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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o Agendi za ustrezne, varne in vzdržne pokojnine

(2012/2234(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. julija 2010 z naslovom „Zelena knjiga za 
ustrezne, vzdržne in varne evropske pokojninske sisteme“ (COM(2010)0365) in svoje 
resolucije z dne 3. februarja 2011 na to temo1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. februarja 2012 z naslovom „Bela knjiga –
Agenda za ustrezne, varne in vzdržne pokojnine“ (COM(2012)0055),

– ob upoštevanju poročila Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije 
z dne 16. februarja 2010 z naslovom „Bela knjiga – Agenda za ustrezne, varne in vzdržne 
pokojnine“2,

– ob upoštevanju poročila o ustreznosti pokojnin v Evropski uniji 2010–2050 (Poročilo o 
ustreznosti pokojnin 2012), ki sta ga skupaj pripravila generalni direktorat Evropske 
komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost in Odbor za socialno zaščito,

– ob upoštevanju skupnega poročila generalnega direktorata Evropske komisije za 
gospodarske in finančne zadeve in Odbora za ekonomsko politiko z naslovom „Poročilo 
za leto 2012 o staranju prebivalstva: ekonomske in proračunske napovedi za države 
članice EU-27 (2010–2060)“3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. decembra 2011 z naslovom „Letni pregled 
rasti 2012“ (COM(2011)0815) in svoje resolucije z dne 31. januarja 2012 na to temo4,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/707/EU z dne 21. oktobra 2010 o smernicah za politike 
zaposlovanja držav članic5,

– 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-
0000/2012),

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

A. ker je Parlament v svojem poročilu o posvetovanju na podlagi zelene knjige Komisije iz 
leta 2010 „Za ustrezne, vzdržne in varne evropske pokojninske sisteme“ med drugim 
izpostavil:

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0058.
2 EESC/SOC/457, 12. julij 2012.
3 ISBN 978-92-79-22850-6.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0047.
5 UL L 308, 24.11.2010, str. 46.
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– zelo resen izziv na področju pokojnin zaradi staranja prebivalstva, ki ga še otežuje 
finančna in gospodarska kriza;

– pomen „celovitega pristopa“ pri obravnavanju izziva na področju pokojnin na celosten 
način v širšem okviru zaposlovalne, socialne in makroekonomske politike ter politike 
finančnih trgov;

– močno odvisnost zagotavljanja ustreznih, vzdržnih in varnih pokojnin od doseganja 
višjih stopenj zaposlenosti, produktivnosti in gospodarske rasti;

– moralno obveznost držav članic, da zagotavljajo javne pokojnine (v okviru prvega 
stebra)  po potrebi dopolnjene z določbami o minimalnem dohodku, da bi imeli vsi 
državljani dostojne dohodke nad pragom revščine;

– pomen preprečevanja neenakosti med spoloma pri pokojninah, ki izhajajo iz 
neuravnoteženega vključevanja moških in žensk v usklajevanje dela in družinskih 
obveznosti;

– potrebo, da se preuči prilagoditev zakonsko določene upokojitvene starosti 
pričakovani življenjski dobi in hkrati delavcem omogoči daljše in bolj zdravo delovno 
življenje, da bi lahko delovno dobo podaljšali do zakonsko določene upokojitvene 
starosti;

– ugotovljene razlike med pokojninskimi sistemi držav članic (na primer glede 
financiranja, obsega solidarnosti, strukture upravljanja, vrste zahtevkov) in potrebo, da 
države članice ohranijo polno odgovornost za oblikovanje svojih pokojninskih 
sistemov ob polnem spoštovanju načela subsidiarnosti;

– pomen razkritja in upoštevanja odhodkov v zvezi z javnimi pokojninami in staranjem 
prebivalstva v izračunih v zvezi z dolgoročno vzdržnost javnih financ držav članic za 
zagotovitev pravične porazdelitve bremena med generacijami;

– potrebo, da se vsem delavcem zagotovi enak dostop do kolektivnih pokojninskih 
načrtov, ki veljajo v njihovem podjetju ali sektorju, in potrebo, da so državljani bolje 
obveščeni o pridobljenih pokojninskih pravicah; 

