
AD\907807SL.doc PE488.033v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

2012/2234(INI)

2.10.2012

MNENJE
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o agendi za ustrezne, varne in vzdržne pokojnine
(2012/2234(INI))

Pripravljavec mnenja: Sergio Gaetano Cofferati



PE488.033v02-00 2/6 AD\907807SL.doc

SL

PA_NonLeg



AD\907807SL.doc 3/6 PE488.033v02-00

SL

POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da je finančna in gospodarska kriza zaostrila sedanje težave glede vzdržljivosti 
mnogih sistemov socialne varnosti in sedanje spremembe v Evropi, med drugim staranje 
prebivalstva, spreminjajoče se družinske strukture ter povečano raven netipične 
zaposlenosti, in meni, da sta ustreznost in varnost pravic socialne varnosti odločilna 
elementa socialne kohezije ter da ju je mogoče zagotoviti z opredelitvijo minimalne ravni 
pokojnin; poudarja, da pokojninske reforme ne morejo biti ločene od reform drugih 
sistemov socialnega varstva;

2. meni, da je osnovni namen sistemov pokojninskega zavarovanja zagotoviti ustrezne 
pokojninske dohodke ter starejšim omogočiti dostojno in finančno neodvisno življenje;

3. ugotavlja, da je povečanje pričakovane življenjske dobe pozitivno, saj je neposredna 
posledica izboljšanja evropskih zdravstvenih sistemov in kakovosti življenja; poudarja, da 
imajo upokojenci dejavno vlogo v družbi in vanjo tudi prispevajo;

4. ga skrbi rastoče število starejših, zlasti žensk, ki živijo pod pragom revščine, in meni, da 
morajo pokojninski sistemi vsem zagotoviti primeren in dostojen življenjski standard;

5. poudarja, da lahko mala in srednja podjetja, ki so eden glavnih virov zaposlovanja in rasti 
v EU, bistveno prispevajo k vzdržnosti in ustreznosti pokojninskih sistemov v državah 
članicah;

6. meni, da bi države članice morale oceniti možnost uskladitve upokojitvene starosti s 
pričakovano življenjsko dobo prek prostovoljnih in prilagodljivih rešitev ter ukrepov za 
spodbujanje daljše delovne dejavnosti, kot so možnosti prejemanja delne pokojnine ob 
nadaljnjem opravljanju dejavnosti; poudarja, da je za podaljšanje poklicnega življenja v 
Evropski uniji potrebna skupna odgovornost delavcev, delodajalcev in javnega sektorja ter 
da bi morale biti te reforme socialno pravične, njihov vpliv na ranljive skupine skrbno 
ocenjen, izvedene pa bi morale biti tako, da bi se okrepili mehanizmi solidarnosti;

7. spodbuja države članice, naj upoštevajo trdne socialno-ekonomskih razloge za prekinitev 
politik, ki starejše delavce odvračajo od daljše dejavnosti na trgu dela;

8. se strinja s Komisijo, da je ob odpravi možnosti predčasnega upokojevanja treba 
zagotoviti, da bodo prizadete osebe lahko še naprej delale ali, če to ni mogoče, bile 
upravičene do minimalnega zagotovljenega dohodka poleg določb za zagotavljanje 
kontinuitete prispevkov za socialno varnost;

9. meni, da je treba pri vsakršni možnosti podaljšanja delovnega življenja in zvišanju 
upokojitvene starosti upoštevati posebne razmere tistih, ki so opravljali naporne poklice 
ali ki so začeli delovno dejavnost zelo zgodaj;

10. meni, da je treba izenačitev upokojitveno starosti za ženske in moške izvesti hkrati z 
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učinkovitimi politikami za enako plačilo ter z uskladitvijo delovnega in družinskega 
življenja, obenem pa je treba priznati resnično vrednost dejavnosti nege, ki jo opravljajo 
ženske, in status nepoklicnih negovalcev; poziva Komisijo, naj načrtuje pokojninske 
sisteme, ki bodo najbolje upoštevali vidik spola pri pokojninah ter obravnavale razlike 
med pokojninami moških in žensk;

11. meni, da utegnejo zaradi bohotenja nestandardnih pogodb in posledične razširjenosti 
poklicnih poti z nestabilnimi in negotovimi oblikami zaposlitve pri zadevnih delavcih 
nastajati vrzeli pri prispevkih za socialno varnost s pomembnimi in nevarnimi posledicami 
za upravičenost do prejemkov;

12. meni, da so potrebni odločnejši ukrepi za preprečevanje in kaznovanje utaje prispevkov, 
ki bi utegnila ogroziti primernost in trajnost pokojninskih sistemov in ki povzroča 
diskriminacijo med delavci in med podjetji ter povečuje nepošteno konkurenco;

13. poudarja, da je treba zaščititi varčevalce za pokojnino pred stečajem pokojninskega 
sklada;

