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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zeleni knjigi za ustrezne, vzdržne in varne evropske pokojninske sisteme
(2010/2239(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. julija 2010 z naslovom Zelena knjiga za 
ustrezne, vzdržne in varne evropske pokojninske sisteme (KOM(2010)0365),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne XX. novembra 2010 o demografskih izzivih in 
solidarnosti med generacijami1,

– ob upoštevanju poročila Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije 
z dne 7. julija 2010 z naslovom Zelena knjiga za ustrezne, vzdržne in varne evropske 
pokojninske sisteme2,

– ob upoštevanju predloga Komisije za sklep Sveta o smernicah za politike zaposlovanja 
držav članic: del II integriranih smernic strategije Evropa 2020 (KOM(2010)0193) in 
svoje resolucije z dne 8. septembra 2010 na to temo3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. aprila 2009 z naslovom Obvladovanje vpliva 
staranja prebivalstva v EU (Poročilo o staranju prebivalstva 2009) (KOM(2009)0180) in 
svoje resolucije z dne 7. septembra 20104,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. maja 2009 o dejavnem vključevanju oseb, 
izključenih s trga dela5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. maja 2009 o prenovljeni socialni agendi6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. novembra 2008 o prihodnosti sistemov socialne 
varnosti in pokojninskih sistemov: njihovo financiranje in vedno večja individualizacija7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. oktobra 2008 o spodbujanju socialne vključenosti 
in boja proti revščini, vključno z revščino otrok, v EU8,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0507) in 
svoje resolucije z dne 20. junija 20079,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,
– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj Odbora za 

ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-
0000/2010),

                                               
1 P7_TA(2010)XXXX
2 XXXX
3 P7_TA(2010)0309.
4 P7_TA(2010)0306.
5 P6_TA(2009)0371.
6 P6_TA(2009)0370.
7 UL C 16E, 22. 1. 2010, str. 25.
8 UL C 9E, 15. 1. 2010, str. 11
9 UL C 146E, 12. 6. 2008, str. 122.
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A. ker ljudje zaradi daljšega in višjega izobraževanja kasneje postanejo delovno aktivni in 
povprečno trg dela zapustijo prej, kot je zakonsko določena upokojitvena starost, 
življenjska doba pa se daljša,

B. ker upada število ljudi, ki vstopajo na trg dela (delež prebivalcev EU v delovni starosti se 
bo z letom 2012 začel zmanjševati), število upokojencev pa narašča (leta 2008 bodo na 
vsako osebo, staro 65 let ali več, prišli štirje državljani EU v delovni starosti, do leta 2020 
bo razmerje ena proti pet, leta 2060 pa ena proti dve),

C. ker bi bilo treba pri gospodarskem upravljanju Evropske unije upoštevati celovit pristop, 
kot je bilo prikazano v zeleni knjigi,

D. ker je finančna kriza povzročila rast brezposelnosti, vedno večji proračunski primanjkljaj 
v številnih državah članicah in težave pri financiranju pokojnin (iz davkov ali drugače),

SPLOŠNO
Raven EU in države članice
1. pozdravlja celovit pristop, sprejet v zeleni knjigi, s katerim naj bi dosegli svež zagon na 

nacionalni ravni in ravni EU za ohranitev starostnih pokojnin;
2. poudarja, da se države članice soočajo z ogromnimi izzivi pri zagotavljanju, da pokojnine 

izpolnjujejo pričakovanja državljanov;
3. izrazito pogreša kakršno koli omembo malih in srednjih podjetij, ki so eden glavnih virov 

zaposlovanja v EU in lahko, morajo in želijo bistveno prispevati k vzdržnosti in 
ustreznosti pokojninskih sistemov;

4. ugotavlja, da premišljena ekonomska in socialna politika pomembno vplivata na rast in 
stabilnost;

5. meni, da je za dolgoročne naložbe v pokojninske sisteme potreben pozitiven pristop kot 
del gospodarskega upravljanja ter zlasti pakta za stabilnost in rast;

6. poudarja, da so pokojnine in pokojninski sistemi primarna odgovornost držav članic;
7. ugotavlja, da EU nima nabora skupnih meril, ki kažejo na različne pokojninske sisteme, in 

zato ni preglednega nadzora, ki bi veljal za vse sisteme;

