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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en agenda för tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner
(2012/2234(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 juli 2010 ”Grönbok – med sikte 
på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU” 
(COM)(2010)0365) och sin resolution av den 3 februari 20111,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 februari 2012 ”Vitbok – En 
agenda för tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner” (COM)2012)0055),

– med beaktande av rapporten från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om 
kommissionens meddelande av den 16 februari 2012 ”Vitbok – En agenda för tillräckliga, 
trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner”2,

– med beaktande av den rapport som utarbetats gemensamt av kommissionens 
generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter och kommittén för 
socialt skydd med titeln ”Pension Adequacy in the European Union 2010–2050” (rapport 
om pensionernas tillräcklighet 2012),

– med beaktande av den rapport som utarbetats gemensamt av kommissionens 
generaldirektorat för ekonomi och finans och kommittén för ekonomisk politik med
titeln ”2012 års åldranderapport  med ekonomiska och budgetmässiga beräkningar för 
EU:s 27 medlemsstater (2010–2060)”3,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 november 2011 om årlig 
tillväxtöversikt 2012 (COM(2011)0815) och sin resolution av den 31 januari 20124,

– med beaktande av rådets beslut 2010/707/EU av den 21 oktober 2010 om riktlinjer för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik5,

– 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 (A7-0000/2012), 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I sitt betänkande om samrådet i samband med kommissionens grönbok 2010 om 
tillräckliga, långsiktigt hållbara och trygga pensioner betonade parlamentet bland annat 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0058.
2 EESC/SOC/457, 12 juli 2012.
3 ISBN 978-92-79-22850-6.
4 Antagna texter, P7_TA(2012)0047.
5 EUT L 308, 24.11.2010, s. 46.



PE500.477v01-00 4/12 PR\918458SV.doc

SV

– allvaret i den utmaning som en åldrande befolkning innebär, och som i hög grad har 
förvärrats av den finansiella och ekonomiska krisen,

– vikten av ett helhetsperspektiv på pensionsfrågan för att hantera den på ett integrerat 
sätt, dvs. i ett bredare politiskt sammanhang som omfattar sysselsättning, sociala 
frågor liksom den ekonomiska och finansiella marknaden,

– det faktum att tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensioner är helt beroende 
av högre sysselsättning, produktivitet och ekonomisk tillväxt,

– medlemsstaternas moraliska skyldighet att garantera allmänna (första pelaren) 
pensioner, som vid behov kompletteras med bestämmelser om minimiinkomster för att 
tillgodose en rimlig inkomst över fattigdomsgränsen för alla,

– betydelsen av att undvika pensionsskillnader mellan könen på grund av obalanser i det 
sätt på vilket män och kvinnor försöker förena arbete och omsorg,

– behovet av att överväga en koppling mellan den lagstadgade pensionsåldern och 
medellivslängden och samtidigt ge arbetstagare möjlighet till ett längre och friskare 
arbetsliv och därmed förlänga yrkeslivet fram till den lagstadgade pensionsåldern,

– de tydliga skillnaderna mellan pensionssystemen i medlemsstaterna (t.ex. i fråga om 
finansiering, graden av solidaritet, myndighetsstruktur, typ av anspråk) och således 
behovet av att medlemsstaterna får behålla det fulla ansvaret för utformningen av sina 
pensionssystem, med full respekt för subsidiaritetsprincipen,

– vikten av att ange och beakta offentliga pensionsutgifter och övriga åldersrelaterade 
utgifter i beräkningarna om den långsiktiga hållbarheten i medlemsstaternas offentliga 
finanser för att åstadkomma en rättvis fördelning av bördan generationer emellan,

– behovet av att erbjuda alla arbetstagare lika tillgång till allmänna pensionsplaner på 
det företag eller i den sektor de arbetar, och medborgarnas behov av bättre information 
om intjänade pensionsrätter,

– vikten av att medlemsstaterna vidtar konkreta åtgärder för att genomföra EU 2020-
strategin, genom att bl.a. öka sysselsättningen, produktiviteten och skapa ekonomisk 
tillväxt för alla, vilket är en förutsättning för att åstadkomma tillräckliga och 
långsiktigt bärkraftiga pensioner,

– nödvändigheten i att EU:s regler leder till allmänna tjänstepensionssystem.

