

18. neemt kennis van het voornemen van 
de Commissie om EU-middelen – met 
name via het Europees Sociaal Fonds – te 
blijven uittrekken voor de ondersteuning 
van projecten voor actief en gezond ouder 
worden op de werkplek, en via het 
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communautaire programma voor 
werkgelegenheid en maatschappelijke 
solidariteit (Progress) en het programma 
voor maatschappelijke verandering en 
innovatie (PSCI) financiële en praktische 
steun te verlenen aan lidstaten en sociale
partners die de geleidelijke invoering van 
kosteneffectieve aanvullende 
pensioenregelingen overwegen;

communautaire programma voor 
werkgelegenheid en maatschappelijke 
solidariteit (Progress) en het programma 
voor maatschappelijke verandering en 
innovatie (PSCI) financiële en praktische 
steun te verlenen aan lidstaten en relevante
partners die de geleidelijke invoering van 
kosteneffectieve aanvullende 
pensioenregelingen overwegen;

Or. en

Amendement 284
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst erop dat een aantal 
opmerkingen, die als basis voor 
voorstellen dienen, onevenwichtig of 
feitelijk onvolledig en niet representatief 
zijn, en verzoekt de Commissie daarom 
deze basisgegevens opnieuw te evalueren 
en het resultaat te presenteren;

Or. de

Amendement 285
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. erkent de grote heterogeniteit van de 
pensioenregelingen in de EU, maar 
onderstreept dat het voor werknemers die
binnen of buiten hun lidstaat van baan 
veranderen, van belang is dat zij niet in 
hun mobiliteit worden belemmerd door 

19. erkent de grote heterogeniteit van de 
pensioenregelingen in de EU, maar 
onderstreept dat aangezien werknemers
gedwongen kunnen zijn binnen of buiten 
hun lidstaat van baan te veranderen, voor 
mobiele werknemers de verwerving of het 
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zorgen over de verwerving of het behoud 
van bedrijfspensioenrechten; steunt de door 
de Commissie bepleite benadering om zich 
erop te richten dat de verwerving en het 
behoud van pensioenrechten worden 
beschermd, om zo te bereiken dat de 
slapende pensioenrechten van mobiele 
werknemers op dezelfde wijze worden 
behandeld als die van actieve deelnemers 
en van gepensioneerden; is van mening dat 
de mobiliteit op de arbeidsmarkt wordt 
belemmerd door lange inlegperiodes en 
verzoekt de lidstaten deze te bekorten;

behoud van bedrijfspensioenrechten
gewaarborgd moet zijn; steunt de door de 
Commissie bepleite benadering om zich 
erop te richten dat de verwerving en het 
behoud van pensioenrechten worden 
beschermd, om zo te bereiken dat de 
slapende pensioenrechten van mobiele 
werknemers op dezelfde wijze worden 
behandeld als die van actieve deelnemers 
en van gepensioneerden; is van mening dat 
de rechten van mobiele werknemers door 
lange inlegperiodes geschaad worden en 
verzoekt de lidstaten deze te bekorten;

Or. pt

Amendement 286
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. erkent de grote heterogeniteit van de 
pensioenregelingen in de EU, maar 
onderstreept dat het voor werknemers die 
binnen of buiten hun lidstaat van baan 
veranderen, van belang is dat zij niet in hun 
mobiliteit worden belemmerd door zorgen 
over de verwerving of het behoud van 
bedrijfspensioenrechten; steunt de door de 
Commissie bepleite benadering om zich 
erop te richten dat de verwerving en het
behoud van pensioenrechten worden 
beschermd, om zo te bereiken dat de 
slapende pensioenrechten van mobiele 
werknemers op dezelfde wijze worden 
behandeld als die van actieve deelnemers 
en van gepensioneerden; is van mening dat 
de mobiliteit op de arbeidsmarkt wordt 
belemmerd door lange inlegperiodes en 
verzoekt de lidstaten deze te bekorten;