Spol
8. obžaluje, da v zeleni knjigi ni obravnavano vprašanje spola, zlasti glede na to, da imajo 

ženske zaradi neenakosti na poklicni poti v povprečju nižje pokojnine;
9. poudarja pomen take individualizacije pokojninskih pravic, ki bo zagotavljala ekonomsko 

neodvisnost moških in žensk;

USTREZNOST
10. meni, da je nemogoče določiti ustrezno pokojnino na evropski ravni, ker je potrebni 

znesek zelo odvisen od posebnih okoliščin v državah članicah;
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11. meni, da so države članice same odgovorne za zagotovitev ustreznih pokojnin za svoje 
državljane v okviru svoje socialne in ekonomske politike;

12. poudarja, da v okviru raznolikih pokojninskih sistemov najboljše zagotovilo za ustrezno 
pokojnino nudijo splošni sistemi (prvi steber) v kombinaciji s sistemi, povezanimi z delom 
(drugi steber);

13. poudarja, da na vzdržnost in ustreznost pokojninskih sistemov gotovo vpliva tudi tretji 
steber in sicer individualni prihranki, s podporo ali drugače; 

14. ugotavlja, da so nacionalni proračuni pod velikih pritiskom in da številne države članice 
preverjajo učinkovitost izdatkov; poziva države članice, naj razmislijo o uvedbi 
nadomestila, tako da bodo davkoplačevalci, ki ne morejo doseči želene ravni v prvem in 
drugem stebru, upravičeni do dodatne izravnave pokojninskih prispevkov v drugem stebru 
ali prispevkov v zasebne pokojninske sisteme v tretjem stebru; ugotavlja, da bi lahko 
državam članicam s tem pomagali vzpostaviti tristebrno strukturo;

15. poudarja, da inflacija škoduje vzdržnosti in ustreznosti pokojninskih sistemov;

POKOJNINSKI OKVIR
UPOKOJITVENA STAROST
16. meni, da sta glede na demografski trend in potrebo po zagotovitvi plačevanja pokojnin 

potrebni številčnejša in daljša udeležba na trgu dela; opaža, da se življenjska doba daljša, 
ter poziva države članice, naj razmislijo o povezavi med obvezno upokojitveno starostjo 
in pričakovano življenjsko dobo;

17. ugotavlja, da so velike razlike med obvezno upokojitveno starostjo in dejansko starostjo, v 
kateri starejši niso več zaposleni; zato poziva države članice in socialne partnerje, naj si 
izmenjajo informacije o dobrih izkušnjah ter sklenejo dogovore, s katerimi bi podaljšali 
delovno življenje, na primer z nagrajevanjem tistih, ki delajo dlje;

18. meni, da mora trg dela, ki je usmerjen v prožnost in varnost, starejšim delavcem, ki 
opravljajo fizično in/ali umsko zahtevno delo, ponuditi ustvarjalne rešitve, kot so večja 
prilagodljivost obvezne upokojitvene starosti, delne pokojnine ali prilagojeni delovni 
pogoji, pri čemer naj bo poudarek na zmožnosti za delo, da bi med zahtevami glede 
zaposlitve in sposobnostmi delavcev vzpostavili trajno ravnovesje; meni, da je potrebna 
dejavna politika za preprečevanje diskriminacije na podlagi starosti;

STRATEGIJA EU 2020
19. obžaluje, da strategija 2020 vzdržnim in ustreznim pokojninskim sistemom ne namenja 

izrecne pozornosti;
20. meni, da bi uspešna strategija 2020 povečala število zaposlenih in koristila gospodarski 

rasti, s čimer bi se okrepila vzdržnost pokojninskih sistemov; 
21. v skladu s strategijo 2020 podpira usmerjeno in dejavno politiko trga dela, s katero bi 

povečali zaposlovanje starejših delavcev, žensk, pripadnikov manjšinskih skupin ter 
dolgoročno brezposelnih;
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DIREKTIVA O DEJAVNOSTIH IN NADZORU INSTITUCIJ ZA POKLICNO 
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE (IORP)
MOBILNOST IN PRENOSI
22. poudarja, da je mobilnost na trgu dela v EU vedno pomembnejša in da enako velja za 

