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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Beskæftigelse 
og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at den finansielle og økonomiske krise har skærpet vanskelighederne, for så 
vidt angår mange sociale sikringsordningers bæredygtighed og de igangværende 
forandringer i Europa, såsom en aldrende befolkning, ændringer i familiestrukturer og en 
stigende grad af atypisk beskæftigelse, og mener, at pensionsydelsers tilstrækkelighed og 
sikkerhed er altafgørende for den sociale samhørighed og bl.a. kan sikres ved at fastsætte 
et minimumsniveau for pensioner; påpeger, at pensionsreformen ikke kan adskilles fra 
reformer af andre sociale sikringsordninger;

2. bemærker, at det grundlæggende mål med pensionsordninger er at sikre en passende 
pensionsindtægt og give ældre mennesker mulighed for at leve en værdig og økonomisk 
uafhængig tilværelse;

3. bemærker, at den forlængede forventede levetid er positiv, eftersom det er en direkte følge 
af forbedringen af de europæiske sundhedssystemer og livskvaliteten; understreger, at 
pensionister udgør en aktiv og bidragende del af samfundet;

4. finder det stigende antal af ældre, navnlig kvinder, som lever under fattigdomstærsklen, 
bekymrende, og mener, at pensionssystemerne skal garantere en passende og værdig 
levestandard for alle;

5. påpeger, at SMV'er er en af de vigtigste kilder til arbejde og vækst i EU og kan yde et 
betydeligt bidrag til pensionssystemernes bæredygtighed og tilstrækkelighed i 
medlemsstaterne;

6. mener, at medlemsstaterne bør overveje at tilpasse pensionsalderen til den forventede 
levetid med frivillige og fleksible arbejdsmetoder og incitamenter til at arbejde længere, 
f.eks. mulighed for at modtage delvise pensionsydelser ved fortsat beskæftigelse; 
understreger, at der er behov for, at arbejdstagere, arbejdsgivere og den offentlige sektor 
deler ansvaret imellem sig for at forlænge arbejdslivet i Den Europæiske Union, og at 
disse reformer bør være socialt retfærdige, omhyggeligt vurderet i forhold til deres 
indvirkning på sårbare grupper og udføres på en måde, som styrker 
solidaritetsmekanismer;

7. opmuntrer medlemsstaterne til at overveje de stærke samfundsøkonomiske argumenter, 
der taler for at afskaffe politikker, som forhindrer, at ældre arbejdstagere kan forblive 
aktive på arbejdsmarkedet i længere tid;

8. er enig med Kommissionen i, at det, når muligheden for tidlig pensionering fjernes, er 
nødvendigt at sikre, at de berørte personer får mulighed for fortsat at arbejde eller, hvis det 
ikke er muligt, at modtage en garanteret minimumsindtægt ud over at være omfattet af 
bestemmelser til sikring af, at de fortsat kan indbetale socialsikringsbidrag;
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9. mener, at enhver mulighed for forlængelse af arbejdslivet eller forhøjelse af 
pensionsalderen skal tage højde for de særlige omstændigheder for personer, som har 
udført opslidende arbejde, eller som er kommet på arbejdsmarkedet i en meget tidlig 
alder;

10. mener, at harmoniseringen af kvinders pensionsalder med mænds skal gennemføres 
sammen med effektive politikker vedrørende ligeløn og en bedre forening af familie- og 
arbejdsliv, samt at det plejearbejde, som udføres af kvinder, samt uformelle plejeres status 
bør tillægges passende værdi; anmoder Kommissionen om at planlægge 
pensionsordninger, som bedst muligt tager højde for pensioners kønssensitivitet og søger 
at løse problemet med huller i kvinders pensioner;

11. mener, at den store vækst i atypiske kontrakter og den deraf følgende udbredelse af 
ustabile og usikre arbejdsliv kan føre til, at de pågældende arbejdstagere har huller i deres 
socialsikringsbidrag, hvilket kan få stor betydning for deres ret til ydelser og bringe denne 
i fare;

12. mener, at der bør træffes kraftigere foranstaltninger for at imødegå og straffe 
bidragsunddragelse, hvilket truer med at undergrave pensionssystemernes tilstrækkelighed 
og bæredygtighed og skaber forskelsbehandling mellem arbejdstagere og virksomheder, 
samtidig med at det fører til yderligere illoyal konkurrence;

13. understreger behovet for at beskytte pensionsopsparere imod, at deres pensionsfond går 
konkurs;

