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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner
(2012/2234(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juli 2010 med titlen "Grønbog – Sikre, 
tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa" (COM(2010)0365) og sin 
beslutning herom af 3. februar 20111,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. februar 2012 med titlen "Hvidbog – En 
dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner" (COM(2012)0055),

– der henviser til rapport fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om 
Kommissionens meddelelse af 16. februar 2012 med titlen "Hvidbog – En dagsorden for 
tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner"2,

– der henviser til en rapport udarbejdet i fællesskab af Europa-Kommissionens 
Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og 
Inklusion og Udvalget for Social Beskyttelse med titlen "Pension Adequacy in the
European Union 2010-2050" (rapport om pensionernes tilstrækkelighed 2012),

– der henviser til en rapport udarbejdet i fællesskab af Europa-Kommissionens 
Generaldirektorat for Økonomiske og Finansielle Anliggender og Udvalget for 
Økonomisk Politik med titlen "2012-raporten om befolkningens aldring: økonomiske og 
budgetmæssige fremskrivninger for de 27 EU-medlemsstater (2010-2060)"3,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. november 2011 med titlen "Årlig 
vækstundersøgelse 2012" (COM(2011)0815) og sin beslutning herom af 31. januar 20124,

– der henviser til Rådets beslutning 2010/707/EU af 21. oktober 2010 om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker5,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling (A7-0000/2012),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

A. der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin betænkning om Kommissionens høring i 2010 
om grønbogen om tilstrækkelige, bæredygtige og sikre pensioner, bl.a. fremhævede:

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0058.
2 EESC/SOC/457 af 12. juli 2012.
3 ISBN 978-92-79-22850-6.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0047.
5 EUT L 308 af 24.11.2010, s. 46.
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– den ganske alvorlige pensionsudfordring, der skabes af en aldrende befolkning, en 
udfordring, der er blevet alvorligt forværret af den finansielle og økonomiske krise;

– vigtigheden af en "holistisk tilgang" til at løse pensionsudfordringen på en integreret 
måde, i dens bredere beskæftigelsesmæssige, sociale, makroøkonomiske og finansielle 
markedspolitiske kontekst;

– det faktum, at leveringen af tilstrækkelige, bæredygtige og sikre pensioner er helt 
afhængig at, at der opnås højere beskæftigelse, produktivitet og økonomisk vækst;

– medlemsstaternes moralske forpligtelse til at garantere offentlige pensioner (første 
søjle) – om nødvendigt suppleret med bestemmelser om mindsteindkomst – med 
henblik på at sikre en anstændig indkomst over fattigdomsgrænsen for alle borgere;

– betydningen af at undgå uligheder mellem kønnene i pensioner som følge af ubalancer 
i den måde mænd og kvinder deltager i foreningen af arbejde og omsorg;

– behovet for at overveje at sammenkæde den lovbestemte pensionsalder med den 
forventede levetid, samtidig med at det gøres muligt for arbejdstagerne at leve et 
længere og sundere arbejdsliv med henblik på at forlænge karrieren frem til den 
lovbestemte pensionsalder;

– de markante forskelle mellem pensionssystemerne på tværs af medlemsstaterne (f.eks. 
med hensyn til finansiering, omfang af solidaritet, ledelsesstruktur, typer af 
fordringer), og dermed behovet for, at medlemsstaterne bevarer det fulde ansvar for 
udformningen af deres pensionssystemer under fuld overholdelse af 
nærhedsprincippet;

– vigtigheden af at offentliggøre og tage hensyn til de offentlige pensions- og 
aldersrelaterede udgifter i beregningerne af den langsigtede bæredygtighed af 
medlemsstaternes offentlige finanser med henblik på at sikre en rimelig byrdefordeling 
mellem generationerne;

– behovet for at give alle arbejdstagere lige adgang til kollektive pensionsordninger 
inden for deres virksomhed eller sektor og for at informere borgerne bedre om 
erhvervede pensionsrettigheder;