– potrebo, da države članice sprejmejo konkretne ukrepe za izvajanje strategije 
EU 2020, saj je povečanje zaposlenosti, produktivnosti in vključujoče gospodarske 
rasti nujno za doseganje ustreznih in vzdržnih pokojnin;

– potrebo, da zakonodaja EU spodbuja razvoj kolektivnih poklicnih pokojninskih 
sistemov;

B. ker je najhujša finančna in gospodarska kriza v zadnjih desetletjih povzročila akutno krizo 
na področju državnega dolga, ki je močno prizadela pokojninske prihodke milijonov 
državljanov EU;

C. ker je prva skupina generacije „baby boom“ dosegla upokojitveno starost, zaradi česar se 
število ljudi, starejših od 60 let, povečuje za več kot 2 milijona na leto, kar je dvakrat več, 



PR\918458SL.doc 5/12 PE500.477v01-00

SL

kot v prejšnjih desetletjih, kar pomeni, da demografski izziv ni več vprašanje prihodnosti, 
temveč današnja realnost;

D. ker dolgoročna demografska gibanja in gibanja produktivnosti – tudi če jih gledamo 
ločeno od gospodarske krize – kažejo na prihodnjo nizko gospodarsko rast za Evropo, pri 
čemer bodo stopnje gospodarske rasti bistveno nižje v primerjavi s prejšnjimi desetletji;

E. ker je povečanje brezposelnosti prizadelo dokladne pokojninske sisteme, slabši donosi na 
finančnih trgih pa so prizadeli naložbene pokojninske sisteme;

F. ker so pokojninski sistemi ključni element evropskega socialnega modela, ki zagotavlja 
dostojen življenjski standard za starejše;

Uvod

1. obžaluje zniževanje pokojninskih dajatev v številnih državah članicah, kar je posledica 
izrazitega stopnjevanja finančne in gospodarske krize; obsoja močne reze v državah 
članicah, ki jih je kriza najbolj prizadela, zaradi katerih so številni upokojenci potisnjeni v 
revščino ali so v nevarnosti, da bi postali revni;

2. poudarja, da bodo države članice zaradi verjetne dolgoročne nizke gospodarske rasti v 
prihodnosti morale konsolidirati svoje proračune in sprejeti gospodarske reforme v 
razmerah varčevanja; zato se strinja s stališčem, izraženim v beli knjigi Komisije, da si 
bodo ljudje morali urediti dodatno poklicno in po možnosti zasebno pokojninsko 
varčevanje;

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj izvedejo reforme prvega stebra pokojninskih 
sistemov tako, da uskladijo leta plačevanja prispevkov s spreminjajočim se razmerjem 
med upokojenci in delovno sposobnim prebivalstvom, s čimer bi med drugim preprečile, 
da bi stroški javnih pokojnin izrinili druge pomembne javne izdatke; poziva države 
članice, naj zagotovijo, da pokojnine iz prvega stebra – po potrebi dopolnjene z določbami
o minimalnem dohodku – zagotavljajo dostojen najnižji dohodek;

4. ugotavlja, da je kriza razkrila ranljivost tako dokladnih kot naložbenih pokojninskih 
sistemov; priporoča večstebrne pokojninske sisteme, ki vključujejo vsaj naslednje:

i. dostojno najnižjo javno pokojnino iz prvega stebra;

ii. obvezno kolektivno naložbeno pokojnino iz drugega stebra, vezano na zaposlitev, ki jo 
po možnosti upravljajo (sektorski) socialni partnerji; 

iii. individualno pokojnino iz tretjega stebra, ki temelji na zasebnem varčevanju; 

poziva države članice, naj preučijo uvedbo takih ali primerljivih sistemov, če jih še 
nimajo; poziva Komisijo, naj zagotovi, da vsi veljavni ali prihodnji predpisi na področju 
pokojnin omogočajo večstebrne pokojninske sisteme;

5. priznava pomen pokojninskih skladov kot močnih in zanesljivih dolgoročnih virov naložb 
v gospodarstvo EU; poudarja njihov pomen za izpolnitev glavnih ciljev strategije EU 
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2020 v zvezi z gospodarsko rastjo, več in boljšimi delovnimi mesti ter doseganjem 
socialno vključujoče družbe; poziva Komisijo, naj z uvajanjem ali spreminjanjem 
predpisov EU ne ogrozi naložbenega potenciala pokojninskih skladov, zlasti pri pregledu 
direktive o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje;

