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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att den finansiella och ekonomiska krisen har förvärrat de 
problem som finns avseende hållbarheten i många socialförsäkringssystem och de 
pågående förändringarna i Europa, såsom en åldrande befolkning, nya familjestrukturer 
och ökade atypiska anställningsförhållanden, bland andra faktorer. Parlamentet anser att 
förekomsten av adekvata och säkra pensionsförmåner är helt avgörande för den sociala 
sammanhållningen och att dessa bland annat kan garanteras genom fastställande av en 
lägsta nivå för pensioner. Parlamentet påpekar att pensionsreformerna inte kan kopplas 
bort från reformer av andra socialförsäkringssystem.

2. Europaparlamentet anser att pensionssystemens huvudsyfte är att tillhandahålla 
tillräckliga pensionsinkomster och ge de äldre möjlighet till anständiga levnadsvillkor och 
ekonomiskt oberoende.

3. Europaparlamentet konstaterar att den ökade förväntade livslängden är något positivt 
eftersom den är en direkt följd av en förbättrad europeisk hälso- och sjukvård samt 
livskvalitet. Parlamentet betonar att pensionärerna spelar en aktiv roll i och ger sitt bidrag 
till samhället.

4. Europaparlamentet anser att det är oroväckande att allt fler äldre, framför allt kvinnor, 
lever under fattigdomsgränsen. Pensionssystemen måste garantera alla människor en 
lämplig och värdig levnadsstandard.

5. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag hör till de största arbetsgivarna 
och står för en stor del av tillväxten i EU. Dessa företag kan bidra avsevärt till hållbara 
och tillräckligt solida pensionssystem i medlemsstaterna.

6. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör överväga en anpassning av 
pensionsåldern till den förväntade livslängden genom frivilliga och flexibla arbetssätt och 
incitament till en förlängning av yrkeslivet, såsom möjligheter att få 
deltidspensionsförmåner samtidigt som man fortsätter att arbeta. Parlamentet understryker 
att ett delat ansvar mellan arbetstagarna, arbetsgivarna och den offentliga sektorn är 
nödvändigt för att förlänga människors yrkesliv i Europeiska unionen, och att dessa 
reformer bör vara socialt rättvisa, noggrant bedömas utifrån sin inverkan på sårbara 
grupper och genomföras på ett sätt som stärker solidaritetsmekanismerna.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att beakta de starka socioekonomiska 
argumenten för att upphöra med politik som förhindrar äldre arbetstagare att vara aktiva 
på arbetsmarknaden under längre tid.

8. Europaparlamentet håller med kommissionen om att man, när möjligheten till 
förtidspensionering avskaffas, måste garantera att de berörda personerna ges möjlighet att 
fortsätta arbeta, eller, om detta inte är möjligt, att de får en garanterad minimiinkomst och 
att det finns bestämmelser som garanterar kontinuitet i inbetalningarna till 
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socialförsäkringssystemet.

9. Europaparlamentet anser att alla alternativ som innebär förlängning av det 
yrkesverksamma livet eller höjningar av pensionsåldern måste ta hänsyn till de särskilda 
omständigheter som gäller för personer som utfört särskilt slitsamma arbeten eller som 
börjat arbeta vid mycket låg ålder.

10. Europaparlamentet anser att politiken för att harmonisera pensionsåldern för kvinnor och 
män bör genomföras tillsammans med en effektiv politik för lika löner och bättre 
möjligheter att kombinera arbetsliv och familjeliv. Vidare anser parlamentet att det hem-
och omsorgsarbete som utförs av kvinnor måste värdesättas, liksom närståendevårdares 
status. Parlamentet uppmanar kommissionen att utforma pensionssystem som på bästa sätt 
tar tillvara pensionernas förmåga att ta hänsyn till könstillhörighet och som tar itu med 
bristerna i kvinnornas pensioner.

11. Europaparlamentet anser att utbredningen av atypiska kontrakt och den därav följande 
ökningen av osäkra och instabila anställningar kan leda till att de berörda arbetstagarna får 
luckor i sina inbetalningar till socialförsäkringssystemet, vilket kan ha stor betydelse för, 
och äventyra, deras rätt till förmåner.

12. Europaparlamentet anser att mer beslutsamma åtgärder måste vidtas för att förhindra och 
bestraffa avgiftsflykt som hotar att underminera pensionssystemens solvens och hållbarhet 
och leder till diskriminering bland arbetstagare och företag samtidigt som det främjar 
illojal konkurrens.

