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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om grönboken Med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga 
pensionssystem i EU
(2010/2239(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 juli 2010 om grönboken 
Med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU 
(KOM(2010)0365),

– med beaktande av sin resolution av den ... november 2010 om den demografiska 
utmaningen och solidariteten mellan generationerna1,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande om 
kommissionens meddelande av den 7 juli 2010 om grönboken Med sikte på tillräckliga, 
långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU2,

– med beaktande av kommissionens förslag till rådets beslut om riktlinjer för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik: Del II av de integrerade riktlinjerna för 
Europa 2020 (KOM(2010)0193) och av sin lagstiftningsresolution av den 
8 september 2010 om förslaget3,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 april 2009 om hanteringen av 
effekterna av en åldrande befolkning i EU (2009 års åldranderapport) 
(KOM(2009)0180)och av sin resolution av den 7 september 20104,

– med beaktande av sin resolution av den 6 maj 2009 om aktiv inkludering av människor 
som är utestängda från arbetsmarknaden5,

– med beaktande av sin resolution av den 6 maj 2009 om en förnyad social agenda6,

– med beaktande av sin resolution av den 20 november 2008 om framtiden för 
socialförsäkringssystemen och pensionerna: deras finansiering och trenden mot 
individualisering7,

– med beaktande av sin resolution av den 9 oktober 2008 om främjande av social integration 
och bekämpning av fattigdom, inbegripet barnfattigdom, inom EU8,

                                               
1 P7_TA(2010)....
2 ...
3 P7_TA(2010)0309.
4 P7_TA(2010)0306.
5 P6_TA(2009)0371.
6 P6_TA(2009)0370.
7 EUT C 16E, 22.1.2010, s. 35.
8 EUT C 9E, 15.1.2010, s. 11.
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– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2005)0507) och av sin resolution av den 20 juni 20071,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet 
för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-.../2010), och av 
följande skäl:

A. Ungdomar kommer ut i arbetslivet senare på grund av längre och högre utbildning, och i 
genomsnitt lämnar folk arbetsmarknaden tidigare än den lagstiftade pensionsåldern 
samtidigt som livslängden ökar.

B. Antalet personer som kommer ut på arbetsmarknaden minskar (EU:s befolkning i 
arbetsför ålder kommer att sjunka från och med 2012) och antalet pensionärer ökar (2008 
gick det fyra EU-medborgare i arbetsför ålder på varje person över 65 år, 2020 kommer 
denna siffra att vara fem på en och 2060 två på en).

C. Den ekonomiska styrningen inom EU bör ta hänsyn till helhetsgreppet i grönboken.

D. Finanskrisen har lett till högre arbetslöshet, ökade budgetunderskott i många 
medlemsstater och problem för finansieringen av pensioner (vare sig de är 
skattefinansierade eller finansierade på annat sätt).

ALLMÄNT
EU-nivå och medlemsstaterna
1. Europaparlamentet uppskattar helhetsgreppet i grönboken som bör leda till nya initiativ på 

nationell nivå och på EU-nivå för att säkerställa pensionerna.

2. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna står inför enorma utmaningar när det 
gäller att se till att pensionerna motsvarar medborgarnas förväntningar.

3. Europaparlamentet saknar ett omnämnande av små och medelstora företag, som hör till de 
största arbetsgivarna i EU, och som kan, bör och ska bidra starkt till långsiktigt bärkraftiga 
och trygga pensionssystem.

4. Europaparlamentet påpekar att en sund ekonomisk politik och socialpolitik kan bidra 
starkt till tillväxt och stabilitet.

5. Europaparlamentet menar att långsiktiga investeringar i pensionssystemen kräver ett 
positivt tillvägagångssätt inom ramen för den ekonomiska styrningen och särskilt i 
tillväxt- och stabilitetspakten. 

6. Europaparlamentet understryker att pensioner och pensionssystem i första hand är 
medlemsstaternas ansvar.

                                               
1 EUT C 146E, 12.6.2008, s. 122.
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7. Europaparlamentet framhåller att EU saknar en uppsättning gemensamt fastställda 
kriterier som ger en bild av de olika pensionssystemen och att det därför inte finns någon 
tydlig uppföljning för varje system. 