19. erkent de grote heterogeniteit van de 
pensioenregelingen in de EU, maar 
onderstreept dat het voor werknemers die 
binnen of buiten hun lidstaat van baan 
veranderen, van belang is dat zij niet in hun 
mobiliteit worden belemmerd door zorgen 
over de verwerving of het behoud van 
bedrijfspensioenrechten; onderstreept het 
feit dat elke actie ter bevordering van 
mobiliteit gepaard moet gaan met de 
kosteneffectieve aanbieding door de 
werkgevers van een 
aanvullendpensioenregeling en dat bij 
elke dergelijke actie rekening moet 
worden gehouden met de aard en de 
doelstelling van de pensioenregelingen;
steunt de door de Commissie bepleite 
benadering om zich erop te richten dat de 
verwerving en het behoud van 
pensioenrechten worden beschermd, om zo 
te bereiken dat de slapende 
pensioenrechten van mobiele werknemers 
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op dezelfde wijze worden behandeld als 
die van actieve deelnemers en van 
gepensioneerden;

Or. en

Amendement 287
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. erkent de grote heterogeniteit van de 
pensioenregelingen in de EU, maar 
onderstreept dat het voor werknemers die 
binnen of buiten hun lidstaat van baan 
veranderen, van belang is dat zij niet in hun 
mobiliteit worden belemmerd door zorgen 
over de verwerving of het behoud van 
bedrijfspensioenrechten; steunt de door de 
Commissie bepleite benadering om zich 
erop te richten dat de verwerving en het 
behoud van pensioenrechten worden 
beschermd, om zo te bereiken dat de 
slapende pensioenrechten van mobiele 
werknemers op dezelfde wijze worden 
behandeld als die van actieve deelnemers 
en van gepensioneerden; is van mening dat 
de mobiliteit op de arbeidsmarkt wordt 
belemmerd door lange inlegperiodes en 
verzoekt de lidstaten deze te bekorten;

19. erkent de grote heterogeniteit van de 
pensioenregelingen in de EU, maar 
onderstreept dat het voor werknemers die 
binnen of buiten hun lidstaat van baan 
veranderen, van belang is dat zij niet in hun 
mobiliteit worden belemmerd door zorgen 
over de verwerving of het behoud van 
bedrijfspensioenrechten; steunt de door de 
Commissie bepleite benadering om zich 
erop te richten dat de verwerving en het 
behoud van pensioenrechten worden 
beschermd, en verzoekt de lidstaten ervoor
te zorgen dat de slapende pensioenrechten 
van mobiele werknemers op dezelfde wijze 
worden behandeld als die van actieve 
deelnemers en van gepensioneerden; is van 
mening dat de mobiliteit op de 
arbeidsmarkt wordt belemmerd door lange 
inlegperiodes en verzoekt de lidstaten deze 
te bekorten;

Or. de

Amendement 288
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. erkent de grote heterogeniteit van de 
pensioenregelingen in de EU, maar 
onderstreept dat het voor werknemers die 
binnen of buiten hun lidstaat van baan 
veranderen, van belang is dat zij niet in hun 
mobiliteit worden belemmerd door zorgen 
over de verwerving of het behoud van 
bedrijfspensioenrechten; steunt de door de 
Commissie bepleite benadering om zich 
erop te richten dat de verwerving en het 
behoud van pensioenrechten worden 
beschermd, om zo te bereiken dat de 
slapende pensioenrechten van mobiele 
werknemers op dezelfde wijze worden 
behandeld als die van actieve deelnemers 
en van gepensioneerden; is van mening dat 
de mobiliteit op de arbeidsmarkt wordt 
belemmerd door lange inlegperiodes en 
verzoekt de lidstaten deze te bekorten;

19. erkent de grote heterogeniteit van de 
pensioenregelingen in de EU, maar 
onderstreept dat het voor werknemers die 
binnen of buiten hun lidstaat van baan 
veranderen, van belang is dat zij niet in hun 
mobiliteit worden belemmerd door zorgen 
over de verwerving of het behoud van 
bedrijfspensioenrechten; steunt de door de 
Commissie bepleite benadering om zich 
erop te richten dat de verwerving en het 
behoud van pensioenrechten worden 
beschermd, om zo te bereiken dat de 
slapende pensioenrechten van mobiele 
werknemers op dezelfde wijze worden 
behandeld als die van actieve deelnemers 
en van gepensioneerden; is van mening dat 
de mobiliteit op de arbeidsmarkt wordt 
belemmerd door lange inlegperiodes en 
verzoekt de lidstaten deze te bekorten; 
staat afwijzend tegenover een 
harmonisering van de 
minimumvoorwaarden voor 
bedrijfspensioenen (bijv. minimumleeftijd, 
onvervreemdbaarheid of dynamisering 
van rechten), omdat dit tot een forse 
kostenstijging kan leiden, het 
voortbestaan van de stelsels binnen de 
tweede pijler in gevaar brengt en dus ook 
niet in het belang van de werknemers is;