B. Den värsta finansiella och ekonomiska krisen på flera årtionden har utvecklats till en 
akut statsskuldskris som allvarligt påverkat pensionsinkomsterna för flera miljoner 
EU-medborgare.

C. Den första gruppen från den så kallade ”baby-boom generationen” har nått 
pensionsåldern, vilket betyder att den demografiska utmaningen inte längre är en framtida 
utmaning utan en realitet där antalet personer över 60 har ökat med över 2 miljoner per år 
– dubbelt så mycket i jämförelse med tidigare årtionden.
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D. Även om man bortser från den ekonomiska krisen visar den långsiktiga demografiska 
utvecklingen och produktivitetsutvecklingen på ett scenario med låg ekonomisk tillväxt 
och en ekonomisk tillväxttakt som är betydligt lägre än den som uppnåtts under tidigare 
årtionden.

E. Den stigande arbetslösheten har skadat de pensionssystem som bygger på 
fördelningsprincipen samtidigt som fonderade pensionssystem har påverkats av 
finansmarknader där avkastningen har varit svag.

F. Pensionssystem utgör ett centralt inslag i den europeiska sociala modellen, och garanterar 
en rimlig levnadsstandard för de äldre.

Inledning

1. Europaparlamentet beklagar att pensionsförmånerna i många medlemsstater har minskat i 
och med att den finansiella och ekonomiska krisen har trappats upp. Parlamentet beklagar 
de stora nedskärningarna i de medlemsstater som har drabbats värst av krisen, vilket har 
tvingat många pensionärer in i fattigdom eller in i en situation där de riskerar fattigdom.

2. Europaparlamentet understryker att ett scenario med låg ekonomisk tillväxt på lång sikt 
som kräver att medlemsstaterna konsoliderar sin budget och reformerar sin ekonomi under 
stränga villkor är högst sannolik. Parlamentet stöder därför den åsikt som kommissionen 
uttrycker i sin vitbok, dvs. att människor måste bygga upp ett kompletterande 
tjänstepensionssparande och om möjligt ett privat pensionssparande.

3. Europaparlamentet betonar att pensioner i den första pelaren är den viktigaste 
inkomstkällan för pensionärer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att reformera de 
system som tillhör den första pelaren och anpassa de pensionsberättigande åren till 
förändringsgraden mellan pensionärer och personer i arbetsför ålder, också för att inte de 
offentliga pensionsutgifterna ska tränga ut andra viktiga offentliga utgifter. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att se till att pensioner i den första pelaren, vilka vid behov 
kompletteras med bestämmelser om minimiinkomster, tillgodoser en rimlig inkomst.

4. Europaparlamentet konstaterar att krisen har exponerat sårbarheten i både fonderade 
pensionssystem och pensionssystem som bygger på fördelningsprincipen. Parlamentet 
rekommenderar pensionssystem med flera pelare, som består av minst

i. en allmän rimlig minimipension som tillhör den första pelaren,

ii. en fonderad, anställningsrelaterad pension på obligatorisk och kollektiv basis som 
tillhör den andra pelaren, helst förvaltad av arbetsmarknadsparterna (på sektorsnivå), 

iii. en individuell pension som tillhör den tredje pelaren och baseras på privata 
besparingar. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga sådana eller liknande system om de 
ännu inte har införts. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att befintlig eller 
framtida lagstiftning på pensionsområdet leder till ett pensionssystem med flera pelare.
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5. Europaparlamentet erkänner betydelsen av pensionsfonder som viktiga och pålitliga 
investerare på lång sikt i EU:s ekonomi. Parlamentet understryker hur viktiga de är för att 
nå huvudmålen om ekonomisk tillväxt, fler och bättre jobb samt social delaktighet för alla 
i Europa 2020-strategin. Parlamentet uppmanar kommissionen att inte äventyra 
pensionsfondernas investeringspotential när EU-lagstiftning införs eller ändras, särskilt 
vid översynen av direktiven om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut.

6. Europaparlamentet anser att det måste finnas konsensus mellan regeringar och 
arbetsmarknadsparter för att nå en helhetslösning på den utmaning som pensionerna utgör, 
med hänsyn till behovet av att arbeta längre, att anpassa arbetsvillkoren och det livslånga 
lärandet så att människor ska kunna arbeta längre.