13. Europaparlamentet understryker behovet av att skydda pensionsspararna mot bankrutter i 
pensionsfonderna.

14. Europaparlamentet anser att demokratiska förändringar och ökade åtstramningar i den 
offentliga budgeten gör att pensionssystemens solvens bör garanteras genom förstärkning 
av en första offentlig pelare, genom förbättring och utvidgning av kompletterande 
tjänstepensionssystem och dessutom genom uppmuntran till användning av privata 
pensionsformer, i syfte att trygga tillgänglighet, överförbarhet och säkerhet.

15. Europaparlamentet anser att det behövs starka incitament för att uppmuntra långsiktiga 
investeringar av pensionsfonder i hållbar verksamhet som är socialt inkluderande och 
medför låga koldioxidutsläpp, och undvika kortsiktiga och överdrivna riskfyllda 
investeringar.

16. Europaparlamentet betonar att den långsiktiga bärkraften i de nationella pensionssystemen 
i medlemsstaterna är viktig för Europeiska unionens finansiella stabilitet, och att 
euroländerna är sammanlänkade på sådant sätt att dessa medlemsstaters 
pensionsåtaganden kan få gränsöverskridande verkan.

17. Europaparlamentet anser att rörlighet på arbetsmarknaden är grundläggande för tillväxten. 
Parlamentet påminner om att pensionsrättigheter måste kunna överföras mellan olika 
medlemsstater, och att det i annat fall kvarstår ett stort hinder som avskräcker människor 
från att utöva sin rätt till fri rörlighet. Det är nödvändigt att ge bättre information om 
möjligheterna att överföra pensionsrättigheter, och att skapa förutsättningar för att skydda 
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och bevara möjligheterna att till fullo överföra samtliga pensionsrättigheter, även dem 
som härrör från kompletterande system och tilläggspensioner. Parlamentet anser det därför 
nödvändigt att undersöka alla möjliga tillvägagångssätt, och inte minst att återuppta 
arbetet med ett direktiv som säkrar obegränsad rätt att överföra pensionsrättigheter. 
Parlamentet betonar dessutom att överföringsmöjligheter bör garanteras även för medel 
som betalts in till tjänstepensionsfonder men vars sammanlagda belopp inte är tillräckligt 
stort för att ge rättigheter enligt avtalsvillkoren för dessa yrkesrelaterade fonder.

18. Europaparlamentet anser därför att det är önskvärt att kommissionen snarast möjligt 
undersöker hur man kan lösa de skattemässiga och försäkringstekniska problemen i 
samband med överföring av pensioner och hur man kan inrätta ett system som gör det 
möjligt att direkt få information om pensionsrättigheter som förvärvats i EU:s 
medlemsstater.

19. Europaparlamentet anser att direktivet om tjänstepensionsinstituten bör ses över i syfte att 
säkerställa att medlemsstaterna verkligen uppfyller och efterlever direktivets krav. 
Parlamentet anser att en sådan översyn bör syfta till att främja gränsöverskridande 
användning av tjänstepensionsfonder inom den inre marknaden, garantera adekvat 
finansiell övervakning, öka nivåerna vad gäller säkerhet, insyn och information till 
förmånstagarna och uppdatera kapitaliserings- och solvenskraven. Översynen bör 
dessutom ta hänsyn till de stora skillnaderna mellan pensions- och försäkringsfonder och 
företagens eventuella ansvar samt befintliga skyddsmekanismer. Parlamentet anser att en 
fullständig konsekvensbedömning i princip måste göras för alla förslag som avser 
tjänstepensionssystem, framför allt för att beräkna merkostnader som kan tillkomma och 
inverka negativt på pensionsutbetalningskapaciteten.

20. Europaparlamentet anser att insynen i privata pensionssystem fortfarande är otillräcklig. 
Det är mycket viktigt att man ser till att arbetstagarna har tillgång till pålitlig och komplett 
information om sina pensionsrättigheter, särskilt vad gäller förväntade framtida vinster, 
eventuella risker och samtliga faktiska kostnader, speciellt kostnader i samband med 
gränsöverskridande verksamhet och rörlighet (även för den andra och den tredje pelaren). 
Parlamentet uppmanar kommissionen att utreda denna fråga ytterligare och, om det 
behövs, utforma striktare regler på detta område.

21. Europaparlamentet anser att individuella tilläggspensioner, som bidrar till adekvata 
förmåner, måste garantera en säker inkomst som förmånstagaren informeras om på ett 
lämpligt och insynsvänligt sätt. För detta syfte måste fonderna ha ordentliga solvens- och 
kapitaliseringskrav och främst arbeta med långsiktiga investeringar med låga risker.

22. Europaparlamentet anser att tillsynen i Europeiska unionen bör harmoniseras, så att man 
motverkar risken för en tävlan där medlemsstaterna bjuder under varandra när det gäller 
att erbjuda låga solvenskrav.

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillämpa ett angreppssätt grundat på 
bästa praxis när det gäller pensionerna i Europeiska unionen.
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