6. meni, da je soglasje med vladami in socialnimi partnerji ključnega pomena za doseganje 
celovite rešitve za izziv na področju pokojnin, ob upoštevanju potrebe po daljši delovni 
dobi ter prilagoditvi delovnih pogojev in vseživljenjskega učenja, da se ljudem omogoči 
daljše delovno življenje;

7. pozdravlja glavno usmeritev bele knjige, ki predlaga osredotočenje na uskladitev časa, 
preživetega na delu in v pokoju, razvoj dodatnega poklicnega in zasebnega pokojninskega 
varčevanja ter izboljšanje orodij EU za spremljanje pokojnin;

Zviševanje stopenj zaposlenosti in usklajevanje časa, preživetega na delu in v pokoju 

8. poudarja, da je izvajanje strukturnih reform, katerih cilj je, da ljudje delajo več in dlje, 
edini izvedljiv način, da se ustvarijo davčni prihodki ter socialne in pokojninske premije, 
potrebni za konsolidacijo proračunov držav članic in financiranje ustreznih, vzdržnih in 
varnih pokojninskih sistemov; opozarja na nevarnost dela s krajšim delovnim časom, ki 
omogoča le delne pokojninske pravice; poziva države članice, naj namenijo sredstva za 
boj proti vse večjim javnim stroškom prebivalstva, ki se upokojuje;

9. poudarja vse večji pritisk demografskega razvoja na nacionalne proračune in pokojninske 
sisteme, ker se zdaj upokojuje prva skupina generacije „baby boom“; ugotavlja
neenakomeren napredek in ravni prizadevanja v državah članicah pri oblikovanju in 
izvajanju strukturnih reform, katerih cilj je povečati zaposlenost, postopoma odpraviti 
sisteme predčasnega upokojevanja ter zagotoviti vzdržnost zakonsko določene in dejanske 
upokojitvene starosti v skladu z daljšo pričakovano življenjsko dobo; poudarja, da se 
lahko države članice, ki zdaj ne bodo izvedle postopnih reform, pozneje znajdejo v 
položaju, ko bodo morale izvajati šokantne reforme z znatnimi družbenimi posledicami;

10. ponovno poziva k tesnejšemu povezovanju pokojninskih dajatev z delovno dobo in 
plačanimi premijami („aktuarska pravičnost“), da se zagotovi, da delavci, ki delajo več in 
dlje, dobijo boljše pokojnine; priporoča, da države članice v posvetovanju s socialnimi 
partnerji posameznim delavcem na prostovoljni podlagi dovolijo, da delajo tudi po tem, 
ko so dosegli zakonsko določeno upokojitveno starost, saj lahko podaljšanje obdobja 
plačevanja premij in hkrati skrajšanje obdobja upravičenosti do dajatev delavcem pomaga 
hitro zmanjšati morebitne pokojninske vrzeli;

11. poudarja, da je empirično dokazano, da predpostavka v zvezi s sistemi predčasnega 
upokojevanja, po kateri se lahko starejši delavci predčasno upokojijo, da bi omogočili 
zaposlovanje mladih, ne drži, saj so v povprečju najvišje stopnje zaposlenosti mladih 
ugotovljene v tistih državah članicah, v katerih so ugotovljene tudi najvišje stopnje 
zaposlenosti starejših delavcev;

12. poziva socialne partnerje, naj na področju upravljanja človeških virov sprejmejo pristop 
po življenjskih obdobjih in prilagodijo delovna mesta; poziva delodajalce, naj predstavijo 
programe, ki bodo zagotovili, da lahko delavci delajo dlje; poziva delavce, naj se aktivno 
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vključijo v razpoložljive možnosti usposabljanja in v vseh obdobjih delovnega življenja 
ohranjajo svojo sposobnost za vključenost v trg dela;