7. Europaparlamentet välkomnar vitbokens huvudsakliga inriktning enligt vilken fokus ska 
ligga på balans mellan tid i arbete och pension, uppbyggnad av ett kompletterande 
tjänstepensionssparande och privat pensionssparande samt förbättrade verktyg för 
EU:s övervakning av pensioner.

Ökad sysselsättningsgrad och balans mellan tid i arbete och pension 

8. Europaparlamentet betonar att strukturella reformer med målet att få människor att arbeta 
mer och längre är den enda möjliga vägen för att generera de skatteintäkter, de sociala 
avgifter och de pensionspremier som behövs för att konsolidera medlemsstaternas 
budgetar och finansiera tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensionssystem. 
Parlamentet betonar risken med deltidsarbete och att det endast leder till minskade 
pensionsrätter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att avsätta resurser för att kunna 
hantera de stigande offentliga utgifterna för en åldrande befolkning.

9. Europaparlamentet understryker den allt större påfrestning som den demografiska 
utvecklingen innebär för de nationella budgeterna och pensionssystemen när den första 
gruppen från den så kallade ”baby-boom generationen” nu går i pension. Parlamentet 
noterar att medlemsstaterna uppvisar olika resultat och ambitionsnivåer när det gäller att 
formulera och genomföra strukturella reformer för att öka sysselsättningen, fasa ut system 
för förtidspensionering och fastställa en hållbar lagstadgad och faktisk pensionsålder som 
är anpassad till en ökad medellivslängd. Parlamentet framhåller att de medlemsstater som 
inte genomför successiva reformer i dag kanske upptäcker att de i ett senare skede måste 
genomföra chockartade reformer som får betydande sociala konsekvenser.

10. Europaparlamentet upprepar sitt krav på en stark koppling mellan pensionsförmåner och 
antal år i arbete samt inbetalda premier (”akutariebaserad rättvisa”) för att det ska löna sig 
att arbeta mer genom att man får en bättre pension. Parlamentet rekommenderar att 
medlemsstaterna, i samråd med arbetsmarknadsparterna, låter enskilda arbetstagare på 
frivillig basis fortsätta att arbeta efter den lagstadgade pensionsåldern, eftersom en 
förlängning av den period som premier betalas in och en förkortning av den period som 
man har tillgång till förmåner kan hjälpa arbetstagare att snabbt minska pensionsklyftorna.

11. Europaparlamentet betonar att det antagande som gjorts vad gäller systemen för 
förtidspensionering, dvs. att låta äldre arbetstagare gå tidigare i pension för att ge plats åt 
de unga har visat sig vara empiriskt felaktigt eftersom de medlemsstater som uppvisar den 
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högsta ungdomsarbetslösheten oftast är de med de högsta arbetslöshetssiffrorna för äldre 
arbetstagare.

12. Europaparlamentet uppmanar arbetsmarknadsparterna att anamma ett livscykelperspektiv 
på personalförvaltning och att anpassa arbetsplatser. Parlamentet uppmanar även 
arbetsgivarna att utarbeta program som gör att arbetstagarna kan arbeta längre. 
Parlamentet uppmanar arbetstagare att aktivt delta i de utbildningsmöjligheter som erbjuds 
och att ”hålla sig i form” för arbetsmarknaden under hela sitt yrkesverksamma liv.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att agera kraftfullt för att leva upp till de 
ambitioner som formuleras i EU:s jämställdhetspakt (2011–2020) där tonvikten läggs vid 
att minska könsklyftorna, bekämpa könssegregeringen och främja en bättre balans mellan 
arbetsliv och privatliv för både kvinnor och män. Parlamentet betonar att dessa mål måste 
uppfyllas för att öka kvinnors sysselsättning och bekämpa fattigdom bland såväl kvinnor i 
arbete som äldre kvinnor.

Att utveckla ett kompletterande privat pensionssparande

14. Europaparlamentet välkomnar kravet i vitboken på att utveckla ett fonderat 
kompletterande tjänstepensionssparande och ett privat pensionssparande. Parlamentet 
betonar dock att kommissionen främst bör rekommendera ett tjänstepensionssparande på 
obligatorisk och kollektiv basis, eftersom sådana allmänna (andra pelaren) pensionssystem 
– normalt sett förvaltade av arbetsmarknadsparterna (på sektorsnivå) – skapar solidaritet 
inom och mellan generationer, vilket inte privata system gör. Parlamentet betonar att 
system för ett kompletterande tjänstepensionssparande måste börja byggas upp nu, trots 
rådande kris.