potrebo po tej mobilnosti;
23. ugotavlja, da v prvem stebru pokojninske pravice ureja ustrezna uredba o koordinaciji, 

vendar je za pokojnine iz drugega stebra potrebna ureditev za zagotovitev prenosljivosti;
24. meni, da je treba zaradi raznolikosti in zapletenosti različnih sistemov iz drugega stebra 

določiti pogoje za prenosljivost pridobljenih pokojninskih pravic, in sicer tako, da se 
prenosljivost začne s sklenitvijo nove pogodbe, pri čemer je vloga za prenos odobrena le, 
če se dejanski preneseni znesek vloži v sklad, katerega namen je izplačilo starostnih 
pokojnin; meni, da je treba davek izračunati in plačati v državi članici, v kateri so se 
pravice zbrale;
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PREGLED ZAKONODAJE EU
25. ugotavlja, da v številnih državah članicah že priznavajo pomen pokojnin iz drugega stebra 

in da je treba zagotoviti tudi, da bodo izpolnjevale evropske pogoje in merila, ki veljajo za 
drugi steber; 

26. meni, da mora biti drugi steber na voljo vsem delavcem kot pravica brez diskriminacije na 
podlagi spola, panoge in/ali pogodbe o zaposlitvi;

27. poziva Komisijo, naj preuči, kako bi lahko olajšali pravico delavcev do udeležbe v 
drugem stebru, ter poda predloge za razvoj tega stebra, kjer ga še ni;

28. poziva države članice, naj podprejo razvoj socialnega dialoga na področju starostnih 
pokojnin;

29. meni, da je treba pravila EU o tretjem stebru in njegovem nemotenem čezmejnem 
delovanju preučiti glede na pravilno delovanje notranjega trga in ustvarjanje enakih 
konkurenčnih pogojev;

EVROPSKA ZAKONODAJA/DOBRA PRAKSA
30. podpira ustanovitev Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA); 

poudarja, da ga je treba opremiti, zato da bo lahko učinkovito opravljal zaupane naloge;
31. poudarja pomen uporabe enotne metodologije za izračun dela javnega dolga, ki je nastal 

zaradi pokojninskih obveznosti;

SOLVENTNOST
ZAKONODAJA EU O NESOLVENTNOSTI
INFORMACIJE
UDELEŽBA IN NALOŽBE
32. je zaskrbljen zaradi nezadostnih informacij, ki jih državni organi in telesa, ki ravnajo s 

pokojninami, nudijo javnosti v zvezi z nujnostjo, možnostmi, zbranimi pravicami, 
verjetnimi rezultati in dejanskim stanjem glede starostnih pokojnin; poziva Komisijo in 
države članice, naj začnejo kampanje, s katerimi bi posameznikom iz prebivalstva 
omogočile in jih spodbudile, da sprejmejo ukrepe za zagotovitev ustrezne pokojnine zase;

33. meni, da bi morale biti informacije, ki so namenjene posameznikom iz prebivalstva v 
državah članicah in jih zagotovijo skladi o zbranih pravicah ter so ponavadi zabeležene v 
nacionalnem pokojninskem registru, povezane na evropski ravni;

34. meni, da je treba javnost po reformi izplačevanja pokojnin ali spremembi iz obljubljene 
pokojnine v obljubljeno pokojninsko ureditev ali iz sistema končnih plač v sistem 
povprečnih plač nemudoma in v celoti obvestiti o posledicah;

USKLAJEVANJE POLITIK
35. meni, da bi bilo v nadaljnji razpravi o ustreznem, varnem in vzdržnem pokojninskem 

sistemu koristno vzpostaviti pokojninsko platformo, na kateri bi bile zastopane 
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zainteresirane strani, ki prispevajo informacije o najboljših praksah in pomagajo 
pripravljati pobude glede politik;

36. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Zaradi demografskih trendov, tj. obrnjene prebivalstvene piramide, ki jo lahko kmalu 
pričakujemo, in daljše življenjske dobe, za katero imamo srečo, da jo lahko uživamo, saj 
starejši ljudje ostanejo zdravi in aktivni ter dlje sodelujejo v družbi, je treba razmisliti o 
strategiji za novo skladnost in povezanost na področju pokojnin.