13. poziva države članice, naj si odločno ukrepajo za uresničitev ciljev, zastavljenih v 
Evropskem paktu za enakost spolov (2011–2020), ki so usmerjeni v zmanjševanje razlik 
med spoloma in boj proti segregaciji spolov ter spodbujanje boljše uskladitve delovnega 
in družinskega življenja žensk in moških; poudarja, da so ti cilji ključnega pomene za 
povečanje zaposlenosti žensk in preprečevanje revščine žensk v delovnem življenju in 
starosti;

Razvoj dodatnega zasebnega pokojninskega varčevanja

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin in 
zasebnega pokojninskega varčevanja; vendar poudarja, da bi morala Komisija priporočiti 
kolektivno obvezno poklicno pokojninsko varčevanje, ker kolektivni pokojninski sistemi 
(drugi steber), ki jih običajno upravljajo (sektorski) socialni partnerji, omogočajo 
solidarnost znotraj generacij in med njimi, medtem ko individualni sistemi tega ne 
omogočajo; poudarja, da je treba dodatne poklicne pokojninske sisteme kljub krizi začeti 
graditi zdaj;

15. poudarja nizke operativne stroške (sektorskih) kolektivnih neprofitnih poklicnih 
pokojninskih sistemov v primerjavi s sistemi zasebnega pokojninskega varčevanja; 
poudarja pomen nizkih operativnih stroškov, saj lahko celo omejena zmanjšanja stroškov 
prinesejo precej višje pokojnine;

16. poziva države članice in socialne partnerje, naj državljane ustrezno obveščajo o 
pridobljenih pokojninskih pravicah ter jih ozaveščajo in izobražujejo, da lahko sprejmejo 
dobro utemeljene odločitve glede prihodnjega dodatnega pokojninskega varčevanja; 
poziva države članice, naj oblikujejo in izvajajo stroga pravila glede razkritja v zvezi z 
operativnimi stroški ter tveganji in donosnostjo naložb v pokojninske sklade, ki delujejo v 
okviru njihove pristojnosti;

17. obžaluje, da so značilnosti in rezultati poklicnih pokojninskih sistemov držav članic glede 
dostopa, solidarnosti, stroškovne učinkovitosti, tveganja in donosnosti zelo različni; 
pozdravlja namen Komisije, da v tesnem posvetovanju z državami članicami, socialnimi 
partnerji, pokojninskim sektorjem in drugimi zainteresiranimi stranmi razvije kodeks 
dobre prakse za poklicne pokojninske sisteme;

18. podpira namen Komisije, da bo financiranje EU še naprej usmerjala – zlasti prek 
Evropskega socialnega sklada (ESS) – v podpiranje projektov za aktivno in zdravo 
staranje na delovnem mestu ter prek programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno 
solidarnost (Progress) in programa za socialne spremembe in inovacije (PSCI) 
zagotavljala finančno in praktično podporo državam članicam in socialnim partnerjem za 
postopno uvajanje stroškovno učinkovitih dodatnih pokojninskih sistemov;

Pokojnine za mobilne delavce

19. priznava znatno raznolikost pokojninskih sistemov v EU, vendar poudarja, da je za 
delavce, ki zamenjajo delovno mesto znotraj ali zunaj svoje države članice, pomembno, da 
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njihove mobilnosti ne ovirajo vprašanja glede pridobivanja in ohranjanja poklicnih 
pokojninskih pravic; podpira pristop, ki ga zagotavlja Komisija, da se je treba osredotočiti 
na zagotavljanje pridobitve in ohranitve pokojninskih pravic, s ciljem zagotoviti, da se 
mirujoče pokojninske pravice mobilnih delavcev obravnavajo skladno s pravicami 
aktivnih članov sistema in pravicami upokojencev; meni, da mobilnost na trgu dela 
ovirajo dolga obdobja, po preteku katerih delavec pridobi pokojninske pravice, ter poziva 
države članice, naj jih skrajšajo;

20. je seznanjen s predlogom Komisije, da se ocenijo možne povezave med Uredbo
883/2004/ES o koordinaciji sistemov socialne varnosti in „nekaterimi“ poklicnimi 
pokojninskimi sistemi; opozarja na praktične težave pri uporabi navedene uredbe v 
izrazito različnih sistemih socialne varnosti 27 držav članic; poudarja zapletenost uporabe 
pristopa koordinacije v deset tisočih zelo različnih pokojninskih sistemov, ki delujejo v 
državah članicah, ter zato dvomi o praktičnosti uporabe takega pristopa na področju 
pokojnin;

