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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa
(2010/2239(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juli 2010: ”Grønbog: Sikre, 
tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa” (KOM(2010)0365),

– der henviser til sin beslutning af XX november 2010 om den demografiske udfordring og 
solidaritet mellem generationerne1,

– der henviser til betænkning fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om 
Kommissionens grønbog af 7. juli 2010 om sikre, tilstrækkelige og bæredygtige 
pensionssystemer i Europa2

,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker: Del II i de integrerede retningslinjer for Europa 2010 
(KOM(2019)0193) og til sin beslutning herom af 8. september 20103,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. april 2009 om konsekvenserne af 
befolkningsaldringen i EU (Rapport om befolkningsaldringen 2009) (KOM(2009)0180) 
og til sin beslutning herom af 7. september 20104,

– der henviser til sin beslutning af 6. maj 2009 om aktiv integration af mennesker, der er 
udstødt fra arbejdsmarkedet5,

– der henviser til sin beslutning af 6. maj 2009 om den nye sociale dagsorden6,

– der henviser til sin beslutning af 20. november 2008 om fremtiden for sociale 
sikringsordninger og pensioner: Finansiering og tendens til individualisering7,

– der henviser til sin beslutning af 9. oktober 2008 om fremme af social integration og 
bekæmpelse af fattigdom, herunder børnefattigdom, i EU8,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om en 
styrkelse af retten til at overføre supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)0507) og til 
sin beslutning af 20. juni 20079,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og til 
udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse samt Udvalget om Kvinders 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7-TA(2010)XXXX.
2 XXXX
3 Vedtagne tekster, P7-TA(2010)0309.
4 Vedtagne tekster, P7-TA(2010)0306.
5 Vedtagne tekster, P7-TA(2009)0371.
6 Vedtagne tekster, P7-TA(2009)0370.
7 EUT C 16 E af 22.1.2010, s. 25.
8 EUT C 9 E af 25.1.2010, s. 11.
9 EUT C 146 E af 12.6.2008, s. 122.
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Rettigheder og Ligestilling (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at folk som følge af længere og højere uddannelser træder senere ind på 
arbejdsmarkedet og oftest forlader det igen, inden de når den lovmæssige pensionsalder, 
og til at folk lever stadig længere,

B. der henviser til, at det antal personer, der træder ind på arbejdsmarkedet, falder (den 
erhvervsaktive befolkning i EU vil begynde at falde i 2010), og at antallet af pensionister 
stiger (i 2008 var der i EU fire i arbejde for hver person på 65 år eller mere, i 2020 vil 
forholdet være fem til en og i 2060 to til en),

C. der henviser til, at der i den økonomiske styring af Den Europæiske Union må tages 
hensyn til den holistiske indfaldsvinkel, der forelægges i grønbogen,

D. der henviser til, at finanskrisen har ført til en stigning i arbejdsløsheden, et voksende 
budgetunderskud i mange medlemsstater og problemer med finansiering af pensionerne 
(uanset om disse finansieres over skatterne eller på anden måde),

GENERELT
EU og medlemsstaterne
1. glæder sig over grønbogens holistiske indfaldsvinkel, der skal føre til nye impulser både 

på nationalt og på EU-plan med henblik på at sikre alderspensionerne;

2. understreger, at medlemsstaterne står over for enorme udfordringer med henblik på at 
sikre, at pensionerne opfylder borgernes forventninger;

3. savner desværre omtale af SMV'erne, der som en af de største kilder til arbejde i EU kan, 
må og vil yde et betragteligt bidrag til pensionssystemernes bæredygtighed og 
hensigtsmæssighed;

4. henviser til, at en sund økonomisk og social politik yder et vigtigt bidrag til vækst og 
stabilitet;

5. mener, at langsigtede investeringer i pensionssystemer kræver en positiv indfaldsvinkel 
som del af den økonomiske styring og mere specifikt i vækst- og stabilitetspagten;

6. understreger, at pensioner og pensionssystemer primært henhører under medlemsstaternes 
ansvarsområde;