– betydningen af, at medlemsstater tager konkrete skridt til at gennemføre Europa 2020-
strategien, da en stigende beskæftigelse, produktivitet og inklusiv økonomisk vækst er 
bydende nødvendigt for at opnå tilstrækkelige og bæredygtige pensioner;

– nødvendigheden af, at EU-lovgivning fremmer udviklingen af kollektive, 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger;

B. der henviser til, at årtiers værste finansielle og økonomiske krise har udviklet sig til en 
akut statsgældskrise, der i alvorlig grad har ramt millioner af EU-borgeres 
pensionsindtægter;

C. der henviser til, at den første gruppe fra den såkaldte "babyboom-generation" har nået 
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pensionsalderen, hvilket betyder, at den demografiske udfordring ikke længere er en 
fremtidig udfordring, men dagens virkelighed, hvilket får antallet af personer i alderen 
60 + til at stige med mere end 2 millioner om året – dobbelt så meget som i tidligere årtier;

D. der henviser til, at de langsigtede demografiske og produktivitetsmæssige tendenser – selv 
uden den økonomiske krise – peger på et økonomisk scenarie med lav vækst for Europa 
med økonomiske vækstrater, der er betydeligt lavere end dem, der blev nået i løbet af de 
foregående årtier;

E. der henviser til, at stigende arbejdsløshed har ramt de pensionssystemer, der finansieres 
løbende, medens de fondsbaserede systemer er ramt af skuffende afkast fra de finansielle 
markeder;

F. der henviser til, at pensionsordninger er et centralt element i den europæiske sociale 
model, der sikrer en anstændig levestandard for folk i alderdommen;

Indledning

1. beklager sænkningen af pensionsydelserne i mange medlemsstater som følge af den 
alvorlige optrapning af den finansielle og økonomiske krise; beklager, at de alvorlige 
nedskæringer i de medlemsstater, der er hårdest ramt af krisen, har skubbet mange 
pensionister ud i fattigdom eller udsat dem for risikoen for fattigdom;

2. understreger sandsynligheden for et langsigtet økonomisk scenarie med lav vækst, som vil 
kræve, at medlemsstaterne konsoliderer deres budgetter og reformerer deres økonomier 
under barske vilkår; tilslutter sig derfor det synspunkt, der kommer til udtryk i 
Kommissionens hvidbog, at folk bliver nødt til at opbygge supplerende 
arbejdsmarkedsrelaterede og om muligt private pensionsopsparinger;

3. understreger, at pensioner under den første søjle forbliver den vigtigste indkomstkilde for 
pensionister; opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre reformer af deres første søjle-
systemer og tilpasse de bidragspligtige år til det ændrede forhold mellem pensionister og 
folk i den arbejdsdygtige alder, også for at forhindre, at de offentlige pensionsudgifter 
skubber andre vigtige offentlige udgifter til side; opfordrer medlemsstaterne til at sørge 
for, at pensionerne under første søjle – om nødvendigt suppleret med bestemmelser om 
minimumsindkomst - giver en anstændig minimumsindkomst;

4. bemærker, at krisen har afsløret sårbarheden ved både fondsbaserede og løbende 
finansierede pensionsordninger; anbefaler pensionsordninger fra flere søjler, der som 
minimum består af:

i. en anstændig offentlig minimumspension under første søjle;

ii. en finansieret, beskæftigelsesrelateret, obligatorisk kollektiv pension under anden 
søjle, fortrinsvis styret af (sektorielle) arbejdsmarkedsparter; 

iii. en individuel pension under tredje søjle, baseret på privat opsparing; 

opfordrer medlemsstaterne til at overveje at indføre sådanne eller lignende ordninger, hvor 
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de endnu ikke findes; opfordrer Kommissionen til at sikre, at enhver eksisterende eller 
fremtidig regulering på pensionsområdet fremmer pensionsordninger fra flere søjler;

5. anerkender betydningen af pensionsfonde som væsentlige og pålidelige langsigtede 
investorer i EU's økonomi; understreger deres betydning for, at Europa 2020-strategiens 
overordnede mål om økonomisk vækst nås såvel som flere og bedre job og et socialt 
inklusivt samfund; opfordrer indtrængende Kommissionen til ikke at bringe 
investeringspotentialet i pensionsfonde i fare, når den indfører eller ændrer EU-regler, 
navnlig ved revision af direktivet om de arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 
aktiviteter og tilsynet hermed;