21. poziva Komisijo in države članice, naj si širokopotezno prizadevajo vzpostaviti in ohraniti 
službe za sledenje, ki državljanom omogočajo, da spremljajo svoje pokojninske pravice, 
ki izhajajo iz zaposlitve ali brezposelnosti in tako sprejmejo pravočasne in dobro 
utemeljene odločitve o dodatnem zasebnem pokojninskem varčevanju (v okviru tretjega 
stebra); poziva k usklajevanju na ravni EU, da se zagotovi ustrezna združljivost 
nacionalnih služb za sledenje; pozdravlja pilotni projekt Komisije na tem področju;

22. dvomi o potrebi po pokojninskem skladu EU za raziskovalce;

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Splošne opombe
Pokojnine so se znašle pod pritiskom v vseh državah EU. Vlade v evroobmočju uvajajo 
varčevalne ukrepe za uskladitev s Paktom za stabilnost in rast z uravnoteženjem prihodkov in 
odhodkov ali pa so prisiljene sprejeti drastična znižanja, da bi znižale čezmerne primanjkljaje. 
Poleg tega se v vseh državah članicah prebivalstvo stara. Pričakovana življenjska doba v 
Evropi je različna, vendar se povsod podaljšuje. Povečuje se število upokojencev, ki živijo 
dlje in so v dobrem zdravstvenem stanju. Delovno aktivno prebivalstvo se krči. Rodnost se 
zmanjšuje, mladi pa študirajo dlje in kasneje vstopajo na trg dela. V Evropi je delovno 
aktivnih mnogo premalo ljudi iz starostne skupine več kot 60 let. Poleg tega obstaja 
nevarnost, da bodo zaradi krize ljudje zopet pozvani, naj se predčasno upokojijo, preden 
dosežejo zakonsko določeno upokojitveno starost. Medgeneracijska solidarnost, ki pomeni, da 
mladi zaposleni krijejo stroške pokojnin starejših, ne bo mogla več dolgo vzdržati. Z 
zagotavljanjem ustreznih pokojnin imajo zlasti težave države z dokladnimi sistemi, v skladu s 
katerimi se pokojnine financirajo iz tekočega proračuna. 

Zaradi krize pa so pod pritiskom tudi, čeprav v manjšem obsegu, tako imenovani sistemi 
drugega stebra: kolektivni sistem, ki vključuje varčevanje za potrebe ljudi v starosti. Ker bodo 
obrestne mere v predvidljivi prihodnosti verjetno ostale nizke in ker naložbe v industrijo 
zaradi krize prinašajo manjše donose, kot je bilo pričakovano, je tudi na tem področju mogoče 
pričakovati znižanja. Medtem ko je bilo prej za sisteme drugega stebra običajno, da 
zagotavljajo določene dajatve, so zdaj vse bolj običajni sistemi z določenimi prispevki ali 
mešanica obeh sistemov. 

Evropska Agenda za ustrezne, varne in vzdržne pokojnine za mlade in stare, ki je 
predstavljena v beli knjigi, je odlična izhodiščna točka za razpravo, po kateri se lahko 
izvedejo reforme na podlagi „mehkega prava“, po potrebi pa tudi na podlagi zakonodaje. Na 
splošno moramo zdaj ob priznavanju in ohranjanju odgovornosti držav članic in socialnih 
partnerjev zgraditi sisteme, ki so ustrezni, varni in trajni. Poleg tega morajo prispevati tudi k 
večji mobilnosti na trgu dela in svobodi gibanja ter zagotavljati rešitve za sedanjost in 
prihodnost.