Or. de

Amendement 289
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. erkent de grote heterogeniteit van de 
pensioenregelingen in de EU, maar 
onderstreept dat het voor werknemers die 
binnen of buiten hun lidstaat van baan 
veranderen, van belang is dat zij niet in hun 

19. erkent de grote heterogeniteit van de 
pensioenregelingen in de EU, maar 
onderstreept dat het voor werknemers die 
binnen of buiten hun lidstaat van baan 
veranderen, van belang is dat zij niet in hun 
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mobiliteit worden belemmerd door zorgen 
over de verwerving of het behoud van 
bedrijfspensioenrechten; steunt de door de 
Commissie bepleite benadering om zich 
erop te richten dat de verwerving en het 
behoud van pensioenrechten worden 
beschermd, om zo te bereiken dat de 
slapende pensioenrechten van mobiele 
werknemers op dezelfde wijze worden 
behandeld als die van actieve deelnemers 
en van gepensioneerden; is van mening dat 
de mobiliteit op de arbeidsmarkt wordt
belemmerd door lange inlegperiodes en 
verzoekt de lidstaten deze te bekorten;

mobiliteit worden belemmerd door zorgen 
over de verwerving of het behoud van 
bedrijfspensioenrechten; steunt de door de 
Commissie bepleite benadering om zich 
erop te richten dat de verwerving en het 
behoud van pensioenrechten worden 
beschermd, om zo te bereiken dat de 
slapende pensioenrechten van mobiele 
werknemers op dezelfde wijze worden 
behandeld als die van actieve deelnemers 
en van gepensioneerden; is van mening dat 
de mobiliteit op de arbeidsmarkt kan 
worden belemmerd door lange 
inlegperiodes en verzoekt de lidstaten deze 
te bekorten; is zich er evenwel van bewust 
dat de beperkte overdraagbaarheid van 
pensioenrechten een van de 
belemmeringen is voor de mobiliteit van 
werknemers, naast andere redenen, zoals 
het gezin of het gebrek aan talenkennis;

Or. fr

Amendement 290
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. erkent de grote heterogeniteit van de 
pensioenregelingen in de EU, maar 
onderstreept dat het voor werknemers die 
binnen of buiten hun lidstaat van baan 
veranderen, van belang is dat zij niet in hun 
mobiliteit worden belemmerd door zorgen 
over de verwerving of het behoud van 
bedrijfspensioenrechten; steunt de door de 
Commissie bepleite benadering om zich 
erop te richten dat de verwerving en het 
behoud van pensioenrechten worden 
beschermd, om zo te bereiken dat de 
slapende pensioenrechten van mobiele 
werknemers op dezelfde wijze worden 

19. erkent de grote heterogeniteit van de 
pensioenregelingen in de EU, maar 
onderstreept dat het voor werknemers die 
binnen of buiten hun lidstaat van baan 
veranderen, van belang is dat zij niet in hun 
mobiliteit worden belemmerd door zorgen 
over de verwerving of het behoud van 
bedrijfspensioenrechten; steunt de door de 
Commissie bepleite benadering om zich 
erop te richten dat de verwerving en het 
behoud van pensioenrechten worden 
beschermd, om zo te bereiken dat de 
slapende pensioenrechten van mobiele 
werknemers op dezelfde wijze worden 
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behandeld als die van actieve deelnemers 
en van gepensioneerden; is van mening dat 
de mobiliteit op de arbeidsmarkt wordt 
belemmerd door lange inlegperiodes en 
verzoekt de lidstaten deze te bekorten;

behandeld als die van actieve deelnemers 
en van gepensioneerden; is van mening dat 
de mobiliteit op de arbeidsmarkt wordt 
belemmerd door lange inlegperiodes en 
verzoekt de lidstaten deze te bekorten; 
benadrukt het feit dat de EU een rol moet 
spelen door mobiele werknemers te 
ondersteunen om ervoor te zorgen dat zij 
hun bedrijfspensioenrechten kunnen 
meenemen naar de volgende werkgever;

Or. en

Amendement 291
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. merkt op dat de Commissie een 
belangrijke rol kan spelen door 
belemmeringen voor de werking van de 
gemeenschappelijke markt, inclusief voor 
de mobiliteit van werknemers, te 
verwijderen; verzoekt haar samen met de 
lidstaten na te gaan hoe het beste tewerk 
kan worden gegaan om sparen te 
stimuleren en er tegelijk voor te zorgen 
dat werknemers de voordelen kunnen 
genieten van meer overdraagbaarheid; 