Genusperspektiv
8. Europaparlamentet beklagar att grönboken inte ägnar någon uppmärksamhet åt 

genusfrågan, särskilt med tanke på att kvinnor till följd av andra karriärer i genomsnitt har 
lägre pensioner.

9. Europaparlamentet betonar vikten av att pensionsrätterna individualiseras för att garantera 
mäns och kvinnors oberoende.

TILLRÄCKLIGHET
10. Europaparlamentet menar att det inte är möjligt att på EU-nivå fastställa en tillräcklig 

pension eftersom det belopp som krävs beror mycket på de speciella förhållandena i 
medlemsstaterna.

11. Europaparlamentet menar att medlemsstaterna själva är ansvariga för att fastställa en 
tillräcklig pension för sina medborgare inom ramen för sin ekonomiska politik och 
socialpolitik.

12. Europaparlamentet betonar att inom de olika pensionssystemen ska de allmänna systemen 
(första pelaren) i kombination med de arbetsrelaterade systemen (andra pelaren) ge de 
bästa garantierna för en tillräcklig pension.

13. Europaparlamentet betonar att den tredje pelaren, nämligen enskilt sparande, vare sig det 
är förmånligt eller inte, säkert också kan spela en roll för att pensionssystemen ska vara 
långsiktigt bärkraftiga och tillräckliga. 

14. Europaparlamentet noterar att statsbudgetarna står under stark press och att många 
medlemsstater ser över sina utgifter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga 
införandet av en kompensation så att alla skattebetalare som inte kan nå upp till 
ambitionsnivån i första och andra pelaren har rätt till ett kompletterande avdrag för 
pensionsinbetalningar i andra pelaren eller för privata pensionsinbetalningar i tredje 
pelaren. Detta skulle också medlemsstaterna kunna bidra till genom att inrätta en struktur 
med tre pelare.

15. Europaparlamentet betonar att inflationen sätter pensionssystemens bärkraft och 
tillräcklighet under press.

PENSIONSRAMEN
PENSIONSÅLDER
16. Europaparlamentet anser att på grund av den demografiska utvecklingen och för att 

pensionerna ska kunna finansieras måste fler förvärvsarbeta och också under längre tid. 
Livslängden ökar och parlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga att koppla den 
lagstadgade pensionsåldern till den förväntade livslängden.
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17. Europaparlamentet konstaterar att den lagstiftade pensionsåldern och den ålder då äldre
lämnar arbetsmarknaden skiljer sig stort åt. Medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter 
uppmanas därför att utbyta goda erfarenheter och ingå avtal som leder till en förlängning 
av arbetslivet, t.ex. genom att belöna dem som arbetar längre.

18. Europaparlamentet menar att för äldre arbetstagare som har fysiskt eller psykiskt krävande 
arbeten måste en arbetsmarknad som är inriktad på flexibilitet och säkerhet erbjuda 
kreativa lösningar såsom större flexibilitet när det gäller lagstiftad pensionsålder, 
deltidspensioner och anpassade arbetsförhållanden, med betoning på arbetsförmåga, för att 
det ska råda en hållbar balans mellan arbetets krav och arbetstagarnas kapacitet. För detta 
krävs en aktiv politik för att förhindra åldersdiskriminering.

EU 2020-STRATEGIN
19. Europaparlamentet beklagar att EU 2020-strategin inte uttryckligen tar upp långsiktigt 

bärkraftiga och tillräckliga pensionssystem.

20. Europaparlamentet menar att en framgångsrik EU 2020-strategi innebär att fler personer 
arbetar och att den ekonomiska tillväxten gynnas av detta och att pensionssystemens 
bärkraft därmed stärks.  

21. Europaparlamentet stöder i enlighet med EU 2020-strategin en riktad och aktiv 
arbetsmarknadspolitik som leder till att fler äldre arbetstagare, kvinnor, medlemmar av 
minoritetsgrupper och långtidsarbetslösa arbetar.