7. konstaterer, at EU mangler fælles kriterier, der giver et indblik i de forskellige 
pensionssystemer, og at der derfor mangler transparent overvågning, der omfatter alle 
systemer;

Kønsaspektet
8. beklager, at grønbogen ikke behandler kønsaspektet, så meget desto mere som kvinder på 

grund af forskelle i karriereforløbet i gennemsnit får en lavere pension;

9. understreger vigtigheden af at individualisere pensionsrettighederne for at sikre både 
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mænds og kvinders økonomiske uafhængighed; 

EN TILSTRÆKKELIG PENSION
10. mener, at det ikke er muligt at fastsætte størrelsen på en tilstrækkelig pension på EU-plan, 

fordi denne er helt afhængig af de specifikke forhold i de enkelte medlemsstater;
11. mener, at medlemsstaterne selv har ansvaret for fastsættelse af en tilstrækkelig pension til 

deres borgere inden for rammerne af deres sociale og økonomiske politik;
12. mener, at de generelle systemer (første søjle) kombineret med de arbejdsrelaterede 

systemer (anden søjle) af de mange forskellige pensionssystemer giver den bedste garanti 
for en tilstrækkelig pension;

13. understreger, at den tredje søjle, individuel opsparing, støttet eller ikke støttet, givetvis 
også spiller en rolle for pensionssystemernes bæredygtighed og tilstrækkelighed;

14. konstaterer, at de nationale budgetter er under hårdt pres, og at mange medlemsstater ser 
nøje på udgifternes effektivitet; opfordrer medlemsstaterne til at overveje at indføre en 
kompensation, således at alle skatteydere, der ikke kan opnå det ønskede niveau inden for 
første og anden søjle, har ret til et supplerende fradrag for pensionsbidrag under anden 
søjle eller for bidrag til en privat pension under tredje søjle; mener, at dette også kan 
hjælpe medlemsstaterne ved opbygning af en struktur for tredje søjle;

15. understreger, at inflationen sætter pensionssystemernes bæredygtighed og tilstrækkelighed 
under pres;

PENSIONSRAMME
PENSIONSALDER
16. mener, at det på grund af den demografiske udvikling og af mulighederne for at finansiere 

pensionerne er nødvendigt, at flere mennesker deltager på arbejdsmarkedet og gør det 
længere; konstaterer, at den forventede levealder vokser, og opfordrer medlemsstaterne til 
overveje en sammenkædning af forventet levealder og lovmæssig pensionsalder;

17. konstaterer, at der er store forskelle i den lovmæssige pensionsalder og den alder, i 
hvilken de ældre faktisk forlader arbejdsmarkedet; opfordrer derfor medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter til at udveksle erfaringer og til at indgå aftaler, der fører til, at 
folk forbliver længere i arbejde, f.eks. ved at belønne personer, der arbejder længere;

18. mener, at arbejdsmarkedet for ældre arbejdstagere, der udfører hårdt fysisk og/eller 
mentalt arbejde, må fokusere på fleksibilitet og sikkerhed og tilbyde kreative løsninger, 
såsom en fleksibilisering af den lovmæssige pensionsalder, deltidspension og tilpassede 
arbejdsvilkår, hvor hovedvægten ligger på arbejdsdygtighed for at opnå en bæredygtig 
balance mellem arbejdets krav og arbejdstagernes evner; mener, at der i den forbindelse er 
behov for en politik, der sigter mod at modvirke aldersdiskriminering;

EU'S 2020-STRATEGI
19. beklager, at der i EU's 2020-strategi ikke eksplicit er taget hensyn til bæredygtige og 
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tilstrækkelige pensionssystemer;
20. mener, at 2020-strategien vil være vellykket, hvis flere mennesker er i arbejde, hvis den 

økonomiske vækst nyder godt heraf, og hvis pensionssystemernes bæredygtighed dermed 
øges;

21. støtter i overensstemmelse med 2020-strategien en målrettet og aktiverende 
arbejdsmarkedspolitik, der sikrer øget deltagelse af ældre arbejdstagere, kvinder, 
mindretal og langtidsarbejdsløse;

