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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:

Generelt

1. understreger, at pensioner bør være tilstrækkelige og bæredygtige;

2. understreger nødvendigheden af at overholde nærhedsprincippet, eftersom 
pensionssystemerne er udformet efter forskellige nationale traditioner;

Forbrugerrettigheder

3. påpeger, at mange pensionssystemer stadig ikke er gennemsigtige med hensyn til de 
forventede fremtidige ydelser, de hermed forbundne risici og alle relevante omkostninger 
både før undertegnelsen af kontrakten og efter indgåelsen af pensionsaftalen;

4. anmoder Kommissionen om at fremsætte konkrete forslag for at øge gennemsigtigheden i 
forbindelse med pensionsordninger;

5. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre adgangen til passende pensionssystemer for 
SMV'er, navnlig for mikrovirksomheder og individuelle tjenesteudbydere (såsom 
freelancere);

6. glæder sig over oprettelsen af et nationalt sporingssystem for pensionsrettigheder fra 
forskellige kilder i alle medlemsstaterne og anmoder Kommissionen om at fremsætte 
forslag om et europæisk sporingssystem;

Grænseoverskridende rettigheder

7. understreger, at med henblik på at opfylde borgernes forventninger til EU's indre marked 
burde alle pensionsrettigheder ideelt set kunne overføres inden for EU; mener, at kun 
lovbestemte og arbejdsmarkedsrelaterede pensionsrettigheder teoretisk kan overføres for 
øjeblikket;

8. anmoder Kommissionen om yderligere at undersøge hindringerne for overførsel, såsom 
regnskabsstandarder og skattemæssige barrierer, med henblik på at fremsætte forslag om
at fjerne disse samt forslag om passende tilsynsforanstaltninger;

9. anmoder Kommissionen om at præcisere visse definitioner i direktivet om 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed, navnlig 
udtrykket grænseoverskridende virksomhed;
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10. erkender, at der stadig findes hindringer for udbuddet af individuelle pensionsforsikringer 
(trejde søjle) på tværs af grænserne; anmoder Kommissionen om at fremsætte forslag for 
at fjerne disse.