DIREKTIVET OM TJÄNSTEPENSIONSINSTITUT
RÖRLIGHET OCH ÖVERFÖRINGAR
22. Europaparlamentet betonar att rörligheten på arbetsmarknaden i EU blir allt viktigare och 

att den är nödvändig.
23. Europaparlamentet konstaterar att i första pelaren regleras pensionsrätterna av den berörda 

samordnande förordningen, men för pensioner i andra pelaren krävs det lösningar för att 
överföringen ska kunna ske.

24. Europaparlamentet anser att på grund av att de olika pensionssystemen i andra pelaren är 
så skiftande och komplexa måste villkor fastställas för överföring av intjänade 
pensionsrätter. Överförbarheten inleds då nya kontrakt ingås och en ansökan om 
överföring ska godkännas endast om inbetalningarna placeras i en fond som har till syfte 
att betala ut pensioner. Skatter ska beräknas och betalas i medlemsstaten där 
pensionsrätten har intjänats.

ÖVERSYN AV EU-LAGSTIFTNINGEN
25. Europaparlamentet konstaterar att många medlemsstater har erkänt betydelsen av 

bestämmelser för pensioner i andra pelaren och att man också måste se till att sådana 
bestämmelser uppfyller EU:s villkor och kriterier för andra pelaren.

26. Europaparlamentet menar att andra pelaren måste vara tillgänglig för alla arbetstagare som 
en rättighet, och att ingen diskriminering får ske på grund av kön, sektor eller 
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anställningsavtal.
27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka hur arbetstagarnas rätt att delta 

i andra pelaren kan underlättas och föreslå hur en sådan pelare kan utvecklas där den ännu 
inte finns.

28. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja en dialog mellan 
arbetsmarknadens parter om pensioner.

29. Europaparlamentet anser att EU:s bestämmelser om den tredje pelaren och hur den utan 
problem ska fungera gränsöverskridande måste undersökas mot bakgrund av en väl 
fungerande inre marknad och konkurrens på lika villkor.

EU-LAGSTIFTNING/BÄSTA PRAXIS
30. Europaparlamentet stöder inrättandet av en europeisk försäkrings- och 

tjänstepensionsmyndighet (EIOPA), och betonar att denna måste utrustas så att den 
effektivt kan utföra sina uppgifter.

31. Europaparlamentet framhåller vikten av en enhetlig metod för beräkning av den del av 
statsskulden som är en följd av pensionsrelaterade skyldigheter.

SOLVENS
EU-LAGSTIFTNING OM INSOLVENS
INFORMATION
DELTAGANDE OCH INVESTERING
32. Europaparlamentet är bekymrat över den otillräckliga information som offentliga 

myndigheter och pensionsorgan ger om behov, möjligheter, intjänade pensionsrätter, 
förväntade resultat och den faktiska situationen vad gäller pensioner. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att medborgarna 
själva ska kunna och uppmuntras till att se till att de får tillräckliga pensioner.

33. Europaparlamentet menar att den information som ges i medlemsstaterna och genom 
fonder till de enskilda medborgarna om de intjänade pensionsrätterna och som vanligen 
finns registrerade i nationella pensionsregister bör kopplas samman på EU-nivå.

34. Europaparlamentet anser att vid pensionsreformer eller vid övergång från en utlovad 
pension till en utlovad bidragsordning eller från ett system där pensionen beräknas utifrån 
den slutliga lönen till ett där man utgår från genomsnittlig lön, måste allmänheten i ett 
tidigt skede bli fullständigt informerad om konsekvenserna.

SAMORDNING AV POLITIKEN
35. Europaparlamentet menar att i en fortsatt debatt om tillräckliga, trygga och långsiktigt 

bärkraftiga pensionssystem vore det bra att inrätta en pensionsplattform där aktörer är 
representerade som kan ge information om bästa praxis och bidra till att förbereda 
politiska initiativ.

36. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
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MOTIVERING

Den demografiska utvecklingen, dvs. den omvända befolkningspyramiden som vi snart kan 
förvänta oss och den ökade livslängden som vi kan få uppleva, gör att äldre kan förbli friska 
och aktiva och delta i samhället längre. Detta gör det nödvändigt att överväga en strategi för 
en ny sammanhållning och följdriktighet i pensionsfrågor.

Det är hög tid för initiativ som omvärderar framtiden för yngre och äldre och solidariteten 
mellan generationer och människor och därmed bidrar till en långsiktigt hållbar, trygg och 
tillräcklig inkomst efter pensioneringen.

Föredraganden är fullt medveten om att det råder stora skillnader mellan pensionssystemen i 
EU och att nya medlemsstater och deras medborgare står inför extra problem eftersom det är 
så önskvärt att inrätta ett diversifierat pensionssystem (med fler pelare) för att sprida riskerna. 

Många medlemsstater med fördelningssystem, s.k. pay as you go-system, (särskilt i EU-15) 
står dessutom inför kraftigt ökade kostnader nu och i framtiden, vilket innebär större press på 
solidariteten och tyngre belastning på de yngre generationerna. 
Den ekonomiska och finansiella krisen har också visat att inga pensionssystem är immuna 
mot sådana kriser, men att stora budgetunderskott, hög arbetslöshet och mycket begränsade 
möjligheter att öka skatterna framför allt inverkar negativt på fördelningssystemen. 

Ungdomar kommer ut senare i arbetslivet på grund av längre utbildning. Man går också i 
pension innan man uppnått den lagstadgade pensionsåldern. Man arbetar alltid kortare än vad 
som är nödvändigt för att pensionsrätterna ska täckas. Mer flexibla och individuella 
pensionssystem och arbetsförhållanden kan göra det möjligt att stanna kvar längre på 
arbetsmarknaden, men detta förekommer ännu alltför sällan.

Detta gör det ännu svårare att uppfylla villkoren i stabilitets- och tillväxtpakten om det inte 
finns några besparingar, och åtagandena gentemot pensionärerna ska därför tas med fullt ut i 
beräkningarna.

Föredraganden ser positivt på kommissionens grönbok, varigenom medlemsstaternas, 
arbetsmarknadens parters och EU:s ansvar måste få nya impulser. Vi måste därför 
gemensamt, med erkännande och bevarande av vars och ens ansvar, bygga upp ett system 
som är långsiktigt bärkraftigt, tryggt och leder till tillräckliga pensioner på medlemsstatsnivå. 
Ett modernt system som erkänner och främjar att den fria rörligheten i Europa inte är 
begränsad till den första pelaren utan utgår från att såväl den nya generationen som en effektiv 
och väl fungerande arbetsmarknad behöver rörlighet. Ett system där lösningar inte bara ges 
för dagens behov utan också för morgondagens. 

I. Förändringar i befolkningsstrukturen

– Befolkningen kommer att vara starkt dominerad av åldersgruppen 55+.



PE452.558v01-00 10/12 PR\837005SV.doc

SV

– Livslängden ökar: män från 76 år (2008) till 84 år (2060) och kvinnor från 82 år 
(2008) till 89 år (2060).

– Födelsetalen i EU förblir låga (1,6).
– Antalet personer över 65 år i förhållande till förvärvsarbetande befolkning fördubblas 

från 25,4 procent (2008) till 53,5 procent (2060).
– De förvärvsarbetande ökar med 3,7 procent mellan 2007 och 2020 tack vare fler 

kvinnor på arbetsmarknaden. Efter 2020 sjunker den förvärvsarbetande befolkningen 
med 13,6 procent.

– 2008 gick det fyra förvärvsarbetande på en pensionär. 2020 kommer det att gå fem 
förvärvsarbetande på en pensionär. 2060 kommer det att gå två förvärvsarbetande på 
en pensionär. 

– Andelen förvärvsarbetande i arbetsför ålder (15–64) kommer att öka från 70,6 procent 
(2007) till 74,1 procent (2060).