6. er af den opfattelse, at det for at nå frem til en samlet løsning på pensionsudfordringen, 
der tager hensyn til behovet for at arbejde længere, tilpasse arbejdsforhold og livslang 
læring med henblik på at få folk til at arbejde længere, er afgørende nødvendigt med 
enighed mellem regeringerne og arbejdsmarkedets parter;

7. glæder sig over hovedlinjerne i hvidbogen, der foreslår at fokusere på balance mellem 
erhvervsaktive år og pensionsår; udvikling af supplerende arbejdsmarkedsrelaterede og 
private pensionsopsparinger og styrkelse af EU's pensionsovervågningsværktøjer;

Øget beskæftigelse og balance mellem erhvervsaktive år og pensionsår; 

8. understreger, at gennemførelsen af strukturreformer med henblik på at få folk til at 
arbejder mere og længere er den eneste mulige måde at generere de skatteindtægter samt 
sociale bidrag og pensionsbidrag, der er nødvendige for at konsolidere medlemsstaternes 
budgetter og finansiere tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensionsordninger; peger på 
risikoen for, at deltidsarbejde medfører, at der kun optjenes delvise pensionsrettigheder, 
og opfordrer medlemsstaterne til at sætte penge til side til at bekæmpe de stigende 
offentlige udgifter til den del af befolkningen, der går på pension;

9. understreger det stigende pres, som den demografiske udvikling øver på de nationale 
budgetter og pensionssystemer nu, hvor de første årgange af "babyboom-generationen" 
lader sig pensionere; noterer sig det ujævne fremskridts- og ambitionsniveau i 
medlemsstaterne i forhold til at udforme og gennemføre strukturreformer med henblik på 
at øge beskæftigelsen, udfase førtidspensionsordninger og gøre både den lovpligtige og 
den effektive pensionsalder mere bæredygtige i forhold til stigningen i den forventede 
levealder; understreger, at de medlemsstater, der ikke gennemfører gradvise reformer nu, 
på et senere tidspunkt kan komme til at befinde sig i en situation, hvor de må gennemføre 
reformer som et lyn fra en klar himmel og med betydelige sociale konsekvenser;

10. gentager opfordringen til nøje at knytte pensionsydelserne til antallet af år, der er arbejdet, 
og præmier, der er betalt, ("aktuarmæssig retfærdighed") for at sikre, at det at arbejde 
mere og længere betaler sig for arbejdstagerne i form af en bedre pension; anbefaler, at 
medlemsstaterne i samråd med arbejdsmarkedets parter tillader de enkelte arbejdstagere at 
fortsætte med at arbejde efter den lovbestemte pensionsalder på frivillig basis, eftersom en 
forlængelse af den periode, hvor der indbetales til pensionen, kombineret med en 
afkortelse af den periode, hvor folk er berettigede til at modtage pensionsydelser, kan 
hjælpe arbejdstagere med hurtigt at mindske eventuelle pensionsforskelle;
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11. understreger, at ideen bag førtidspensionering, hvor ældre arbejdstagere får lov til at gå på 
pension tidligt, således at der bliver ledige job til de unge, har vist sig at være empirisk 
forkert, idet de medlemsstater, der udviser den højeste beskæftigelsesrate blandt unge i 
gennemsnit også er dem, der har den højeste beskæftigelsesfrekvens for ældre 
arbejdstagere;

12. opfordrer arbejdsmarkedets parter til at vedtage en livscyklusstrategi i forhold til 
forvaltningen af menneskelige ressourcer og tilpasse arbejdspladserne; opfordrer 
arbejdsgiverne til at indføre programmer til at sikre, at medarbejderne kan arbejde 
længere; opfordrer arbejdstagerne til at deltage aktivt i tilgængelige 
videreuddannelsesmuligheder og til at sørge for at holde trit med arbejdsmarkedet i alle 
faser af deres arbejdsliv;

13. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gribe energisk ind for at realisere de 
ambitioner, der blev formuleret i EU's ligestillingspagt (2011-2020), der fokuserer på at 
lukke kløften mellem kønnene og bekæmpe kønsopdeling samt fremme en bedre balance 
mellem arbejdsliv og fritid for både kvinder og mænd; understreger, at disse mål er nøglen 
til at øge kvinders beskæftigelse og til at bekæmpe fattigdom blandt kvinder i arbejde og i 
deres alderdom;

Udvikling af supplerende private pensionsopsparinger

14. glæder sig over opfordringen i hvidbogen til at udvikle finansierede, supplerende 
arbejdsmarkedspensioner og private opsparinger, men understreger, at Kommissionen 
snarere burde anbefale kollektive obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger, idet 
kollektive pensionsordninger (anden søjle) – normalt reguleret af (sektorielle) 
arbejdsmarkedsparter - giver mulighed for solidaritet inden for og mellem generationerne, 
hvilket individuelle ordninger ikke gør; understreger nødvendigheden af at begynde at 
opbygge supplerende arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger nu på trods af krisen;

15. understreger de lave driftsomkostninger ved (sektordækkende) kollektive non-profit-
arbejdsmarkedspensionsordninger sammenlignet med individuelle 
pensionsopsparingsordninger; understreger betydningen af lave driftsomkostninger, da 
selv begrænsede omkostningsreduktioner kan give betydeligt højere pensioner;

16. opfordrer medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at informere borgerne ordentligt 
om deres optjente pensionsrettigheder, og øge deres bevidsthed og uddanne dem, således 
at de bliver i stand til at træffe velinformerede beslutninger med hensyn til fremtidige 
supplerende pensionsopsparinger; opfordrer medlemsstaterne til at formulere og 
håndhæve strenge regler om oplysningskrav vedrørende operationelle omkostninger samt 
risiko og afkast ved investering af pensionsmidler inden for deres område;

17. beklager den store spredning i karakteristika og resultater mellem medlemsstaternes 
pensionsordninger, så vidt angår adgang, solidaritet, omkostningseffektivitet, risiko og 
afkast; glæder sig over, at Kommissionen i tæt samråd med medlemsstaterne, 
arbejdsmarkedets parter, pensionsindustrien og andre interessenter har til hensigt at 
udvikle en adfærdskodeks for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger;

18. støtter Kommissionens planer om at fortsætte med at målrette EU-støtte – navnlig gennem 
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Den Europæiske Socialfond (ESF) – til at støtte projekter, der tager sigte på aktiv og sund 
aldring på arbejdspladsen, og gennem fællesskabsprogrammet for beskæftigelse og social 
solidaritet (Progress) og programmet for social udvikling og innovation (PSCI) at yde 
finansiel og praktisk støtte til medlemsstater og arbejdsmarkedsparter, der overvejer 
gradvist at indføre omkostningseffektive supplerende pensionsordninger;

Mobile arbejdstageres pensioner

19. anerkender den betydelige forskelligartethed, der eksisterer mellem pensionsordninger i 
EU, men understreger vigtigheden af, at arbejdstagere, der skifter job inden for eller uden 
for deres medlemsstat, ikke får deres mobilitet hæmmet af bekymringer om erhvervelse og 
bevarelse af arbejdsmarkedsrelaterede pensionsrettigheder; støtter den strategi, som 
Kommissionen anbefaler, hvor der sættes fokus på at værne om erhvervelse og bevarelse 
af pensionsrettigheder, og som tager sigte på at sikre, at mobile arbejdstageres hvilende 
pensionsrettigheder behandles på linje med de rettigheder, som de aktive medlemmer af 
en pensionsordning eller pensionister har opnået; er af den opfattelse, at mobiliteten på 
arbejdsmarkedet hæmmes af lange karensperioder, og opfordrer medlemsstaterne til at 
afkorte disse;