Demografska gibanja
Demografska gibanja so vir zaskrbljenosti in zadovoljstva – navsezadnje živimo vse dlje. Za 
ponazoritev so navedene naslednje številke:
- v prebivalstvu bo prevladovala starostna skupina starejših od 55 let (36,5 %, 2010);
- pričakovana življenjska doba se še naprej podaljšuje: za moške s 76,7 let (2010) na 

78,6 let (2020) in za ženske z 82,5 let (2010) na 84 let (2020);
- rodnost v EU ostaja nizka EU (1,6);
- število ljudi, starejših od 65 let, se bo povečalo s 16 % prebivalstva leta 2010 na 

19,1 % leta 2020;
- leta 2010 so ljudje v EU v povprečju nehali delati pri starosti 61,4 let;
- leta 2008 so bili na vsakega upokojenca zaposleni štirje ljudje; leta 2060 bo en 
upokojenec na vsaka dva zaposlena;
- povprečna udeležba na trgu dela v starostni skupini več kot 55 let je leta 2010 znašala 
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46,3 %.

Ta gibanja je mogoče opaziti po vsej EU, čeprav obstajajo razlike. Tako je na primer v 
Romuniji pričakovana življenjska doba 70 let za moške in 77,5 let za ženske, v Beneluksu pa 
77,9 let za moške in 82,7 let za ženske. Udeležba na trgu dela v starostni skupini več kot 55 
let je zelo različna. Na Švedskem znaša 73,9 %, na Danskem 61,1 %, na Nizozemskem 56 %, 
v Španiji 50,8 % in v Belgiji 39,1 %. Obstaja samo ena pot: več ljudi bo moralo delati dlje. To 
bo treba doseči z dvigovanjem upokojitvene starosti na ravni držav članic glede na 
pričakovano življenjsko dobo. Premalo pozornosti se je posvečalo zlasti nizki stopnji 
zaposlenosti v starostni skupini več kot 50 let, ljudem, ki so potisnjeni na stran, ki bi morali 
delati in ki tudi želijo delati. Treba je izvajati aktivno politiko spodbujanja ponovne zaposlitve 
takih ljudi. Lahko sledimo primerom držav, kjer se je zaposlenost znatno povečala 
zahvaljujoč močni politiki, ki je to omogočala. Sklenemo torej lahko, da bi ljudje morali delati 
več in dlje.

Odgovornosti
Poročevalka se zaveda, da so pokojninski sistemi v Evropi zelo različni. Poleg tega so številne 
države članice že izvedle reforme, da bi pokojnine ostale finančno sprejemljive. Vendar je 
treba storiti še več, da bi obravnavali posledice staranja prebivalstva.

Ne glede na to, kakšen sistem se izbere, mora več ljudi delati, ljudje pa morajo tudi varčevati, 
da bodo imeli zagotovljene prihodke v starosti.

V Evropi imamo različne pokojninske sisteme. Čeprav ne obstaja enotna opredelitev, 
pokojninski sistemi običajno vključujejo tri stebre.

Prvi steber temelji na solidarnosti med davkoplačevalci. Pogosto gre za javni steber, ki ga 
vlada financira s sistemom sprotnega plačevanja prispevkov. Take pokojnine bodo tudi v 
prihodnosti ostale najpomembnejši vir dohodka za upokojence. Če bo več ljudi delalo dlje, bo 
to imelo po mnenju poročevalke ugoden učinek na pokojnine in na raven prispevkov, ki jih 
morajo plačevati zaposleni.  Zato bi morali v posvetovanju s socialnimi partnerji poiskati 
rešitve, ki bi vodile k povečanju stopnje zaposlenosti, dvigu upokojitvene starosti in izvajanju 
aktivne politike udeležbe na trgu dela.  Države se lahko na podlagi odprte metode 
usklajevanja učijo iz primerov dobre prakse. Vendar se lahko tudi v okviru prvega stebra 
varčuje, tako da se zdaj daje na stran denar za pokrivanje povečanih izdatkov v prihodnosti.

Drugi steber vključuje predvsem dodatne poklicne pokojninske načrte, ki pogosto temeljijo na 
delitvi odgovornosti med zaposlenimi in delodajalci, ki s skupnimi prispevki ustanovijo 
sklade.  Poročevalka meni, da bodo dodatni poklicni pokojninski načrti morali pridobiti 
pomembnejšo vlogo, da bi se zmanjšal pritisk na nacionalne proračune. Nekatere države so že 
sprejele ukrepe, da bi svoje dokladne sisteme dopolnile z zasebnimi naložbenimi načrti, 
vendar je treba storiti še veliko, da bi se razvile kolektivne dodatne pokojnine. 