PENSIONSKASSEDIREKTIVET
MOBILITET OG OVERFØRSEL
22. understreger det voksende behov for og nødvendigheden af mobilitet på arbejdsmarkedet i 

EU;

23. konstaterer, at pensionsrettighederne under første søjle reguleres via den relevante 
koordineringsforordning, men at der, for så vidt angår pensionerne under anden søjle, må 
findes ordninger til at sikre mulighed for overførsel;

24. mener, at der på grund af forskelligheden og kompleksiteten af de forskellige ordninger 
under anden søjle må fastlægges rammevilkår for overførsel af optjent pension, således at 
muligheden for overførsel gives ved nye kontrakter, idet en anmodning om overførsel kun 
imødekommes, hvis det relevante beløb overføres til en alderspensionsfond; mener, at 
skatten skal være betalt i den medlemsstat, hvor rettighederne er optjent;

REVISION AF EU-LOVGIVNINGEN
25. konstaterer, at behovet for et pensionssystem under anden søjle erkendes i mange EU-

medlemsstater, og at det også må sikres, at disse systemer opfylder EU's rammeforskrifter 
og kriterier for systemer under anden søjle;

26. mener, at anden søjle må være disponibel for alle arbejdstagere som en ret, og at der ikke 
må ske diskriminering på grundlag af køn, sektor og/eller kontrakt;

27. opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan arbejdstagernes ret til at deltage i 
systemer under anden søjle kan støttes og til at forelægge forslag om en sådan søjle, hvor 
den endnu ikke findes;

28. opfordrer medlemsstaterne til at støtte udviklingen af en social dialog om alderspension;
29. mener, at bestemmelserne på EU-plan om den tredje søjle og dennes problemløse funktion 

på tværs af grænserne må undersøges nærmere med sigte på at sikre et velfungerende 
indre marked og skabelse af lige vilkår;

EU-LOVGIVNINGEN/GOD PRAKSIS
30. støtter oprettelsen af den europæiske tilsynsmyndighed for forsikrings- og 

arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA); understreger nødvendigheden af, at denne 
tildeles tilstrækkelige ressourcer til at kunne udføre de opgaver, den bliver pålagt;

31. understreger vigtigheden af en fælles metode til beregning af den del af den offentlige 
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gæld, der skyldes pensionsrelaterede forpligtelser;

SOLVENS
EU-LOVGIVNINGEN OM INSOLVENS
INFORMATION
DELTAGELSE OG INVESTERINGER
32. er bekymret over den utilstrækkelige information fra myndigheder og pensionsfonde til 

borgerne om nødvendighed, muligheder, optjente rettigheder, forventede resultater og 
faktisk status, for så vidt angår alderspensioner; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger, der gør det muligt for borgerne og 
tilskynder dem til at sikre sig en tilstrækkelig pension;

33. mener, at den information, der i medlemsstaterne og af fondene gives til de enkelte 
borgere om optjente rettigheder, der for det meste indgår i et nationalt pensionsregister, 
bør samkøres på europæisk plan;

34. mener, at borgerne ved ændring af pensionsordninger, ved et skifte fra et tilsagn om en 
pension til et tilsagn om en pensionsordning eller ved et skifte fra slutløn- til et 
middellønsystem skal orienteres straks og fuldstændigt om konsekvenserne;

KOORDINERING AF POLITIKKEN
35. mener, at det i forbindelse med den videre diskussion af et tilstrækkeligt, sikkert og 

bæredygtigt pensionssystem vil være hensigtsmæssigt at oprette en pensionsplatform, 
hvor aktørerne kan bidrage med information om bedste praksis og bidrage til at forberede 
politiske initiativer; 

36. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Den demografiske udvikling, det vil sige den omvendte befolkningspyramide, vi kan forvente 
fremover, og den længere levetid, vi ligeledes kan forvente, idet de ældre i flere år forbliver 
raske og aktive og deltager i samfundet, gør det nødvendigt at overveje en strategi, der sikrer 
ny sammenhæng og kohærens på pensionsområdet.

