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POBUDE

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

Splošne ugotovitve

1. poudarja, da morajo biti pokojnine ustrezne in trajne;

2. poudarja, da je treba zaradi različnih tradicij in nacionalnih ureditev pokojninskih
sistemov spoštovati načelo subsidiarnosti;

Pravice potrošnikov

3. navaja, da je še vedno veliko pokojninskih sistemov, ki niso pregledni glede pričakovanih 
prihodnjih prejemkov, povezanih tveganj in vseh zadevnih stroškov, tako v fazi pred 
sklenitvijo pogodbe kot po zaključku pokojninskega sporazuma;

4. poziva Komisijo, naj predloži konkretne predloge za večjo preglednost v povezavi s 
sistemi pokojninskega zavarovanja; 

5. poziva države članice, naj okrepijo dostop malih in srednje velikih podjetij, zlasti mikro 
podjetij in individualnih ponudnikov storitev (na primer v svobodnem poklicu), do 
primernih sistemov pokojninskega zavarovanja;

6. pozdravlja uvedbo nacionalnih sistemov sledenja za pokojninske pravice iz različnih virov 
v vseh državah članicah, ter poziva Komisijo, naj pripravi predloge za evropski sistem 
sledenja;

Čezmejne pravice do pokojnine

7. poudarja, da bi bilo za uresničitev pričakovanj državljanov glede notranjega trga Unije 
najbolje, da bi bile v EU vse pravice do pokojnine prenosljive; meni, da se v teoriji sedaj 
lahko prenese le zakonsko predpisane in poklicne pokojnine; 

8. poziva Komisijo, naj dodatno preveri ovire za prenos, kot so računovodski standardi in 
fiskalne ovire, da bi predložila predloge za njihovo odstranitev ter primerne nadzorne 
ukrepe;

9. poziva Komisijo, naj razloži nekatere opredelitve iz direktive o institucijah za poklicno 
pokojninsko zavarovanje, zlasti pojem čezmejne dejavnosti.

10. priznava, da še vedno obstajajo ovire za čezmejna individualna pokojninska zavarovanja 
(tretji steber); poziva Komisijo, naj pripravi predloge za odpravo teh ovir.