Skrajni čas je za pobude, s katerimi bi na novo opredelili prihodnost mladih in starih ter 
solidarnost med generacijami in ljudmi in tako prispevali k vzdržnim, varnim in ustreznim 
prihodkom po upokojitvi.

Poročevalka se popolnoma zaveda, da obstajajo velike razlike med pokojninskimi sistemi v 
Evropi in da se nove države članice in njihovi državljani soočajo z dodatnimi težavami, zato 
ker je tako zaželeno vzpostaviti raznovrsten pokojninski sistem (z več stebri), da se tveganje 
porazdeli. 

Zraven tega se mnogo držav članic s sistemi, ki se financirajo sproti (zlasti EU-15), sooča z 
velikim povečanjem stroškov zdaj in v prihodnje, kar pomeni naraščajoče pritiske na 
solidarnost in večje breme za mlajše generacije. Poleg tega je finančna in gospodarska kriza 
pokazala, da noben pokojninski sistem ni odporen na takšne dogodke, pa tudi, da veliki 
proračunski primanjkljaji, visoka stopnja brezposelnost in zelo omejen obseg za povečanje 
davčne obremenitve in obremenitve drugih dajatev posebej prizadenejo sisteme, ki se 
financirajo sproti. 

Mladi kasneje vstopajo na trg dela, ker so bolje izobraženi. Poleg tega obstaja težnja k 
upokojitvi pred dosego zakonsko določene upokojitvene starosti. Ljudje vedno delajo manj 
časa, kot je potrebno za pokritje pokojninskih pravic. Sprejetje bolj prožnih in individualnih 
pokojninskih in delavskih sistemov lahko omogoči daljše sodelovanje na trgu dela, vendar pa 
so takšni sistemi trenutno preveč redki.

Posledica tega je, da je še težje doseči pogoje pakta za stabilnost in rast, če prihranki niso bili 
zbrani, in obveznosti do upokojencev, ki so bile sprejete, so zaradi tega v celoti vključene v 
izračune.

Poročevalka vidi zeleno knjigo Komisije kot pozitivno, s pridržkom, da morajo odgovornosti 
držav članic, socialnih partnerjev in Evrope dobiti nov zagon. Zato moramo z upoštevanjem 
in ohranjanjem odgovornosti vsake strani skupaj zgraditi sistem, ki bo vzdržen in varen ter 
katerega izid bodo ustrezne pokojnine na ravni države članice. Sodoben sistem, ki priznava, 
da – in pomaga ustvariti situacijo, v kateri – svoboda gibanja v Evropi ni omejena na določila 
iz prvega stebra, ampak temelji na predpostavki, da zlasti nova generacija potrebuje 
mobilnost, enako pa velja tudi za učinkovit in zmogljiv trg dela. Z drugimi besedami, to je 
sistem, v katerem rešitve niso namenjene samo trenutnim potrebam, ampak tudi za 
prihodnost. 
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I. Demografske spremembe

– Starostna skupina prebivalstva nad 55 let bo zelo dominantna.
– Pričakovana življenjska doba se bo še naprej podaljševala: za moške s 76 (2008) na 84 

(2060) in za ženske z 82 (2008) na 89 (2060).
– Rodnost v EU bo ostala nizka (1,6).
– Razmerje med številom ljudi, starih nad 65 let, in delovnim prebivalstvom se bo 

povečalo s 25,4 % (2008) na 53,5 % (2060).
– Med letoma 2007 in 2020 se bo delovno prebivalstvo zaradi naraščajočega števila 

žensk na trgu dela povečalo za 3,7 %. Po letu 2020 bo se bo delovno prebivalstvo 
zmanjšalo za 13,6 %.

– Leta 2008 so bili na vsakega upokojenca zaposleni 4 ljudje. Leta 2020 bo ta številka 5 
zaposlenih na vsakega upokojenca. Leta 2060 bo ta številka 2 zaposlena na vsakega 
upokojenca.

– Udeležba pri zaposlitvi (med starostjo 15 in 64 let) se bo povečala s 70,6 % (2007) na 
74,1 % (2060).

– V letu 2010 ljudje v povprečju nehajo delati pri starosti 61,4.