Or. en

Amendement 292
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. neemt kennis van het voorstel van de 
Commissie om onderzoek te doen naar 
mogelijke verbindingen tussen 
Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende 
de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels en "bepaalde" 
bedrijfspensioenregelingen; wijst op de 
praktische moeilijkheden die zich hebben 
voorgedaan bij de toepassing van deze 
verordening op de 27 duidelijk 
uiteenlopende socialezekerheidsstelsels 
van de lidstaten; wijst erop dat toepassing 
van de coördinatiebenadering op de 
tienduizenden zeer verschillende 
pensioenregelingen die in de lidstaten 
worden gehanteerd, een complexe zaak is,
en betwijfelt daarom of het praktisch 
mogelijk is een dergelijke benadering op 
het gebied van pensioenen toe te passen;

20. neemt kennis van het voorstel van de 
Commissie om onderzoek te doen naar 
mogelijke verbindingen tussen 
Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende 
de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels en "bepaalde" 
bedrijfspensioenregelingen; wijst op de
praktische moeilijkheden die zich hebben 
voorgedaan bij de toepassing van deze 
verordening op de 27 duidelijk 
uiteenlopende socialezekerheidsstelsels 
van de lidstaten; wijst erop dat toepassing 
van de coördinatiebenadering op de 
tienduizenden zeer verschillende 
pensioenregelingen die in de lidstaten 
worden gehanteerd, een complexe zaak is,
maar benadrukt het feit dat de 
overdraagbaarheid van 
bedrijfspensioenen (tweede pijler) moet 
worden verbeterd;

Or. en

Amendement 293
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. neemt kennis van het voorstel van de 
Commissie om onderzoek te doen naar 
mogelijke verbindingen tussen 
Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende 
de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels en "bepaalde" 
bedrijfspensioenregelingen; wijst op de 
praktische moeilijkheden die zich hebben 
voorgedaan bij de toepassing van deze 
verordening op de 27 duidelijk 
uiteenlopende socialezekerheidsstelsels 
van de lidstaten; wijst erop dat toepassing 

20. neemt kennis van het voorstel van de 
Commissie om onderzoek te doen naar 
mogelijke verbindingen tussen 
Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende 
de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels en "bepaalde" 
bedrijfspensioenregelingen, hetgeen er op 
termijn toe kan leiden dat de Raad 
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken 
(EPSCO) ter zake meer in pap te brokken 
heeft dan de Raad Economische en 
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van de coördinatiebenadering op de 
tienduizenden zeer verschillende 
pensioenregelingen die in de lidstaten 
worden gehanteerd, een complexe zaak is, 
en betwijfelt daarom of het praktisch 
mogelijk is een dergelijke benadering op 
het gebied van pensioenen toe te passen;

Financiële Zaken (ECOFIN); wijst erop 
dat de praktische moeilijkheden die zich 
hebben voorgedaan bij de toepassing van 
deze verordening op de 27 duidelijk 
uiteenlopende socialezekerheidsstelsels 
van de lidstaten, niet betekenen dat de 
verordening geen zin heeft; wijst erop dat
het complexe karakter van de toepassing 
van de coördinatiebenadering op de 
tienduizenden zeer verschillende 
pensioenregelingen die in de lidstaten 
worden gehanteerd, evenmin betekent dat 
deze benadering geen zin heeft;

Or. fr

Amendement 294
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. neemt kennis van het voorstel van de 
Commissie om onderzoek te doen naar 
mogelijke verbindingen tussen 
Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende 
de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels en "bepaalde" 
bedrijfspensioenregelingen; wijst op de 
praktische moeilijkheden die zich hebben 
voorgedaan bij de toepassing van deze 
verordening op de 27 duidelijk 
uiteenlopende socialezekerheidsstelsels 
van de lidstaten; wijst erop dat toepassing 
van de coördinatiebenadering op de 
tienduizenden zeer verschillende 
pensioenregelingen die in de lidstaten 
worden gehanteerd, een complexe zaak is, 
en betwijfelt daarom of het praktisch 
mogelijk is een dergelijke benadering op 
het gebied van pensioenen toe te passen;