Poročevalka ugotavlja, da vse več mladih ljudi ni naklonjenih plačevanju prispevkov zlasti v 
kolektivne sisteme. Kolektivni pristopi in delitev tveganja znotraj generacij in med njimi so 
značilnosti solidarnosti ter so zato izredno pomembni za varne pokojnine, ki bodo vzdržne 
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tudi v prihodnosti.

Po mnenju poročevalke prvi in drugi steber skupaj tvorita osnovo za ustrezne pokojninske 
dohodke.

Tretji steber temelji na zasebnih prihrankih posameznikov, ki so dodatek k njihovih 
prihodnjim pokojninam ali, če dodatna pokojnina ne obstaja, ki jim omogočajo, da si z 
lastnimi prizadevanji zagotovijo tak dodatek. Čeprav je tretji steber manj pomemben od prvih 
dveh, bi bilo treba razmisliti o tem, da bi ga bolj spodbujali. V obdobjih, ko ljudje niso 
vključeni v trg dela ali delajo za krajši delovni čas in zato prejemajo manj iz prvega stebra ali 
pridobijo manj pravic v drugem stebru, bi lahko prihranki v tretjem stebru zagotovili rešitev.

Pristojnosti
Pokojninski sistemi so v prvi vrsti odgovornost držav članic!

Usklajevanje na ravni EU je pomembno, kar zadeva nekatere vidike.  Poročevalka se sklicuje 
na zahteve Pakta za stabilnost in rast. Vse večji delež državnih proračunov se porabi za 
pokojnine in že zdaj presega 10 %.

Tudi kar zadeva strategijo EU 2020, ki vključuje jasen cilj zagotoviti ustrezne pokojnine, sta 
potrebna usklajevanje in nova politika na nacionalni ravni. Za večino starejših v Evropi so 
pokojnine iz prvega stebra, ki se večinoma zagotavljajo na podlagi vladnega načrta, glavni vir 
dohodka. Že zdaj veliko upokojencev živi pod pragom revščine. in to kljub dejstvu, da je v 
strategiji EU 2020 „boj proti revščini“ določen kot ena od njenih prednostnih nalog.

Pokojninski skladi v okviru drugega stebra so pomembni vlagatelji na finančnih trgih. Kriza 
je pokazala, da so finančne institucije občutljive za gospodarske recesije. Zato je bilo 
sklenjeno, da se sprejmejo strožja pravila za finančne trge v obliki upravljalnega svežnja. Ta 
vključuje direktivo EMIR (ki zadeva kliring izvedenih finančnih instrumentov), direktivo 
MiFID II (za izboljšanje konkurenčnosti finančnih trgov, kodekse ravnanja, ki jih morajo 
spoštovati naložbena podjetja), direktivo o kapitalskih zahtevah CRD IV (bančni nadzor: 
vključitev sporazuma Basel III v nadzorni okvir EU), direktivo Solventnost II (nadzorna 
struktura za zavarovatelje, ki nadomešča in združuje več direktiv o zavarovanju ter tvori 
skupno okvirno direktivo) ter davek na finančne transakcije. 