Do leta 2060 se bodo povprečni javni izdatki, povezani s staranjem prebivalstva povečali na 
4,75 % BNP, povprečni javni izdatki za pokojnine pa na 2,4 % BNP. 

Finančna in gospodarska kriza bo skupaj z demografskimi spremembami vplivala na 
pokojninske sisteme. Zaradi večje stopnje brezposelnosti, počasnejše rasti, manjših dobičkov 
od investicij in večjih javnih primanjkljajev bo pokojninskim sistemom težje zagotavljati 
ustrezne pokojnine ali v nekaterih primerih spoštovati dogovore. V večini držav članic 
upokojenci še ne trpijo zaradi krize, medtem ko so v nekaterih drugih zmanjšanja javne 
porabe vključevala zmanjšanje pokojnin.

S preureditvijo pokojninskih sistemov se je mnogo držav članic odločilo za zmanjšanje v 
prvem stebru. Finančna vzdržnost je sicer pomembna, upoštevati pa je treba tudi potrebo po 
zagotavljanju ustreznega dohodka. Ohranjanje vzdržnosti proračunov in ustreznosti 
pokojninskih sistemov nista nasprotujoča si cilja, ampak dve plati iste medalje. Resnične 
vzdržnosti ni mogoče doseči brez zagotavljanja ustreznih pokojnin. Če pokojninski sistemi 
niso ustrezni, lahko to vodi v zmanjšanje porabe in zaradi manjšega povpraševanja v 
gospodarsko nestabilnost in zaradi tega v finančne težave. Poleg tega lahko pomeni velik 
pritisk na javno porabo glede drugih oblik socialne varnosti. 

II. Odgovornosti

Odgovornost za vzdržen pokojninski sistem in ustrezne pokojnine si delijo vlada, socialni 
partnerji in posameznik.

Prvi steber temelji na solidarnosti med davkoplačevalci. V večini primerov gre za javni steber, 
ki ga vlada financira s sistemom sprotnega financiranja. 

Drugi steber je deljena odgovornost delodajalcev in delavcev na podlagi skupnih prispevkov, 
ki jih uravnava pravni okvir, ki ga vzpostavijo vlada in socialni partnerji.
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Za ohranjanje pokojninskih sistemov je pomemben tudi boj proti delu na črno.

Prvi in drugi steber sta temelj za ustrezen pokojninski sistem. V tem poročilu poročevalka 
ustrezno pokojnino opredeljuje kot najmanjšo pokojnino, ki jo določi vsaka država članica 
sama. 
Tretji steber temelji na individualnih prispevkih.

Ob preureditvi pokojninskih sistemov v prihodnosti bo treba ustvariti povezavo med prvim in 
drugim stebrom. Ta stebra, ki se v nekaterih državah članicah delno prekrivata, sta tesno 
povezana s tretjim stebrom. Na ravni EU mora odločna odprta metoda koordinacije 
zagotoviti, da bodo obveznosti prvega stebra vzdržne in ustrezne, medtem ko mora biti drugi 
steber prilagojen v skladu z vedno večjo vlogo socialnih partnerjev. Poleg tega mora biti glede 
tretjega stebra plačilna zmožnost pokojninskih skladov bolje regulirana.

III. Pristojnosti 

Pokojninski sistemi so primarno odgovornost držav članic, vendar pa je glede nekaterih 
vidikov pomembna koordinacija na ravni EU: na primer za delovanje notranjega trga, zahteve 
pakta za stabilnost in rast ter strategijo EU 2010. Drugi instrumenti EU državam članicam 
zagotavljajo podporo, na primer odprta metoda koordinacije.

Vpliv pokojninskih izdatkov na javne finance v eni državi članici lahko resno vpliva na druge 
države članice. Pakt za stabilnost in rast mora zato biti dejavnik v nacionalnih politikah, zlasti 
v prvem pokojninskem stebru. Pokojninski skladi so bistveni del finančnih trgov. Direktiva o 
dodatnih pokojninah (drugi steber) sodi pod direktivo o institucijah za poklicno pokojninsko 
zavarovanje (2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje). Ta direktiva do sedaj ni veljala za vse pokojninske sklade, na katere bi se morda 
lahko nanašala. To je povzročilo neenakopravno obravnavo in nadzor pokojninskih skladov 
glede na to, ali spadajo pod to direktivo ali ne.
Finančna in gospodarska kriza je pokazala, kako pomembno je nadzorovati pokojninske 
sklade na ravni EU. V povezavi s tem bi bila zaželena raziskava o področju uporabe in 
učinkovitosti direktiv Solventnost I in II. Poročevalka je trdno prepričana, da takšnega 
pregleda treh zadevnih direktiv, ne bi smeli obravnavati ločeno od odzivov na zeleno knjigo.