20. neemt kennis van het voorstel van de 
Commissie om onderzoek te doen naar 
mogelijke verbindingen tussen 
Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende 
de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels en "bepaalde" 
bedrijfspensioenregelingen; wijst op de 
praktische moeilijkheden die zich hebben 
voorgedaan bij de toepassing van deze 
verordening op de 27 duidelijk 
uiteenlopende socialezekerheidsstelsels 
van de lidstaten; wijst erop dat toepassing 
van de coördinatiebenadering op de 
tienduizenden zeer verschillende 
pensioenregelingen die in de lidstaten 
worden gehanteerd, een complexe zaak is, 
en betwijfelt daarom of het praktisch 
mogelijk is een dergelijke benadering op 
het gebied van pensioenen toe te passen; 
benadrukt het feit dat het belangrijk is de 
diversiteit van de pensioenstelsels in de 
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EU-lidstaten te onderzoeken;

Or. en

Amendement 295
Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ambitieus toe te werken naar de oprichting 
en instandhouding van trackingdiensten die 
de burgers in staat stellen hun werk- en 
niet-werkgerelateerde pensioenrechten te 
volgen en daardoor tijdig en met verstand 
van zaken een besluit te nemen over een 
aanvullende individuele 
pensioenspaarregeling (binnen de derde 
pijler); dringt aan op coördinatie op EU-
niveau om een adequate compatibiliteit van 
de nationale trackingdiensten te 
garanderen; is ingenomen met het 
proefproject van de Commissie ter zake;

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ambitieus toe te werken naar de oprichting 
en instandhouding van trackingdiensten die 
de burgers in staat stellen hun werk- en 
niet-werkgerelateerde pensioenrechten te 
volgen en daardoor tijdig en met verstand 
van zaken een besluit te nemen; dringt aan 
op coördinatie op EU-niveau om een 
adequate compatibiliteit van de nationale 
trackingdiensten te garanderen; is 
ingenomen met het proefproject van de 
Commissie ter zake;

Or. fr

Amendement 296
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ambitieus toe te werken naar de oprichting 
en instandhouding van trackingdiensten die 
de burgers in staat stellen hun werk- en 
niet-werkgerelateerde pensioenrechten te 
volgen en daardoor tijdig en met verstand 
van zaken een besluit te nemen over een 

21. verzoekt de lidstaten ambitieus toe te 
werken naar de oprichting en 
instandhouding van trackingdiensten die de 
burgers in staat stellen hun werk- en niet-
werkgerelateerde pensioenrechten te 
volgen en daardoor tijdig en met verstand 
van zaken een besluit te nemen over een 
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aanvullende individuele 
pensioenspaarregeling (binnen de derde 
pijler); dringt aan op coördinatie op EU-
niveau om een adequate compatibiliteit van 
de nationale trackingdiensten te 
garanderen; is ingenomen met het 
proefproject van de Commissie ter zake;

aanvullende individuele 
pensioenspaarregeling (binnen de derde 
pijler); dringt aan op coördinatie op EU-
niveau om een adequate compatibiliteit van 
de nationale trackingdiensten te 
garanderen; is ingenomen met het 
proefproject van de Commissie ter zake;

Or. en

Amendement 297
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ambitieus toe te werken naar de oprichting 
en instandhouding van trackingdiensten die 
de burgers in staat stellen hun werk- en 
niet-werkgerelateerde pensioenrechten te 
volgen en daardoor tijdig en met verstand 
van zaken een besluit te nemen over een 
aanvullende individuele 
pensioenspaarregeling (binnen de derde 
pijler); dringt aan op coördinatie op EU-
niveau om een adequate compatibiliteit van 
de nationale trackingdiensten te 
garanderen; is ingenomen met het 
proefproject van de Commissie ter zake;

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ambitieus toe te werken naar de oprichting 
en instandhouding van trackingdiensten die 
de burgers in staat stellen hun werk- en 
niet-werkgerelateerde pensioenrechten te 
volgen en daardoor tijdig en met verstand 
van zaken een besluit te nemen over een 
aanvullende individuele 
pensioenspaarregeling (binnen de derde 
pijler); dringt aan op coördinatie op EU-
niveau om een adequate compatibiliteit van 
de nationale trackingdiensten te 
garanderen; is ingenomen met het 
proefproject van de Commissie ter zake en 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat het proefproject wordt aangevuld met 
een effectbeoordeling van de economische 
voordelen van de verstrekking van 
geconsolideerde pensioeninformatie aan 
de EU-burgers op één toegankelijke 
plaats;