15. Europaparlamentet betonar de låga driftskostnaderna för (sektorsövergripande) allmänna 
icke-vinstdrivande tjänstepensionssystem, jämfört med system för privat 
pensionssparande. Parlamentet understryker vikten av låga driftskostnader, eftersom till 
och med små utgiftsminskningar kan bidra till betydligt högre pensioner.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och arbetsmarknadsparterna att ge 
medborgarna korrekt information om deras intjänade pensionsrätter, och göra dem 
medvetna och insatta så att de kan fatta genomtänkta beslut vad gäller deras framtida 
pensionssparande. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta och tillämpa 
stränga regler för offentliggörande av såväl driftskostnader som av risker och avkastning 
på investeringar i de pensionsfonder som finns inom deras jurisdiktion.

17. Europaparlamentet beklagar de stora skillnaderna i utformning och resultat i 
medlemsstaternas tjänstepensionssystem i fråga om tillgång, solidaritet, 
kostnadseffektivitet, risker och avkastning. Parlamentet ser positivt på kommissionens 
avsikt att i nära samarbete med medlemsstaterna, arbetsmarknadsparterna, 
pensionssektorn och andra aktörer utveckla en uppförandekod för tjänstepensionssystem.

18. Europaparlamentet ställer sig bakom kommissionens avsikt att fortsätta avsätta EU-medel 
– framför allt via Europeiska socialfonden (ESF) – till stöd för projekt för ett aktivt och 
hälsosamt åldrande på arbetsplatsen, och via gemenskapsprogrammet för sysselsättning 
och social solidaritet (Progress) och programmet för social förändring och social 
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innovation (PSCI), för att ge stöd till de medlemsstater och arbetsmarknader som funderar 
på att gradvis införa kostnadseffektiva kompletterande pensionssystem.

Pensioner för mobila arbetstagare

19. Europaparlamentet erkänner de stora skillnaderna mellan pensionssystemen i EU, men 
betonar ändå betydelsen av att de arbetstagare som byter arbete inom eller utanför sin 
medlemsstat inte ska hindras av en rädsla att inte kunna tjäna in eller behålla 
tjänstepensionsrätter. Parlamentet stöder den linje som kommissionen förordar, dvs. att 
garantera intjänande och bevarande av pensionsrätter så att mobila arbetstagares vilande 
pensionsrätter behandlas på samma sätt som aktiva arbetstagares och pensionärers 
pensionsrätter. Parlamentet anser att mobiliteten på arbetsmarknaden hämmas av långa
förvärvandetider och uppmanar medlemsstaterna att minska dessa.

20. Europaparlamentet noterar kommissionens förslag att bedöma eventuella länkar mellan 
förordning nr 883/2004/EG om samordning av de sociala trygghetssystemen och ”vissa” 
tjänstepensionssystem. Parlamentet lyfter fram de praktiska svårigheter som uppstått i 
samband med tillämpningen av ovan nämnda förordning på de 27 medlemsstaternas 
mycket olika sociala trygghetssystem. Parlamentet pekar på hur svårt det är att tillämpa en 
samordningsstrategi eftersom det finns tiotusentals pensionssystem i medlemsstaterna som 
alla är mycket olika, och undrar därför om det verkligen är praktiskt möjligt att tillämpa 
en sådan strategi på pensionsområdet.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktivt arbeta för att 
inrätta och behålla spårningstjänster som hjälper människor att spåra sina 
anställningsrelaterade och icke anställningsrelaterade pensionsrätter och på så sätt fatta 
lämpliga och genomtänkta beslut om ett kompletterande privat (tredje pelaren) 
pensionssparande i god tid. Parlamentet efterlyser samordning på EU-nivå för att se till att 
de nationella spårningstjänsterna är tillräckligt kompatibla, och gläds åt kommissionens 
pilotprojekt på detta område.