Det er på høje tid med initiativer, der omdefinerer fremtiden for unge og gamle og 
solidariteten mellem generationerne og dermed bidrager til en bæredygtig, sikker og 
tilstrækkelig indkomst efter pensioneringen.

Ordføreren er fuldt ud klar over, at der er store forskelle i pensionssystemerne i EU, og at nye 
medlemsstater og borgere konfronteres med ekstra problemer, idet det er så ønskværdigt at 
opbygge et diversificeret pensionssystem (flere søjler) for at sikre risikospredning.

Derudover konfronteres mange EU-stater (navnlig EU-15) med såkaldte ”pay-as-you-
go”-systemer, der medfører en høj vækst i udgifterne nu og i fremtiden, hvilket atter medfører 
et øget pres på solidariteten og tungere byrder for den yngre generation.
Det må også konstateres, at den finansielle og økonomiske krise har vist, at intet 
pensionssystem er immunt for sådanne hændelser, men at store budgetunderskud, høj 
arbejdsløshed og meget begrænsede muligheder for at øge skattebyrden navnlig rammer disse 
pay-as-you-go-systemer negativt.

De unge kommer på grund af deres længere uddannelse senere ud på arbejdsmarkedet.
Desuden arbejdes der generelt kortere end til den lovmæssige pensionsalder. Folk arbejder 
altid kortere, end det er nødvendigt for at dække deres pensionsbehov. Gennem 
fleksibilisering og individualisering af pensions- og arbejdsmarkedssystemerne kan det gøres 
muligt at forblive længere på arbejdsmarkedet, men sådanne systemer er for sjældne i 
øjeblikket.

Alt dette medfører, at opfyldelsen af betingelserne og vilkårene i vækst og stabilitetspagten 
bliver ekstra vanskelig, når der ikke er sparet op og de indgåede forpligtelser over for 
pensionisterne indregnes fuldt ud.

Ordføreren ser positivt på Kommissionens grønbog, idet både medlemsstaternes, 
arbejdsmarkedsparternes og EU's ansvarsområder hver for sig har behov for friske impulser. 
Vi må således i fællesskab og med anerkendelse og bevarelse af hver enkelts ansvar opbygge 
et system, der er bæredygtigt, sikkert og giver en tilstrækkelig pension på medlemsstatsplan.
Et moderne system, der anerkender og stimulerer til, at den frie bevægelighed i EU ikke bliver 
begrænset til systemer under første søjle, men som tager udgangspunkt i, at både den nye 
generation, men også et effektivt og effektivt fungerende arbejdsmarked kræver mobilitet.
Altså et system, der giver løsninger, ikke blot her og nu, men også fremover.

I. Den demografiske udvikling

- Befolkningen vil blive stærkt domineret af aldersgruppen over 55 år.
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- Den forventede levealder fortsætter med at stige: for mænd fra 76 år (2008) til 84 
(2060), for kvinder fra 82 år til 89 (2060).

- Fødselstallene forbliver lave i EU (1,6).
- Antallet af personer over 65 år i forhold til den erhvervsaktive gruppe fordobles fra 

25,4 % (2008) til 53,5 % (2060).
- Andelen af erhvervsaktive vil fra 2007 til 2020 vokse med 3,7 % på grund af en 

tilvækst af antallet af kvinder på arbejdsmarkedet. Efter 2020 vil den erhvervsaktive 
del af befolkningen mindskes med 13,6 %.

- I 2008 var der 4 arbejdende for hver pensionist. I 2020 vil tallet være 5 arbejdende pr. 
pensionist. I 2060 vil tallet være 2 arbejdende pr. pensionist.

- Antallet af erhvervsaktive (15-64) vil vokse fra 70,6 % (2007) til 74,1 % (2060).
- Den gennemsnitlige, alder, hvor folk holder op med at arbejde i EU ligger i 2010 på 

61,4 år.