20. noterer sig Kommissionens forslag om at vurdere eventuelle sammenhænge mellem 
forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og "visse" 
arbejdsmarkedsrelaterede ordninger; fremhæver de praktiske vanskeligheder i forbindelse 
med anvendelsen af nævnte forordning på de 27 medlemsstaters markant forskellig sociale 
sikringssystemer; peger på kompleksiteten i at anvende en koordineringstilgang til de 
titusinder af meget forskellige pensionsordninger, der findes i medlemsstaterne, og stiller 
derfor spørgsmålstegn ved den praktiske anvendelighed af en sådan fremgangsmåde på 
pensionsområdet;

21. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde ihærdigt på at oprette og 
vedligeholde oplysningstjenester, der gør det muligt for borgerne at spore deres 
beskæftigelses- og ikke-beskæftigelsesrelaterede pensionsrettigheder og dermed træffe 
rettidige og velinformerede beslutninger om supplerende, individuelle 
pensionsopsparinger (tredje søjle); opfordrer til koordinering på EU-plan for at sikre en 
tilstrækkelig overensstemmelse mellem de nationale oplysningstjenester; glæder sig over 
Kommissionens pilotprojekt på dette område;

22. stiller spørgsmålstegn ved behovet for en EU-pensionsfond for forskere;

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Generelt
Pensionerne er under pres i alle lande i EU. Regeringerne i euroområdet er ved at indføre 
stramninger for at overholde stabilitets- og vækstpagten (SVP) ved at afbalancere indtægter 
og udgifter, eller tvinges til at foretage drastiske nedskæringer for at nedbringe 
uforholdsmæssigt store underskud. Desuden aldres befolkningen i alle medlemsstater. Den 
forventede levealder varierer rundt omkring i Europa, men den er stigende overalt. Antallet af 
pensionister, der lever længere og stadig er ved godt helbred, er stigende. Den erhvervsaktive 
del af befolkningen er faldende. Fødselstallet er faldende, og de unge studerer i længere tid og 
kommer ind på arbejdsmarkedet senere. Alt for få mennesker i aldersgruppen over 60 arbejder 
i Europa. Derudover er der en risiko for, at krisen på ny vil presse folk til at gå på 
førtidspension, inden de når den formelle pensionsalder. Solidariteten mellem generationerne, 
hvilket vil sige, at unge beskæftigede betaler omkostningerne til ældre menneskers pension, 
rækker ikke langt. Navnlig lande med løbende finansierede pensionssystemer, hvor pensioner 
finansieres over det løbende budget, må kæmpe en kamp for at finansiere tilstrækkelige 
pensioner.

På grund af krisen er der også – om end i mindre omfang – pres på de såkaldte anden søjle-
ordninger. Der er behov for kollektive bestemmelser, der indebærer opsparing, for at 
imødekomme folks behov i alderdommen. Fordi renten sandsynligvis fortsat vil være lav i en 
overskuelig fremtid, og fordi aktiver, der er investeret i industrien, giver mindre afkast end 
forventet på grund af krisen, kan der forventes nedskæringer også her. Hvor det tidligere var 
normalt i forbindelse med disse ordninger under anden søjle at garantere en fast ydelse, ser 
man nu i stigende grad bidragsdefinerede ordninger eller en blanding af de to.

Den europæiske dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner for både unge 
og gamle, der præsenteres i hvidbogen, er et glimrende udgangspunkt for en diskussion om, at 
reformer kan gennemføres ved hjælp af "blød lovgivning" og også ved hjælp af almindelig 
lovgivning om nødvendigt. Overordnet set er der nu behov for at opbygge systemer, der er 
tilstrækkelige, sikre og bæredygtige, samtidig med, at det erkendes og fastholdes, at 
medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter har et ansvar. Ikke kun det, men de skal også 
bidrage til større mobilitet og fri bevægelighed på arbejdsmarkedet. Der er behov for 
ordninger, der leverer løsninger til i dag og i morgen.