14. mener, at pensionssystemernes tilstrækkelighed på grund af de demografiske forandringer 
og stadigt mere begrænsede offentlige budgetter bør sikres ved at styrke den primære 
offentlige søjle gennem forbedring og udvidelse af supplerende erhvervsrelaterede 
pensionsordninger samt tilskyndelse til anvendelse af private pensionsordninger for at
sikre tilstrækkelighed, overførselsmuligheder og sikkerhed, hvad angår 
pensionsordninger;

15. er af den opfattelse, at der er behov for et stærkt incitament til at fremme langsigtede 
investeringer fra pensionsfonde i CO2-fattige og socialt inklusive aktiviteter og undgå 
kortsigtede og overdrevent risikable investeringer;

16. understreger, at det er vigtigt for medlemsstaternes nationale pensionssystemer at udvise 
vedvarende soliditet af hensyn til Den Europæiske Unions finansielle stabilitet, og at 
medlemsstaterne i euroområdet er forbundet på en sådan måde, at disse medlemsstaters 
pensionsforpligtelser kan få grænseoverskridende virkning;

17. mener, at mobilitet på arbejdsmarkedet er afgørende for væksten; minder om betydningen 
af pensionsoverførsler på tværs af EU-medlemsstaterne, og at manglen herpå fortsat er en 
betydelig hindring, der afholder borgerne fra at udøve deres ret til fri bevægelighed; 
mener, at det er nødvendigt at informere offentligheden bedre om muligheden for at 
overføre pensionsrettigheder og skabe rammer, der kan beskytte og sikre retten til 
overførsel af alle pensionsrettigheder, herunder rettigheder fra supplerende pensioner; 
mener i denne forbindelse, at det er nødvendigt at undersøge alle muligheder, navnlig at 
genoptage arbejdet med et direktiv, som sikrer mulighed for overførsel af alle 
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pensionsrettigheder; understreger ydermere, at retten til at overføre rettigheder også bør 
sikres for bidrag indbetalt til en faglig kasse i en periode, der ikke er tilstrækkelig til at 
give rettigheder i henhold til de kontraktbestemmelser, der er gældende for en sådan faglig 
kasse; 

18. mener, at det derfor er ønskværdigt, at Kommissionen så snart som muligt undersøger, 
hvordan de skatte- og aktuarmæssige problemer i overførslen af pensionsrettigheder kan 
løses, og hvordan der kan etableres et system, som gør det muligt at modtage direkte 
information om de pensionsrettigheder, der er akkumuleret i EU-medlemsstaterne;

19. mener, at det ville være hensigtsmæssigt at revidere direktivet om 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed 
(pensionskassedirektivet) med henblik på at sikre en effektiv håndhævelse i 
medlemsstaterne af direktivets krav; mener, at en sådan revision bør sigte mod at fremme 
grænseoverskridende aktivitet af arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser i det indre 
marked, sikre tilstrækkelig finanstilsyn, øge niveauet af sikkerhed, gennemsigtighed og 
information til modtagerne, og opdatere kapital og solvenskrav; mener desuden, at 
revisionen bør tage hensyn til de store forskelle mellem pensions- og forsikringsfonde 
samt virksomheders eventuelle ansvar og de nuværende beskyttelsesmekanismer; mener, 
at alle forslag til arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger skal underkastes en fuld 
konsekvensanalyse, navnlig med hensyn til at kvantificere de ekstraudgifter, der kan opstå 
og skade pensionernes tilstrækkelighed;

20. mener, at gennemsigtigheden i private pensionsordninger stadig er utilstrækkelig; anser 
det for afgørende at sikre, at arbejdstagere har adgang til pålidelige og fuldstændige 
oplysninger i forhold til deres pensionsrettigheder – navnlig med hensyn til de forventede 
fremtidige ydelser, de involverede risici og alle faktiske omkostninger – især dem, der er 
forbundet med grænseoverskridende aktiviteter og mobilitet (herunder anden og tredje 
søjle); opfordrer Kommissionen til at undersøge dette og om nødvendigt udarbejde 
strammere regler på dette område;

21. mener, at individuelle supplerende pensioner, som sikrer, at der modtages tilstrækkelige 
ydelser, skal indeholde et garanteret og sikkert udbytte, som modtagerne skal modtage 
tilstrækkelig og klar information om; mener med det for øje desuden, at fondene skal leve 
op til solide solvens- og kapitaliseringskrav og overvejende arbejde med langsigtede 
investeringer med lav risiko; 

22. mener, at tilsynsvirksomheden bør harmoniseres i EU for at bekæmpe risikoen for 
konkurrence efter laveste fællesnævner, hvor medlemsstaterne konkurrerer om at tilbyde 
de mindst strenge solvenskrav;

23. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage en bedste praksis-tilgang til pensioner i EU.
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