14. meni, da bo zaradi demografskih sprememb in povečanih javnoproračunskih omejitev 
ustreznost pokojninskih sistemov treba zagotoviti s krepitvijo prvega javnega stebra, 
izboljšanjem in razširitvijo dodatnih oblik poklicnega pokojninskega zavarovanja, poleg 
tega pa tudi s spodbujanjem uporabe zasebnih sistemov pokojninskega zavarovanja, da se 
zagotovijo dostopnost, prenosljivost in varnost;

15. meni, da so potrebne močne spodbude, s katerimi bi spodbudili dolgoročne naložbe 
pokojninskih skladov v trajnostne, nizkoogljične in socialno vključujoče dejavnosti ter 
preprečili kratkoročne in preveč tvegane naložbe;

16. poudarja, da je pomembno, da nacionalni sistemi pokojninskega zavarovanja držav članic 
izkazujejo trajno odpornost v interesu finančne stabilnosti Evropske unije, in da so članice 
evroobmočja povezane tako, da bi njihove pokojninske obveznosti lahko imele tudi 
čezmejni učinek;

17. meni, da je mobilnost dela na enotnem trgu bistvena za rast; opozarja, kako pomembna je 
prenosljivost pokojnin med državami članicami EU, pri čemer so še vedno velike ovire, to 
pa državljane odvrača od uveljavljanja pravice do prostega gibanja; se mu zdi nujno 
javnosti zagotoviti boljše informacije o prenosljivosti pokojninskih pravic in ustvariti 
pogoje za varstvo in dosego polne prenosljivosti vseh pokojninskih pravic, tudi tistih, ki 
izhajajo iz dopolnilnih in dodatnih pokojnin; meni, da je v ta namen treba raziskati vsa 
možna sredstva, zlasti pa za obnovitev priprave direktive o polni prenosljivosti 
pokojninskih pravic; poudarja tudi, da bi morala biti prenosljivost zagotovljena tudi za 
prispevke, plačane v poklicne sklade v obdobju, ki je dovolj dolgo, da bi zagotavljalo 
pravice v skladu s pogodbenimi pogoji, povezanimi s takimi pokojninskimi skladi; 

18. zato se mu zdi primerno, da Komisija čim prej preuči, kako bi mogli rešiti fiskalne in 
zavarovalne probleme pri prenašanju pokojnin in kako bi lahko oblikovali sistem, ki bi 
omogočal neposredno pridobivanje informacij o pokojninskih pravicah, zbranih v državah 
članicah EU;
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19. meni, da bi bilo primerno pregledati direktivo o dejavnostih in nadzoru institucij za 
poklicno pokojninsko zavarovanje (direktiva IORP), da bi države članice učinkovito 
izvrševale zahteve direktive; meni, da bi si bilo treba pri pregledu prizadevati za 
spodbujanje čezmejne dejavnosti poklicnih pokojninskih skladov na enotnem trgu, 
zagotoviti ustrezen finančni nadzor, povečati raven varnosti, preglednosti in informacij za 
upravičence ter posodobiti zahteve po kapitalu in solventnosti; meni tudi, da bi bilo treba 
pri pregledu upoštevati velike razlike med pokojninskimi in zavarovalniškimi skladi ter 
morebitno odgovornost družb in obstoječe varnostne mehanizme; meni, da je treba 
predloge o poklicnih pokojninskih sistemih v celoti oceniti z vidika učinka, zlasti zaradi 
količinske opredelitve dodatnih stroškov, ki bi lahko nastali, in škode za ustreznost 
pokojninskih določb;

20. meni, da je preglednost zasebnih pokojninskih sistemov še vedno neustrezna; meni, da je 
treba zagotoviti, da bodo imeli delavci dostop do zanesljivih in popolnih informacij v 
zvezi s svojimi pokojninskimi pravicami – zlasti v zvezi s pričakovanimi pokojninami, 
prisotnimi tveganji in vsemi dejanskimi stroški – zlasti tistimi, povezanimi s čezmejnimi 
dejavnostmi in mobilnostjo (vključno z drugimi in tretjim stebrom);  poziva Komisijo, naj 
podrobneje razišče to vprašanje in po potrebi določi strožja pravila na tem področju;

21. meni, da morajo osebna prostovoljna pokojninska zavarovanja zagotavljati zanesljiv in 
varen donos, o katerem mora biti upravičenec obveščen na primeren in pregleden način; v 
ta namen morajo skladi izpolnjevati stroge zahteve o minimalnem kapitalu in kapitalizaciji 
ter poslovati pretežno z dolgoročnimi naložbami z majhnim tveganjem; 

22. meni, da bi bilo treba v Evropski uniji uskladiti bonitetni nadzor, da bi se zoperstavili 
tveganju tekmovanja v zniževanju, ko bi si države članice prizadevale ponuditi čim bolj 
popustljive zahteve glede solventnosti;

23. poziva države članice, naj glede pokojnin v Evropski uniji sprejmejo pristop zgledov 
najboljše prakse.
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