Den demografiske udvikling
Den demografiske udvikling er en kilde til både bekymring og tilfredshed: vi lever trods alt 
længere og længere. Her er et par tal til at illustrere dette:
- befolkningen vil blive domineret af aldersgruppen over 55 (36,5 %, 2010);
- den forventede levealder fortsætter med at stige: for mænd fra 76,7 år (2010) til 78,6 

år (2020), for kvinder fra 82,5 år (2010) til 84 år (2020);
- fødselstallet er fortsat lavt i EU (1,6);
- antallet af personer over 65 år vil stige fra 16 % af befolkningen i 2010 til 19,1 % i 

2020;
- i 2010 var den gennemsnitlige alder, hvor folk i EU holdt op med at arbejde, 61,4 år;
- i 2008 var der 4 personer i arbejde for hver pensionist, i 2060 vil der være 1 pensionist 

for hver 2 personer i arbejde;
- den gennemsnitlige erhvervsfrekvens i aldersgruppen over 55 var på 46,3 % i 2010.
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Disse tendenser kan observeres i hele EU, selv om der er forskelle. Den forventede levealder i 
f.eks. Rumænien er 70 år for mænd og 77,5 for kvinder, mens den i Benelux er 77,9 for mænd 
og 82,7 for kvinder. Den gennemsnitlige erhvervsfrekvens i aldersgruppen over 55 var på 
46,3 % i 2010. Erhvervsfrekvensen i aldersgruppen over 55 svinger meget. I Sverige er den på 
73,9 %, i Danmark 61,1 %, i Nederlandene 56 %, i Spanien 50,8 % og i Belgien 39,1 %. Der 
er ingen vej uden om: flere mennesker bliver nødt til at arbejde længere. Dette må opnås ved 
at hæve pensionsalderen på medlemsstatsniveau og koble den sammen med den forventede 
levetid. Der er blevet fokuseret for lidt på især den lave beskæftigelse blandt de over 50-årige, 
mennesker, der er sat ud på sidelinjen, mennesker, der burde arbejde og også gerne vil gøre 
det. Der er behov for intensivt at føre en politik til fremme af, at sådanne personer kommer i 
arbejde igen. Vi kan følge eksemplet fra lande, hvor beskæftigelsen er steget betydeligt takket 
være en stærk politik til fremme heraf. Konklusionen er, at folk bør arbejde mere og længere.

Ansvar
Ordføreren er ganske klar over, at pensionssystemerne er meget forskellige i Europa. Desuden 
er der i mange medlemsstater blevet gennemført reformer for at holde pensionerne nede på et 
overkommeligt niveau. Men der må gøres mere for at håndtere konsekvenserne af vore 
befolkningers aldring.

Uanset hvilken ordning der vælges, skal der flere mennesker i arbejde, men folk er også nødt 
til at sætte penge til side og spare op for at have ressourcer senere i livet.

I Europa har vi forskellige pensionssystemer. Selv om der ikke findes ensartede definitioner, 
er det almindeligt at definere pensionssystemerne som bestående af tre søjler.

Den første søjle er baseret på solidaritet mellem skatteyderne. Det er ofte en offentlig søjle, 
der finansieres af det offentlige gennem en ordning med løbende indbetalinger. Denne type 
pensioner vil fortsat være den vigtigste indkomstkilde for pensionister, også i fremtiden.
Ordføreren mener, at det at holde flere mennesker i arbejde længere vil have en gavnlig effekt 
på både pensioner og på størrelsen af de bidrag, som folk i beskæftigelse er forpligtet til at 
betale. Således bør målet være i samråd med arbejdsmarkedets parter at finde løsninger, der 
øger beskæftigelsesfrekvensen, hæver pensionsalderen og indebærer en politik for aktiv 
deltagelse. Ved hjælp af den åbne koordinationsmetode kan landene lære af bedste praksis.
Men også i den første søjle kan der foretages besparelser ved at sætte penge til side nu til at 
dække de øgede udgifter senere hen.

Den anden søjle omfatter i vid udstrækning supplerende arbejdsmarkedspensioner, ofte 
baseret på ansvarsdeling mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, der opretter fonde på basis af 
fælles bidrag. Ordføreren mener, at supplerende kollektive pensioner bliver nødt til at få en 
mere fremtrædende rolle for at mindske presset på de nationale budgetter. Nogle lande har 
allerede taget skridt til at supplere deres offentlige ordninger med løbende indbetaling med 
private kapitalordninger, men der skal stadig gøres meget for at få udviklet kollektive 
supplerende pensioner.