De offentlige udgifter i forbindelse med befolkningens aldring vil i 2060 gennemsnitligt stige 
til 4,75 % af BNP og til pensioner til 2,4 % af BNP.

Den finansielle og økonomiske krise på påvirker sammen med den demografiske udvikling 
pensionssystemerne. På grund af den højere arbejdsløshed, den lavere vækst, den lavere 
forrentning af kapitalen og større offentlige underskud er det vanskeligere for 
pensionssystemerne at sikre tilstrækkelige pensioner og til dels overholdelse af indgåede 
aftaler. I de fleste medlemsstater har pensionisterne endnu ikke mærket virkningerne af 
krisen, i andre har besparelser ført til nedsættelse af pensionerne.

Ved revisionen af pensionssystemerne har mange medlemsstater valgt at foretage beskæringer 
af første søjle. Finansiel bæredygtighed er vigtig, men der skal også sikres en tilstrækkelig
indkomst. Bæredygtige budgetter og pensionssystemer, der er tilstrækkelige, strider ikke mod 
hinanden, men er to sider af samme sag. Ægte bæredygtighed kan ikke opnås, medmindre det 
sikres, at pensionerne er tilstrækkelige. Er pensionssystemerne ikke tilstrækkelige, kan dette 
fore til et lavere forbrug, og lavere efterspørgsel til økonomisk instabilitet og dermed til 
finansielle problemer. Dette kan føre til et stort pres på de offentlige udgifter til andre former 
for social sikring.

II. Ansvarsområder

Ansvaret for et bæredygtigt pensionssystem er delt mellem det offentlige, arbejdsmarkedets 
parter og de enkelte personer.

Den første søjle er baseret på solidaritet mellem skatteyderne. I de fleste tilfælde er dette en 
offentlig søjle, der finansieres af det offentlige via et pay-as-you-go-system.

For anden søjle deles ansvaret mellem arbejdsgivere og arbejdstagere med fælles bidrag, 
baseret på en juridisk ramme, der er fastlagt af regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Bekæmpelse af illegalt arbejde er også vigtigt for bevarelsen af pensionssystemerne.

Første og anden søjle er grundlaget for et tilstrækkeligt pensionssystem. Ordføreren definerer 
i denne betænkning en tilstrækkelig pension som en minimumspension, der fastlægges af hver 
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enkelt medlemsstat.
Tredje søjle er baseret på individuelle bidrag.

Når pensionssystemerne fremover revideres, er der behov for en forbindelse mellem første og 
anden søjle. Disse søjler, der i nogle medlemsstater delvis overlapper hinanden, er tæt knyttet 
til tredje søjle. På EU-plan må en stærk åben koordineringsmetode sikre, at forpligtelserne 
under første søjle er bæredygtige og tilstrækkelige, mens anden søjle må justeres ved at øge 
arbejdsmarkedsparternes rolle. Desuden må - for så vidt angår tredje søjle - pensionsfondenes 
solvens reguleres bedre.

III. Kompetence

Pensionssystemerne henhører primært under medlemsstaternes kompetence, men for så vidt 
angår visse aspekter, er koordinering på EU-plan vigtig: for eksempel for så vidt angår det 
indre markeds funktion, vækst- og stabilitetspagten og EU's 2020-strategi. Andre EU-
instrumenter støtter medlemsstaterne, f.eks. den åbne koordinationsmetode.

Pensionsudgifternes påvirkning af de offentlige finanser i én medlemsstat kan få alvorlige 
konsekvenser for andre medlemsstater. Derfor må den åbne koordinationsmetode indgå i den 
nationale politik, navnlig vedrørende første søjle. Pensionsfondene er en integral del af de 
finansielle markeder. Direktivet om supplerende pensioner (anden søjle) er omfattet af 
pensionskassedirektivet (direktiv 2003/41/EF om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 
aktiviteter og tilsynet hermed). Dette direktiv har indtil nu kun i begrænset omfang dækket de 
pensionsfonde, der er omfattet af ordningen. Dette har medført uligheder i behandlingen af og 
kontrollen med pensionsfondene, alt efter om de er omfattet eller ej.
Den finansielle og økonomiske krise har tydeligt dokumenteret vigtigheden af kontrol med 
pensionsfondene på EU-plan. I denne forbindelse vil en undersøgelse af solvensdirektiv I og 
II's dækning og effektivitet være hensigtsmæssig. Ordføreren er overbevist om, at en sådan 
undersøgelse af de tre berørte direktiver ikke kan foretages isoleret fra reaktionerne på 
grønbogen.

