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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:

Opmerkingen van algemene aard

1. onderstreept dat pensioenen adequaat en duurzaam moeten zijn;

2. onderstreept dat de uiteenlopende historische achtergronden en de nationale structuur van 
de bestaande pensioenstelsels met zich meebrengen dat het subsidiariteitsbeginsel in acht 
moet worden genomen;

Consumentenrechten

3. constateert dat het bij veel pensioenstelsels nog steeds ontbreekt aan de nodige 
transparantie omtrent de te verwachten toekomstige uitkeringen, de risico’s en alle 
relevante kosten die eraan zijn verbonden, zowel in de precontractuele fase als op het 
moment dat de pensioenovereenkomst daadwerkelijk tot stand komt;

4. verzoekt de Commissie met concrete voorstellen te komen ter verbetering van de 
transparantie met betrekking tot pensioenregelingen;

5. roept de lidstaten ertoe op mkb-bedrijven, en in het bijzonder micro-ondernemingen en 
individuele dienstverleners (zoals freelancers) beter toegang te verschaffen tot adequate 
pensioenstelsels;

6. is ingenomen met de instelling van nationale traceersystemen voor uit andere bronnen in 
om het even welke EU-lidstaat verworven pensioenrechten, en verzoekt de Commissie 
met voorstellen te komen voor de invoering van een Europees traceersysteem;

Grensoverschrijdende rechten

7. wijst erop dat alle pensioenrechten binnen de EU idealiter overdraagbaar zouden moeten 
zijn om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de burger ten aanzien van de interne 
markt van de Unie; is van mening dat wettelijke en bedrijfspensioenen momenteel alleen 
maar in theorie overdraagbaar zijn;

8. verzoekt de Commissie een nader onderzoek in te stellen naar de obstakels die 
overdraagbaarheid in de weg staan, zoals boekhoudnormen en fiscale belemmeringen, met 
het oog op de formulering van voorstellen om deze uit de weg te ruimen, die vergezeld 
moeten gaan van passende controlemaatregelen;

9. dringt er bij de Commissie op aan bepaalde definities in de IBPV-richtlijn nader toe te 
lichten, met name het concept grensoverschrijdende activiteit;
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10. onderkent dat er voor de individuele pensioenverzekeringen die (in het kader van de derde 
pijler) op internationale basis worden aangeboden nog steeds obstakels blijven bestaan; 
verzoekt de Commissie met voorstellen te komen om deze op te heffen.