Ordføreren opfatter en voksende modvilje navnlig blandt yngre mennesker mod at bidrage til 
kollektive ordninger. En kollektiv tilgang og risikodeling inden for og mellem generationerne 
er elementer af solidaritet og er derfor af allerstørste betydning for fremtidssikrede og sikre 
pensioner.
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Efter ordførerens opfattelse udgør første og anden søjle tilsammen grundlaget for en 
tilstrækkelig pensionsindtægt.

Den tredje søjle er baseret på den enkeltes egne opsparing som supplement til den fremtidige 
pension eller – hvor der ikke findes nogen supplerende pension – som en måde, hvorpå et 
sådant supplement kan gøres tilgængeligt ved egen indsats. Selv om den tredje søjle er mindre 
vigtig end de to første, bør det overvejes at fremme den mere end i dag. På tidspunkter, hvor 
folk ikke er på arbejdsmarkedet eller har nedsat arbejdstid og dermed modtager mindre fra 
første søjle eller optjener færre rettigheder under anden søjle, kunne opsparing under tredje 
søjle være en løsning.

Kompetencer
Pensionsordninger er hovedsagelig et nationalt anliggende.

For visse aspekter er det vigtigt med EU-koordinering. Ordføreren henviser til kravene i 
stabilitets- og vækstpagten. En stadig stigende del af det statslige budget bliver brugt på 
pensioner. Den overstiger allerede 10 %.

Også for Europa 2020-strategien, som udtrykkeligt har til formål at stille tilstrækkelige 
pensioner til rådighed, er der brug for koordinering og ny politik på nationalt plan. For de 
fleste ældre mennesker i Europa er pensioner under den første søjle – normalt via en offentlig 
ordning – deres primære indtægtskilde. Selv nu er der mange pensionister, der lever under 
fattigdomsgrænsen. Dette til trods for, at Europa 2020-strategien definerer bekæmpelse af 
fattigdom som en af sine prioriteter.

Pensionsfonde under anden søjle er vigtige investorer på de finansielle markeder. Krisen har 
vist, at de finansielle institutioner er sårbare over for økonomisk afmatning. Af denne grund er 
det blevet besluttet at vedtage strengere regler for de finansielle markeder ved hjælp af en 
pakke om økonomisk styring. Den omfatter EMIR direktivet (der beskæftiger sig med 
clearing af OTC-derivater), MiFID II-direktivet (om forbedring af konkurrenceevnen for de 
finansielle markeder, og adfærdskodekser, som investeringsselskaber skal opfylde), CRD IV-
direktivet (om banktilsyn og om indarbejdelse af Basel III-aftalerne i EU's tilsynsramme), 
Solvens II-direktivet (tilsynsordning for forsikringsselskaberne, der erstatter og indeholder en 
række forsikringsdirektiver med det formål at skabe et samlet rammedirektiv) og en AFT 
(afgift på finansielle transaktioner).

Også for pensionsfonde ønsker Kommissionen at intensivere tilsynet gennem en revision af 
pensionskassedirektivet, der regulerer tilsynet med arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionsordninger. Ordføreren ser muligheder i en revisionen af dette direktiv, men er også 
meget kritisk over for kvantitative krav til pensionsfonde. Ifølge pensionskassedirektivet er 
pensionsfonde finansielle institutioner under anden søjle, men pensionsordninger er sociale 
ordninger og er baseret på national sociallovgivning og arbejdsmarkedslovgivning. Desuden 
er de kendetegnet ved en risikotype, der adskiller sig fra dem, der er omfattet af f.eks. 
forsikringsprodukter. I modsætning til kommercielle forsikringsordninger er de ikke designet 
til at skabe fortjeneste, men er som regel tværtimod et udtryk for solidaritet inden for og 
mellem generationerne. Ordføreren advarer om, at øgede kapitaltilstrækkelighedskrav øger 
omkostningerne og dermed kan udgøre en trussel mod pensionernes tilstrækkelighed for 
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nuværende og kommende pensionister. For virksomhederne gør de medfølgende høje 
omkostninger det umuligt at tilbyde pensioner under anden søjle. Strenge kvantitative krav 
rokker også ved pensionskassernes vigtige rolle som langsigtede investorer i den europæiske 
økonomi og skader på den måde den økonomiske vækst og forhindrer jobskabelse. Ordføreren 
anser det derfor for uønskeligt at revidere pensionskassedirektivet i forhold til kvantitative 
krav. Dog kan en ændring af pensionskassedirektivet have en merværdi i forhold til 
kvalitative krav, for eksempel gennemsigtighed i investeringsstrategier og 
omkostningsniveauer. Dette ville også skabe bedre muligheder for at sammenligne, hvad 
pensionsfonde har at tilbyde.

