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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat de financiële en economische crisis de bestaande problemen in verband 
met de duurzaamheid van vele socialezekerheidsstelsels en de huidige veranderingen in 
Europa, zoals de vergrijzing van de bevolking, veranderende gezinsstructuren en de 
toename van atypische dienstverbanden, heeft verergerd, en is van mening dat adequate en 
gegarandeerde pensioenuitkeringen van doorslaggevend belang zijn voor de sociale 
samenhang, en onder meer verzekerd kunnen worden door de vaststelling van een 
minimumpensioen; wijst erop dat de hervorming van pensioenstelsels niet kan worden 
losgekoppeld van hervormingen van andere socialezekerheidsstelsels;

2. wijst erop dat de centrale doelstelling van pensioenregelingen is te zorgen voor 
toereikende pensioeninkomens en ouderen in staat te stellen een behoorlijk en financieel 
onafhankelijk leven te leiden;

3. wijst erop dat de toegenomen levensverwachting een positieve zaak is die een rechtstreeks 
gevolg is van verbetering van de Europese gezondheidszorgstelsels en de levenskwaliteit; 
onderstreept dat gepensioneerden een actieve rol spelen in en bijdragen aan de 
samenleving;

4. is verontrust over het feit dat steeds meer ouderen, vooral vrouwen, onder de 
armoedegrens leven en vindt dat de pensioenstelsels iedereen een passende en waardige 
levensstandaard moeten garanderen;

5. beklemtoont dat KMO's één van de belangrijkste motors van banen en groei in de EU zijn 
en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de houdbaarheid en adequaatheid van 
pensioenstelsels in de lidstaten;

6. is van mening dat de lidstaten onderzoek moeten uitvoeren naar de aanpassing van de 
pensioengerechtigde leeftijd aan de levensverwachting via vrijwillige of flexibele 
werkformules en stimulerende maatregelen om de mensen langer aan het werk te houden, 
zoals de optie om te blijven werken met een gedeeltelijke pensioenuitkering; is van 
mening dat een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemers, werkgevers en de 
overheid nodig is om een langer werkzaam leven in de Europese Unie in te voeren, en dat 
deze hervormingen sociaal rechtvaardig moeten zijn, en zorgvuldig geëvalueerd naar de 
gevolgen voor kwetsbare groepen moeten worden en uitgevoerd op een wijze die de 
solidariteitsmechanismes versterkt;

7. spoort de lidstaten aan zich nader te beraden over de sterke sociaaleconomische 
argumenten die pleiten voor intrekking van beleid waardoor wordt verhinderd dat oudere 
werknemers langer op de arbeidsmarkt actief blijven;

8. is het er met de Commissie over eens dat ervoor moet worden gezorgd dat, wanneer 
vervroegde pensionering worden geschrapt, de betrokkenen kunnen blijven werken of als 
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dit niet mogelijk is, een gegarandeerd minimuminkomen ontvangen en gebruik kunnen 
maken van bepalingen om socialezekerheidspremies te blijven betalen;

9. is van mening dat bij elke veronderstelde verlenging van het werkzame leven of verhoging 
van de pensioenleeftijd rekening moet worden gehouden met de bijzondere situatie van 
mensen die zwaar werk hebben gedaan of die op zeer jonge leeftijd zijn gaan werken;

10. is van mening dat de aanpassing van de pensioenleeftijd van de vrouwen aan die van de 
mannen gekoppeld moet worden aan doeltreffende beleidsmaatregelen voor gelijke 
beloning en voor het combineren van werk en gezin, en dat de verzorgingstaken die de 
vrouwen uitoefenen en de status van informele zorgverleners een passende waardering 
verdienen; verzoekt de Commissie in kaart te brengen welke pensioenregelingen het beste 
de gendergevoelige aspecten van pensioenen en de gebrekkige pensioenopbouw van 
vrouwen aanpakken;

11. meent dat de grootschalige toename van atypische contracten en als gevolg daarvan het 
steeds vaker voorkomen van een arbeidsverleden dat wordt gedomineerd door tijdelijke en 
onzekere banen voor de betrokken werknemers kunnen leiden tot onderbrekingen in de 
socialezekerheidsbijdragen, hetgeen een belangrijk en ondermijnend effect kan hebben op 
hun uitkeringsrechten;

12. acht het noodzakelijk dat meer daadkracht wordt getoond in het tegengaan en bestraffen 
van ontduiking van de afdracht van socialezekerheidspremies, die de toereikendheid en 
duurzaamheid van pensioenstelsels ondermijnt en tot ongerechtvaardigd onderscheid leidt 
tussen werknemers en ondernemingen en de oneerlijke concurrentie verergert;

13. onderstreept de noodzaak om deelnemers te beschermen tegen een eventueel faillissement 
van hun pensioenfonds;

14. is van mening dat ten gevolge van demografische veranderingen en toegenomen 
bezuinigingen op het overheidsbudget, de toereikendheid van de pensioenstelsels moet 
worden verzekerd door versterking van de eerste overheidspijler, door verbetering en 
uitbreiding van aanvullende pensioenregelingen van bedrijfsfondsen en daarnaast door 
aanmoediging van het gebruik van particuliere pensioenvoorzieningen, om de 
toegankelijkheid, overdraagbaarheid en zekerheid te waarborgen;