22. Europaparlamentet ifrågasätter behovet av en EU-pensionsfond för forskare.

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

Allmänt
Det finns ett tryck på pensionerna i alla EU-länder. Regeringarna i eurozonen gör 
nedskärningar för att uppfylla kraven i stabilitets- och tillväxtpakten genom att balansera 
utgifter och inkomster, eller tvingas till kraftåtgärder för att minska stora underskott. Framför 
allt talas det i alla medlemsstater om ett åldrande samhälle. Medellivslängden i Europa skiljer 
sig åt, men ökar överlag och antalet friska pensionärer som lever längre ökar, medan antalet 
sysselsatta sjunker. Födelsetalen minskar och de unga studerar längre och kommer ut senare 
på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden bland de över 60 år i Europa är allmänt sett för 
låg. Dessutom finns det en risk  att människor på grund av krisen återigen börjar kräva att få 
gå tidigare i pension, dvs. före den lagstadgade pensionsåldern. Solidariteten mellan 
generationerna, vilket innebär att de unga och sysselsatta betalar pensionerna, kan inte tänjas 
längre. Länder med ett pensionssystem som bygger på fördelningsprincipen – pensionerna 
betalas från den löpande budgeten – har särskilt svårt att finansiera tillräckliga pensioner.

På grund av krisen har även de system som tillhör den andra pelaren utsatts för tryck, dock 
inte i samma grad, dvs allmänna system genom vilka besparingar görs inför pensionen.
Eftersom räntan under den närmaste tiden antagligen kommer att ligga på en låg nivå och 
krisen gör att investeringarna i näringslivet är färre än förväntat är nedskärningar att vänta 
även här. Tidigare kunde de system som tillhör den andra pelaren normalt sett garantera en 
viss förmån, men nu är det allt vanligare med förmånsbaserade system eller en blandning av 
dessa.

Den europeiska agendan för tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner för både 
yngre och äldre, som presenteras i vitboken, är en utmärkt utgångspunkt för en diskussion. 
Därefter kan man genomföra reformer med icke-bindande lagstiftning”, och vid behov också 
med lagstiftning. Vi måste nu därför gemensamt, med erkännande och bevarande av 
medlemsstaternas och arbetsmarknadsparternas ansvar att bygga upp system som är 
tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga. Dessa system måste också bidra till större 
rörlighet på arbetsmarknaden och fri rörlighet och erbjuda lösningar på dagens och 
morgondagens problem.

Den demografiska utvecklingen
Den demografiska utvecklingen inger både hopp och förtvivlan –  vi lever trots allt längre. De 
uppgifter som följer ger belägg för detta: 

– Befolkningen kommer att domineras av personer över 55 år (36,5 % 2010).
– Medellivslängden ökar ständigt: för män från 76,7 år (2010) till 78,6 år (2020) och för 

kvinnor från 82,5 år (2010) till 84 år (2020).
– Födelsetalen i EU är fortsatt låga (1,6).
– Antalet personer över 65 år ökar från 16 % 2010 till 19,1 % av befolkningen 2020.
– I genomsnitt slutade EU:s befolkning under 2010 att arbeta vid 61,4 års ålder.
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– Under 2008 gick det fyra sysselsatta personer på en pensionär, 2060 kommer det att 
gå en pensionär på två sysselsatta.

– Sysselsättningsgraden bland de över 55 år var 2010 46,3 %.

Denna utveckling kan skönjas i hela EU, även om det inte ser likadant ut överallt. 
Medellivslängden i Rumänien är exempelvis 70 år för män och 77,5 år för kvinnor och i 
Beneluxländerna 77,9 år för män och 82,7 år för kvinnor. Sysselsättningsgraden bland de över 
55 år skiljer sig också mycket åt. I Sverige ligger den på 73,9 %, i Danmark på 61,1 %, i 
Nederländerna på 56 %, i Spanien på 50,8 % och i Belgien på 39,1 %. Hur vi än vrider och 
vänder på det så måste fler människor arbeta längre. Detta måste ske genom att 
pensionsåldern höjs på nationell nivå, med en koppling till medellivslängden. 
Sysselsättningsgraden bland personer över 50 år har inte fått tillräcklig uppmärksamhet, det är 
människor som står vid sidan av och som måste och också vill arbeta. Vi måste föra en aktiv 
politik för att få dessa människor tillbaka i arbete. Vi kan lära av de länder där 
sysselsättningen har ökat kraftigt tack vare en mycket aktiv politik. Slutsatsen blir att vi måste 
arbeta mer och längre.

Ansvar 
Föredraganden är fullt medveten om hur olika pensionssystemen i Europa är. Många 
medlemsstater har visserligen redan genomfört reformer för att pensionerna även 
fortsättningsvis ska vara rimliga, men mer behöver göras för att hantera konsekvenserna av en 
åldrande befolkning. 