IV. Spreminjajoči se trg dela

Ravnotežje med prožnostjo in varnostjo na trgu dela podpira prilagodljivost gospodarstva in 
krepi evropski socialni model. Na današnjem trgu dela morajo biti ljudje zmožni med 
službami prehajati enostavno in brez soočanja s finančnimi ovirami. Delodajalci morajo biti
zmožni zaposliti pravo osebo s pravimi sposobnostmi. Zaradi tega je treba posodobiti tudi 
pokojninske sisteme, da bi s tem odpravili ovire za mobilnost na trgu dela. Trg dela naj bi bil 
prožen tudi za upokojence.

Ker trg dela postaja bolj prožen in se število žensk na njem povečuje, postajajo izračuni o 
pokojninskih sistemih, ki temeljijo na moških s polno delovno dobo in povprečnim 
dohodkom, zastareli, zato je treba tudi te posodobiti. To velja še zlasti z vidika, da imajo 
državljani pravico do natančnih podatkov o svoji pokojnini in stroških pokojninskega sistema 
(zlasti prvega stebra).
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Ključno vlogo pri podaljšanju delovne dobe igrajo sistemi prožne varnosti. Ljudi je treba 
spodbujati, da podaljšajo svojo delovno dobo, na primer s posodobitvijo politike trga dela in 
izboljšanjem delovnih pogojev. Na evropski, nacionalni in lokalni ravni morajo biti politike 
usmerjene k aktivnemu staranju.

V. Enake možnosti

Zelena knjiga enakosti med moškimi in ženskami ne posveča posebne pozornosti. Netipično 
pogodbeno delovno razmerje je bolj pogosto za ženske kot za moške. V povprečju ženske 
zaslužijo manj kot moški in pogosteje prekinejo svoje delovno razmerje, zato da se 
udejstvujejo kot negovalke. Zaradi tega so njihove pokojnine pogosto nižje, kar poveča 
tveganje revščine za starejše ženske, kot tudi dejstvo, da živijo dlje (čeprav se razlika med 
spoloma manjša). V nekaterih sistemih, ki se financirajo sproti, so obdobja negovanja 
vključena v prispevke.  Vendar pa temu ni tako pri sistemih dodatne pokojnine. Vprašanje, ki 
ga je treba zato odgovoriti, je, kako naj se financira solidarnost. 

Poročevalka meni, da bi morala biti finančna neodvisnost glavno načelo socialne varnosti. 
Individualne pokojninske pravice zagotavljajo ekonomsko neodvisnost za ženske in moške.
Ena od možnosti za iskanje načinov za povečanje prožnosti ter odpravo razlik med moškimi 
in ženskami je ocenjevanje ustreznosti prispevkov v pokojninske sklade na podlagi števila let, 
za katera je treba plačevati, da se pridobi pravica do takšne pokojnine.

VI. Informacije

Preglednost pokojninskih sistemov in informacij o njih, ki jih dobijo državljani, je ključna za 
zaupanje. Ljudi je treba obvestiti o možnostih za zagotovitev ustrezne pokojnine, ki jih 
ponujajo različni stebri pokojninskega sistema. Imeti morajo dostop do pravih informacij o 
različnih tveganjih. Kriza povečuje potrebo, da oblikovalci politik ustvarijo stabilnost, tako da 
zagotovijo jasne informacije glede politike o pokojninah in o prihodnjih pokojninskih 
prihodkih. Samo tako se lahko javnost uravnoteženo odloči o zagotavljanju svoje pokojnine.

Zaradi tega poročevalka meni, da je v javnosti ključno ohranjati zavest, da morajo čim prej 
začeti varčevati za svoje pokojnine (finančna izobrazba).