Komisija želi tudi za pokojninske sklade okrepiti nadzor z revizijo direktive o nadzoru 
poklicnih pokojninskih sistemov (direktiva IORP). Poročevalka meni, da revizija navedene 
direktive prinaša priložnosti, vendar je tudi zelo kritična do količinskih zahtev, ki veljajo za 
pokojninske sklade. V skladu z direktivo IORP so pokojninski skladi finančne institucije 
drugega stebra, vendar so pokojninski načrti obravnavani kot socialni sistemi in temeljijo na 
nacionalni socialni zakonodaji in delovnem pravu. Poleg tega so povezani z vrsto tveganja, ki 
se razlikuje od tveganj, ki so značilna na primer za zavarovalne proizvode. Za razliko od 
komercialnih zavarovanj njihov namen ni ustvariti dobiček, temveč so praviloma izraz 
solidarnosti znotraj generacij in med njimi. Poročevalka opozarja, da povečane zahteve po 
kapitalski ustreznosti povečujejo stroške in tako ogrožajo ustrezno raven pokojnin sedanjih in 
prihodnjih upokojencev. Posledični visoki stroški podjetjem preprečujejo, da bi zagotavljala 
pokojnine iz drugega stebra. Stroge količinske zahteve prav tako ogrožajo pomembno vlogo 
pokojninskih skladov kot dolgoročnih vlagateljev v evropsko gospodarstvo ter tako škodijo 
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gospodarski rasti in preprečujejo ustvarjanje delovnih mest. Poročevalka zato meni, da 
revizija direktive IORP ni zaželena, kar zadeva količinske zahteve. Vendar pa lahko 
sprememba direktive IORP prinese dodano vrednost v zvezi z zahtevami za kakovost, na 
primer glede preglednosti naložbenih strategij in ravni stroškov. To bi zagotovilo tudi boljše 
priložnosti za primerjavo razlik med ponudbami skladov. 

Enake možnosti
V povprečju ženske zaslužijo manj kot moški in pogosteje prekinejo svoje delovno razmerje, 
da bi lahko opravljale delo negovalk. Posledično imajo pogosto nižje pokojnine in jih bolj 
ogroža revščina. Leta 2009 je bila v 13 državah članicah upokojitvena starost za ženske še 
vedno nižja kot za moške. Poročevalka meni, da bi lahko določitev enake upokojitvene 
starosti za oba spola omogočila povečanje pokojninskih prihodkov.

Meni tudi, da se premalo pozornosti posveča pokojninskim sistemom, ki omogočajo 
spremembe na poklicni poti in dopuščajo moškim in ženskam, da del svojega življenja 
namenijo skrbi za druge namesto zaposlitvi. Obstajajo dobri primeri takih sistemov, ki 
omogočajo ljudem, da zbirajo pokojninske pravice v obdobjih, ko opravljajo delo negovalcev 
in zato niso zaposleni. Poiskati je treba nove rešitve na področju dodatnih pokojnin in tudi 
sistemov tretjega stebra.

Spremembe na trgu dela
Trg dela zahteva večjo mobilnost ljudi. Delovna mesta za vse življenje ne obstajajo več. Vse 
več se izkoriščajo tudi priložnosti, ki jih omogoča svoboda gibanja. To je običajno – če se 
študenti udeležijo izobraževanja ali opravijo prakso v drugi državi, to pogosto pomeni, da 
bodo nekoč med svojo poklicno potjo odšli na delo v tujino. Tako mobilnost je treba 
podpirati, ne pa kaznovati, in sicer znotraj in zunaj držav članic. Po mnenju poročevalke to 
pomeni, da morajo biti pokojninski sistemi organizirani tako, da delavci ne smejo izgubiti 
pravic, pridobljenih pri delodajalcih bodisi v matični ali drugi državi članici. Pokojninski 
sistemi morajo prispevati k večji mobilnosti. Poročevalka zato meni, da je zelo pomembno, da 
se sprejmejo minimalni standardi za pridobitev in ohranitev vrednosti pridobljenih 
pokojninskih pravic. 

Obveščanje
Obveščanje o pokojninah, ki jih lahko ljudje pričakujejo, je zelo pomembno. Če vedo, kakšne 
dohodke bodo imeli v prihodnosti, bodo lahko bolje razumeli razmere, pozorneje sprejeli 
vnaprejšnje ukrepe in bili bolj odgovorni. Dostop do pravih informacij in poznavanje tveganj 
sta potrebna za sprejemanje premišljenih odločitev, na primer za varčevanje za prihodnost. 
Sistem sledenja pokojnin je dober način obveščanja ljudi o pokojninskih pravicah, ki so jih 
pridobili v svoji državi članici in v drugih državah članicah. Poročevalka želi usmeriti 
pozornost na dobre primere, ki že obstajajo. Zaželeno je, da se države članice spodbujajo, naj 
zagotavljajo dober pregled pokojnin. S povezovanjem teh sistemov sledenja lahko obveščeni 
državljani pridobijo vse informacije, ki jih potrebujejo za sprejem morebitnih potrebnih 
ukrepov.