Oavsett vilket system vi väljer måste fler människor arbeta, och vi måste lägga undan och 
spara inför pensionen. 

Det finns olika pensionssystem i Europa. Även om det inte finns någon entydig definition 
betraktas pensionssystemen oftast utifrån tre pelare.

Den första pelaren baseras på skattebetalarnas solidaritet. Det är oftast den offentliga pelaren 
som är ett statligt finansierat fördelningssystem. Denna pension kommer också i framtiden att 
vara den viktigaste inkomstkällan för pensionärer. Att låta fler människor arbeta längre ger 
enligt föredraganden positiva effekter på både pensioner och de avgifter som de 
förvärvsarbetande måste betala. I samråd med arbetsmarknadsparterna bör man komma fram 
till lösningar som ökar sysselsättningen, höjer pensionsåldern och leder till en aktiv 
sysselsättningspolitik. En öppen samordningsmetod kan informera länder om bästa praxis. 
Det finns dock utrymme för besparingar även i första pelaren genom att man lägger undan nu 
för att klara av de ökade kostnaderna i framtiden.

I den andra pelaren ingår framför allt kompletterande anställningsrelaterade pensioner som 
ofta bygger på ett gemensamt ansvar mellan arbetsgivare och arbetstagare, vilka med hjälp av 
gemensamma avgifter skapar fonder. Föredraganden anser att allmänna kompletterande 
pensioner måste få större betydelse för att minska trycket på de nationella budgetarna. Vissa 
länder har redan vidtagit åtgärder för att komplettera sina offentliga pensionssystem som 
bygger på fördelningsprincipen med fonderade system, men mycket återstår att göra vad 
gäller utvecklingen av allmänna kompletterande pensioner. 
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Föredraganden ser en växande tendens, särskilt bland unga, att inte vilja bidra till de allmänna 
systemen. Kollektiva strategier och riskfördelning mellan generationer är kännetecknande för 
solidaritet och därför en absolut förutsättning för en hållbar och trygg pension.

Enligt föredraganden utgör första och andra pelaren tillsammans grunden för en tillräcklig 
pensionsinkomst. 

Den tredje pelaren baseras på de enskildas egna besparingar som ett komplement till den 
framtida pensionen eller, i de fall det saknas en kompletterande pension, för att på egen hand 
skaffa en kompletterande pension. Även om den tredje pelaren inte är så viktig som de två 
första pelarna måste man överväga att lyfta fram den mer än vad som görs i dag. Under de 
perioder som en person inte är i arbete eller arbetar kortare dagar och då inte får tillräckligt 
från den första pelaren eller inte bidrar i samma utsträckning till den andra pelaren, skulle ett 
sparande i den tredje pelaren vara en lösning. 

Befogenheter
Pensionssystem är i första hand medlemsstaternas ansvar.

I vissa avseenden är det viktigt med samordning på EU-nivå. Föredraganden hänvisar till 
kraven i stabilitets- och tillväxtpakten. En allt större del av den statliga budgeten går till 
pensioner, redan nu är det över 10 %.

Även vad gäller Europa 2020-strategin, där man tydligt strävar efter tillräckliga pensioner, 
behövs samordning och en ny politik på nationell nivå. För de flesta äldre européer är 
pensionen från den första pelaren – oftast genom ett allmänt system – den främsta 
inkomstkällan. Det har visat sig att redan nu lever många pensionärer under 
fattigdomsgränsen. I Europa 2020-strategin är dock fattigdomsbekämpning en av de viktigaste 
prioriteringarna.

Pensionsfonder från den andra pelaren är stora investerare på de finansiella marknaderna.
Krisen har visat att finansinstitut är sårbara i en ekonomisk nedgång. Man har därför beslutat 
att införa strängare regler för finansmarknaderna genom ett paket om ekonomisk styrning. Det 
omfattar direktivet om tjänstepensionsinstitut (inriktat på clearing av OTC-derivat), MiFID II-
direktivet (förbättrar finansmarknaders konkurrensförmåga, inför uppförandekoder som måste 
följas av investeringsföretagen) och fjärde kapitalkravsdirektivet (banktillsyn: integrering av 
Basel III-avtalen i EU:s tillsynsram), Solvens II-direktivet (tillsynsordning för 
försäkringsbolag, vilken ersätter och innefattar ett antal försäkringsdirektiv i ett ramdirektiv) 
och skatt på finansiella transaktioner.