IV. Et arbejdsmarked i forandring

En balance mellem fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet understøtter økonomiens 
tilpasningsevne og styrker Europas sociale model. På dagens arbejdsmarked er det 
nødvendigt, at folk kan skifte job let og uden økonomiske hindringer. Arbejdsgiverne må 
kunne ansætte den rigtige person med de rigtige kvalifikationer. Dette nødvendiggør også en 
modernisering af pensionssystemerne for at fjerne hindringer for mobiliteten på 
arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet bør også være fleksibelt for pensionister.

Fleksibiliseringen af arbejdsmarkedet og stigningen i antallet af kvinder på arbejdsmarkedet 
medfører, at pensionssystemernes beregninger, der er baseret på mænd med fuld karriere og 
gennemsnitlig løn, ikke er up to date, således at der også her er behov for en modernisering.
Dette gælder navnlig ud fra perspektivet om, at borgerne har ret til korrekt information om 
deres egen pension og om omkostningerne ved pensionssystemet (navnlig første søjle).

Såkaldte flexicurity-ordninger spiller en afgørende rolle i forbindelse med forlængelse af den 
erhvervsaktive periode. Folk må tilskyndes til at forlænge deres karriere, f.eks. gennem 
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modernisering af arbejdsmarkedspolitikken og gennem forbedring af arbejdsvilkårene. Både i 
EU, nationalt og lokalt må politikken centreres omkring aktiv aldring.

V. Lige muligheder

I grønbogen savnes en behandling af lighed mellem mænd og kvinder. Kvinder har oftere end 
mænd atypiske ansættelseskontrakter. I gennemsnit tjener kvinder mindre end mænd, og de 
afbryder oftere deres karriere for at varetage pasningsopgaver. Derfor er deres pensioner ofte 
lavere, således at risikoen for fattigdom er højere for ældre kvinder, også fordi de lever 
længere (om end forskellen mellem kønnene nu bliver mindre). I nogle pay-as-you-go-
systemer indgår pasningsperioder i bidraget. Dette er imidlertid ikke tilfældet ved de 
supplerende pensionsordninger. Spørgsmålet er så, hvordan denne solidaritet skal finansieres.

Ordføreren mener, at finansiel uafhængighed bør stå i centrum i forbindelse med den sociale 
sikring. Individuelle pensionsrettigheder sikrer både kvinder og mænd og kvinder økonomisk 
uafhængighed.
En mulighed for fleksibilisering og fjernelse af forskellene mellem mænd og kvinder kunne 
være at evaluere, om bidragene til pensionsfondene på grundlag af det antal år, der skal 
betales bidrag, er tilstrækkelige til at opnå ret til en sådan pension.

VI. Information

Pensionssystemernes gennemskuelighed og informationen til borgerne herom er helt 
afgørende for tilliden. Folk skal gøres bevidste om de muligheder, de forskellige søjler i 
pensionssystemet giver for at opnå en tilstrækkelig pension. De må have adgang til korrekt 
information om de forskellige risici. Krisen øger nødvendigheden af at beslutningstagerne 
skaber stabilitet ved at sikre klarhed om pensionspolitikken og de fremtidige 
pensionsindkomster. Først da er borgerne i stand til at træffe velovervejede beslutninger om 
deres pensioner.

Ordføreren anser det i denne forbindelse for helt afgørende, at borgerne gøres bevidste om, at 
de hurtigst muligt bør påbegynde opsparingen til deres pension (finansiel uddannelse).