Lige muligheder
I gennemsnit tjener kvinder mindre end mænd, og de afbryder oftere deres karriere for at 
varetage pasningsopgaver. Som følge heraf, får de ofte mindre pensioner og har større risiko 
for at blive fattige. I 2009 var der 13 medlemsstater, som stadig havde en lavere pensionsalder 
for kvinder end for mænd. Ordføreren mener, at fastsættelse af samme pensionsalder for 
begge køn kunne bidrage til at øge pensionsindtægterne.

Ordføreren mener, at der opstilles for få regler for pensionsordninger, som giver mulighed for 
midlertidige afbrydelser af folks karriere og giver både mænd og kvinder mulighed for at 
bruge en del af deres liv på omsorg snarere end beskæftigelse. Der er gode eksempler på 
sådanne ordninger, der gør det muligt for folk at optjene pensionsrettigheder i perioder, hvor 
de fungerer som plejere og derfor ikke er i beskæftigelse. Både for supplerende pensioner og 
for ordninger under tredje søjle bør der søges nye løsninger.

Forandringer på arbejdsmarkedet
Arbejdsmarkedet kræver større mobilitet af folk. Der eksisterer ikke længere job for livet. Der 
gøres også i stigende grad brug af de muligheder, som den frie bevægelighed giver. Det er 
normalt: hvis studerende tage kurser eller gennemfører praktikophold i et fremmed land, 
medfører dette ofte, at de kommer til at arbejde i udlandet på et tidspunkt i løbet af deres 
efterfølgende karriere. En sådan mobilitet bør støttes, ikke straffes: dette gælder både inden 
for en given medlemsstat og uden for den. Ordføreren mener, at dette betyder, at 
pensionsordningerne skal være organiseret på en sådan måde, at pensionsrettigheder, der er 
optjent hos en arbejdsgiver – uanset om det er i medarbejderens hjemland eller i en anden 
medlemsstat – ikke fortabes. Pensionsordningerne skal bidrage til større mobilitet. Ordføreren 
mener derfor, at det er meget vigtigt at vedtage minimumsstandarder for at erhverve og bevare 
værdien af de optjente pensionsrettigheder.

Oplysninger
Oplysninger om den pension, som folk kan forvente at modtage, er meget vigtige. Vished om, 
hvad ens fremtidige indkomst vil være, resulterer i bedre forståelse, mere omhyggelige 
foregribende dispositioner og større ansvar. Det er nødvendigt at have adgang til de rigtige 
oplysninger og viden om risici for at kunne træffe kvalificerede afgørelser, f. eks. ved 
opsparing med henblik på fremtiden. Et pensionsoplysningssystem er en god måde at 
informere folk om de pensionsrettigheder, de har optjent både i deres egen medlemsstat og i 
andre medlemsstater. Ordføreren ønsker at henlede opmærksomheden på de gode eksempler, 
der allerede findes. Det er ønskeligt at tilskynde alle medlemsstater til at sørge for gode 
oversigter over pensioner. Ved at sammenkæde disse oplysningssystemer kan den oplyste 
borger få alt det materiale, der er nødvendigt for i påkommende tilfælde at træffe de 
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nødvendige foranstaltninger.