EU vill skärpa tillsynen även vad gäller pensionsfonder genom en översyn av direktivet om 
tjänstepensionsinstitut som reglerar tillsynen av tjänstepensionsinstitut. Föredraganden ser 
fördelarna med en översyn av denna riktlinje, men är också mycket kritisk till de kvantitativa 
krav som gäller pensionsfonder. Enligt direktivet om tjänstepensionsinstitut är pensionsfonder 
i den andra pelaren finansiella institut, medan pensionssystem är sociala system som ingår i 
den nationella sociallagstiftningen och arbetsrätten. Dessutom är de förknippade med en 
annan typ av risk än exempelvis försäkringsprodukter. Till skillnad från försäkringsbolagen är 
de inte vinstdrivande, utan snarare ett uttryck för solidaritet inom och mellan generationer. 
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Föredraganden varnar för högre krav på bolagskapital som kan medföra högre kostnader och 
utgöra ett hot mot tillräckliga pensioner för dagens och morgondagens pensionärer. På grund 
av de höga kostnaderna blir det omöjligt för företag att erbjuda pensioner som tillhör den 
andra pelaren. För övrigt inkräktar de höga kvantitativa kraven på pensionsfondernas viktiga 
roll som långsiktiga investerare i Europas ekonomi och hämmar den ekonomiska tillväxten 
och sysselsättningen. Föredraganden anser att en översyn av direktivet om 
tjänstepensionsinstitut när det gäller kvantitativa krav är onödig. Däremot skulle en ändring av 
direktivet om tjänstepensionsinstitut kunna förbättra de kvalitativa kraven, till exempel 
transparensen av investeringsstrategier och kostnadsnivåer. Dessutom skulle det bli lättare att 
jämföra de olika fondernas resultat. 

Lika möjligheter för män och kvinnor
Kvinnor tjänar i genomsnitt mindre än män och gör oftare uppehåll i yrkeslivet för vård av 
barn och anhöriga. Kvinnor har därför en lägre pension och löper större risk att drabbas av 
fattigdom. I 13 medlemsstater var pensionsåldern för kvinnor 2009 fortfarande lägre. 
Föredraganden anser att man kan bidra till ökade pensionsinkomster genom att göra 
pensionsåldern för kvinnor och män densamma. 

Enligt föredraganden görs det för lite för att skapa pensionssystem där både kvinnor och män 
kan växla mellan perioder i arbete och perioder som ägnas åt omsorg. Det finns goda exempel 
på system där man bygger upp en pension även under de perioder då man på grund av 
omsorgsansvar inte är yrkesverksam. I kompletterande pensioner och även i system som 
omfattas av tredje pelaren måste man hitta nya lösningar.

Förändringar på arbetsmarknaden
Arbetsmarknaden kräver att människor är mer mobila och livstidsanställning finns inte längre. 
De möjligheter som den fria rörligheten erbjuder utnyttjas också i större utsträckning. Det är 
normalt att det framtida yrkeslivet påverkas av att man studerar eller praktiserar i ett annat 
land. Mobilitet måste stödjas inte straffas, det gäller såväl inom en medlemsstat som utanför 
medlemsstaten. Föredraganden anser att det innebär att pensionssystemen måste utformas på 
ett sätt som gör att de pensionsrätter som man bygger upp hos en arbetsgivare i den egna eller 
i en annan medlemsstat inte går förlorade. Pensionssystemen måste bidra till ökad mobilitet. 
Det är enligt föredraganden också mycket viktigt att anta miniminormer för intjänande och 
bevarande av värdet på ackumulerade pensionsrätter. 

Information
Information om den förväntade pensionen är mycket viktig. Klarhet om den framtida 
inkomsten leder till större förståelse, försiktighet och ansvar. Tillgången till korrekt 
information och kännedom om riskerna är nödvändig för att fatta väl avvägda beslut, såsom 
att spara för framtiden. Ett bra sätt att informera människor om deras ackumulerade 
pensionsrätter i såväl den egna medlemsstaten som i andra medlemsstater är genom 
”spårningssystem” för pensioner. Föredragaren vill uppmärksamma de goda exempel som 
redan finns. Alla medlemsstater bör uppmanas att tillhandahålla tydliga ”pensionsöversikter”. 
Genom att koppla samman dessa spårningssystem får den informerade medborgaren allt 
material för att vid behov göra vad som krävs.