– Genomsnittsåldern för att gå i pension i EU ligger 2010 på 61,4 år.

De offentliga utgifterna för den åldrande befolkningen kommer att fram till 2060 i genomsnitt 
stiga till 4,75 procent av BNP och för pensioner till 2,4 procent av BNP. 

Den finansiella och ekonomiska krisen, i kombination med förändringar i 
befolkningsstrukturen, inverkar på pensionssystemen. Genom den högre arbetslösheten, den 
lägre tillväxten, lägre avkastningar på investeringar och större statsskulder kommer det att bli 
svårare för pensionssystemen att tillhandahålla tillräckliga pensioner eller i vissa fall att 
genomföra åtaganden. I de flesta medlemsstater har dagens pensionärer ännu inte drabbats av 
krisen, medan nedskärningar i de offentliga utgifterna i vissa medlemsstater har lett till lägre 
pensioner.

Många medlemsstater har i reformen av sina pensionssystem valt att göra nedskärningar i 
första pelaren. Det är viktigt med finansiell hållbarhet, men man måste också tillhandahålla 
tillräckliga inkomster. Hållbara budgetar och tillräckliga pensionssystem står inte i konflikt 
med varandra, utan är två sidor av samma mynt. Verklig hållbarhet kan enbart uppnås om 
man säkerställer att pensionerna är tillräckliga. Om pensionssystemen inte är tillräckliga kan 
det leda till lägre konsumtion och, på grund av minskad efterfrågan, ekonomisk instabilitet 
och därmed finansiella problem. Det kan också leda till stor press på offentliga utgifter för 
andra former av social trygghet. 

II. Ansvarsområden

Staten, arbetsmarknadens parter och enskilda har ett delat ansvar för långsiktigt bärkraftiga 
pensionssystem och tillräckliga pensioner. 

Den första pelaren utgår från solidaritet mellan skattebetalare. I de flesta fall är detta en 
offentlig pelare som finansieras av staten genom ett fördelningssystem. 

Den andra pelaren är ett delat ansvar mellan arbetstagare och arbetsgivare som utgår från 
gemensamma inbetalningar som grundar sig på en rättslig ram fastställd av regeringen och 
arbetsmarknadens parter. 

Det är också viktigt att bekämpa svart arbete för att bevara pensionssystemen.
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Den första och andra pelaren utgör grunden för ett tillräckligt pensionssystem. Föredraganden 
definierar i detta betänkande en tillräcklig pension som en minimipension som ska fastställas 
av varje medlemsstat. 
Den tredje pelaren baseras på enskilda inbetalningar.

När pensionssystemen utformas i framtiden kommer det att behövas en koppling mellan den 
första och den andra pelaren. Dessa pelare som i vissa medlemsstater delvis överlappar 
varandra är nära kopplade till den tredje pelaren. På EU-nivå måste en stark öppen 
samordningsmetod säkerställa att åtagandena i den första pelaren är hållbara och tillräckliga, 
medan den andra pelaren måste anpassas genom att arbetsmarknadens parters roll förstärks. 
Dessutom måste pensionsfondernas solvens regleras bättre med avseende på den 
tredje pelaren.

III. Behörigheter 

Pensionssystemen hör främst till medlemsstaternas ansvarsområde, men i vissa aspekter är 
samordning på EU-nivå viktig, till exempel när det gäller den inre marknadens funktion, 
tillväxt- och stabilitetspaktens krav och EU 2020-strategin. Andra EU-instrument ger stöd åt 
medlemsstaterna, såsom den öppna samordningsmetoden.