15. is van mening dat sterke prikkels nodig zijn om pensioenfondsen te stimuleren langdurig 
te investeren in duurzame, koolstofarme en sociaalinclusieve activiteiten, en om riskante 
investeringen op de korte termijn achterwege te laten;

16. benadrukt het belang van duurzaamheid van de nationale pensioenstelsels van de lidstaten 
voor de financiële stabiliteit van de Europese Unie, alsmede dat de lidstaten in de 
eurozone dusdanig met elkaar verbonden zijn dat de pensioenverplichtingen van deze 
lidstaten een grensoverschrijdend effect kunnen hebben;

17. is van opvatting dat arbeidsmobiliteit cruciaal is voor economische groei; herinnert aan 
het belang van de overdraagbaarheid van pensioenen van de ene naar de andere EU-
lidstaat, en aan het feit dat het ontbreken daarvan nog steeds een belangrijk obstakel vormt 
voor burgers om gebruik te maken van hun recht op vrij verkeer; acht het noodzakelijk 
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betere informatie te verschaffen over de overdraagbaarheid van pensioenrechten en 
voorwaarden te scheppen om de volledig overdraagbaarheid van alle pensioenrechten te 
beschermen en te bereiken, met inbegrip van de rechten die voortvloeien uit aanvullende 
pensioenen; acht het in dit verband noodzakelijk alle mogelijke manieren te onderzoeken, 
en met name opnieuw aan een richtlijn te gaan werken die volledige overdraagbaarheid 
van pensioenrechten waarborgt; benadrukt voorts dat ook de overdraagbaarheid 
gewaarborgd moet worden van de bijdragen aan een bedrijfspensioenfonds die volgens de 
contractuele bepalingen van het betreffende pensioenfonds een te korte periode bestrijken 
om daaraan rechten te kunnen ontlenen; 

18. acht het daarom wenselijk dat de Commissie zo spoedig mogelijk onderzoekt hoe de 
fiscale en actuariële problemen bij het overdragen van pensioenen kunnen worden 
opgelost en hoe een systeem kan worden opgezet, waarbij het mogelijk wordt 
onmiddellijk inzicht te krijgen in de pensioenrechten die in de EU-lidstaten zijn 
opgebouwd;

19. is van mening dat de richtlijn te herzien betreffende de werkzaamheden van en het 
toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IORP-richtlijn) moet worden 
herzien met het oog op een doeltreffende handhaving door de lidstaten van voorschriften 
van de richtlijn; meent dat deze herziening gericht moet zijn op bevordering van 
grensoverschrijdende activiteiten van bedrijfspensioenfondsen in de interne markt, 
waarborging van adequaat financieel toezicht, verhoging van de zekerheid, transparantie 
en informatie voor de begunstigden, en aanpassing van de solvabiliteits- en 
kapitalisatievereisten;  meent voorts dat de herziening aandacht moet besteden aan de 
grote verschillen tussen bedrijfspensioenfondsen en verzekeringsfondsen, en de eventuele 
aansprakelijkheid van bedrijven en bestaande waarborgmechanismen; is van mening dat 
elk voorstel over bedrijfspensioenfondsen volledig doorgelicht moet worden op effecten 
om met name de bijkomende kosten te kwantificeren die een adequate 
pensioenverstrekking in gevaar kunnen brengen;

20. is van mening dat de transparantie van particuliere pensioenvoorzieningen nog steeds 
onvoldoende is; acht het van wezenlijk belang dat werknemers toegang hebben tot 
betrouwbare en volledige informatie over hun pensioenrechten, met name over de te 
verwachten resultaten in de toekomst, de risico's en alle daaraan verbonden kosten, en in 
het bijzonder die  welke verband houden met grensoverschrijdende werkzaamheden en 
mobiliteit (met inbegrip van de tweede en derde pijler); roept de Commissie op om deze 
kwestie verder te onderzoeken en, indien nodig, strengere regels op dit gebied op te 
stellen;

21. is van mening dat aanvullende particuliere pensioenregelingen, die er mede voor zorgen 
dat toereikende uitkeringen worden verkregen, een gewaarborgde en zekere opbrengst 
opleveren, waarover begunstigden voldoende en duidelijk worden geïnformeerd, en dat, 
met het oog hierop, de fondsen moeten voldoen aan strenge solvabiliteits- en 
kapitalisatievereisten en alleen langetermijnbeleggingen met een laag risico doen; 

22. is van mening dat het bedrijfseconomisch toezicht in de Europese Unie geharmoniseerd 
moet worden om het risico van een 'race to the bottom' door onderbieding op 
solvabiliteitseisen door de lidstaten tegen te gaan;
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23. roept de lidstaten op uit te gaan van de beste praktijken ten aanzien van pensioenen in de 
Europese Unie;



AD\907807NL.doc 7/7 PE488.033v02-00

NL

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring 10.7.2012

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

28
1
4

Bij de eindstemming aanwezige leden Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Sergio 
Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria 
Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, 
Jürgen Creutzmann, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, 
Louis Grech, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine 
Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro 
Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas 
Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s

Raffaele Baldassarre, María Irigoyen Pérez, Emma McClarkin, Sabine 
Verheyen, Anja Weisgerber