Or. en

Amendement 298
Veronica Lope Fontagné
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ambitieus toe te werken naar de oprichting 
en instandhouding van trackingdiensten die 
de burgers in staat stellen hun werk- en 
niet-werkgerelateerde pensioenrechten te 
volgen en daardoor tijdig en met verstand 
van zaken een besluit te nemen over een 
aanvullende individuele 
pensioenspaarregeling (binnen de derde 
pijler); dringt aan op coördinatie op EU-
niveau om een adequate compatibiliteit van 
de nationale trackingdiensten te 
garanderen; is ingenomen met het 
proefproject van de Commissie ter zake;

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ambitieus toe te werken naar de oprichting 
en instandhouding van trackingdiensten die 
de burgers in staat stellen hun werk- en 
niet-werkgerelateerde pensioenrechten te 
volgen en daardoor tijdig en met verstand 
van zaken een besluit te nemen over een 
aanvullende individuele 
pensioenspaarregeling (binnen de derde 
pijler); dringt aan op coördinatie op EU-
niveau om een adequate compatibiliteit van 
de nationale trackingdiensten te 
garanderen; is ingenomen met het 
proefproject van de Commissie ter zake en 
verzoekt de Commissie een 
effectbeoordeling uit te voeren van de 
economische voordelen van de 
verstrekking van geconsolideerde 
pensioeninformatie aan de EU-burgers op 
één toegankelijke plaats;

Or. en

Amendement 299
Jean Lambert, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ambitieus toe te werken naar de oprichting 
en instandhouding van trackingdiensten die 
de burgers in staat stellen hun werk- en 
niet-werkgerelateerde pensioenrechten te 
volgen en daardoor tijdig en met verstand 
van zaken een besluit te nemen over een 
aanvullende individuele 

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ambitieus toe te werken naar de oprichting 
en instandhouding van trackingdiensten die 
de burgers in staat stellen hun werk- en 
niet-werkgerelateerde pensioenrechten te 
volgen en daardoor tijdig en met verstand 
van zaken een besluit te nemen over een 
aanvullende individuele 
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pensioenspaarregeling (binnen de derde 
pijler); dringt aan op coördinatie op EU-
niveau om een adequate compatibiliteit van 
de nationale trackingdiensten te 
garanderen; is ingenomen met het 
proefproject van de Commissie ter zake;

pensioenspaarregeling (binnen de derde 
pijler); dringt aan op coördinatie op EU-
niveau om een adequate compatibiliteit van 
de nationale trackingdiensten te 
garanderen; is ingenomen met het 
proefproject van de Commissie ter zake; 
onderstreept evenwel het feit dat dit 
initiatief niet de plaats mag innemen van 
de overdraagbaarheid van de 
pensioenrechten;

Or. en

Amendement 300
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. plaatst vraagtekens bij de noodzaak 
van een EU-pensioenfonds voor 
onderzoekers;

Schrappen

Or. en

Amendement 301
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. plaatst vraagtekens bij de noodzaak van 
een EU-pensioenfonds voor onderzoekers;

22. benadrukt dat onderzoekers in 
verschillende lidstaten in een precaire 
sociale en arbeidssituatie leven, omdat zij 
geen toegang hebben tot het algemeen 
stelsel van de sociale zekerheid; plaatst 
vraagtekens bij de noodzaak van een EU-
pensioenfonds voor onderzoekers;

Or. pt
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Amendement 302
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. beschouwt de ontwikkeling dat 
mensen in het algemeen langer, gezonder 
en welvarender leven, als een van de 
prachtigste realisaties van de moderne 
maatschappij; vraagt een positieve toon in 
het vergrijzingsdebat, door enerzijds te 
focussen op een actieve aanpak van de 
aanzienlijke, maar haalbare uitdaging als 
gevolg van de vergrijzing en anderzijds de 
mogelijkheden te benutten die de 
vergrijzing en de zogenaamde "zilveren 
economie" met zich meebrengen; erkent 
dat ouderen een zeer actieve en 
waardevolle rol in onze maatschappijen 
spelen;

Or. en

Amendement 303
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. vraagt dat het sociale passief van 
de Europese Unie in verband met de 
pensioenen van de ambtenaren van de 
Europese instellingen, dat op 31.12.2011 
34,835 miljard EUR bedroeg, wordt 
gefinancierd;

Or. fr