Pensionsutbetalningarnas effekter på de offentliga finanserna i en medlemsstat kan få 
allvarliga konsekvenser i andra medlemsstater. Tillväxt- och stabilitetspakten måste därför 
beaktas i nationell politik, särskilt i den första pensionspelaren. Pensionsfonderna är en 
integrerad del av finansmarknaderna. DiDirek Direktivet om kompletterande pensionsrätter 
(andra pelaren) omfattas av direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut. Direktivet har hittills haft en begränsad täckning vad gäller de 
pensionsfonder som omfattas av bestämmelserna. Detta har lett till att pensionsfonderna har 
behandlats och kontrollerats olika, beroende på om de har omfattats av direktivet eller inte.
Den finansiella och ekonomiska krisen har tydliggjort hur viktigt det är att övervaka 
pensionsfonder på EU-nivå. I detta sammanhang är det önskvärt med en undersökning av vad 
direktiven Solvens I och II omfattar och hur effektiva de är. Det är föredragandens fasta 
övertygelse att en sådan granskning av de tre berörda direktiven inte ska vara fristående från 
reaktionerna på grönboken.

IV. Förändrad arbetsmarknad

En balans mellan flexibilitet och säkerhet på arbetsmarknaden stöder ekonomins 
anpassningsförmåga och stärker den europeiska sociala modellen. På dagens arbetsmarknad 
måste man kunna byta jobb lätt och utan finansiella hinder. Arbetsgivare måste kunna anställa 
rätt personer med rätt kompetens. Detta gör det också nödvändigt att modernisera 
pensionssystemen för att undanröja hinder på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden bör också 
bli flexibel för pensionärer.

En allt flexiblare arbetsmarknad och fler kvinnor som förvärvsarbetar gör att beräkningarna 
av pensionssystemen, som utgår från män med ett helt yrkesliv och medelinkomster, är 
föråldrade och därför behöver moderniseras. Detta är framför allt tydligt ur den synvinkeln att 
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medborgare har rätt till korrekt information om sina pensioner och kostnaderna för 
pensionssystemet (särskilt första pelaren).

Bestämmelser om flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden spelar en mycket viktig roll 
för ett längre yrkesliv. Människor måste stimuleras till att förlänga sina yrkesliv, till exempel 
genom en modernisering av arbetsmarknadspolitiken och förbättrade arbetsvillkor. På 
EU-nivå och nationell och lokal nivå måste åtgärderna vara inriktade på ett aktivt åldrande.

V. Lika möjligheter

I grönboken ägnas inte jämställdheten särskilt stor uppmärksamhet. Kvinnor har oftare än 
män atypiska anställningskontrakt. I genomsnitt tjänar kvinnor mindre än män och gör 
uppehåll oftare i sina karriärer för vård av barn och anhöriga. Följaktligen är deras pensioner 
ofta lägre, vilket ökar risken för fattigdom bland äldre kvinnor, också för att de lever längre 
(även om skillnaderna mellan könen minskar). I vissa fördelningssystem tas tiden för 
anhörigvård med i beräkningen. Detta är dock inte fallet i kompletterande pensionssystem. 
Frågan är också hur den solidariteten ska finansieras. 

Föredraganden menar att ekonomiskt oberoende bör vara den vägledande principen när det 
gäller social trygghet. Individuella pensionsrätter garanterar ekonomiskt oberoende för 
kvinnor och män. 
Ett sätt att öka flexibiliteten och undanröja skillnader mellan män och kvinnor skulle kunna 
vara att bedöma om inbetalningarna till pensionsfonderna är tillräckliga utifrån de år som 
inbetalningar måste göras för att få rätt till en sådan pension.

VI. Information

Att pensionssystemen och informationen om dem till medborgarna är klara och tydliga är 
mycket viktigt för att skapa förtroende. Människor måste göras medvetna om möjligheterna 
som de olika pelarna i pensionssystemen har för att ge en tillräcklig pension. De måste få 
tillgång till rätt information om de olika riskerna. Krisen bidrar till att beslutsfattare måste 
skapa stabilitet genom att vara klara och tydliga i fråga om pensionspolitiken och framtida 
pensionsinkomster. Först då kan medborgarna fatta välgrundade beslut om sina pensioner.

I detta sammanhang anser föredraganden att det är mycket viktigt att medborgarna görs 
medvetna om att de bör börja pensionsspara så tidigt som möjligt (finansiell utbildning).


