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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:

Allmänt

1. Europaparlamentet understryker att pensionerna måste vara adekvata och hållbara.

2. Europaparlamentet betonar att subsidiaritetsprincipen måste respekteras på grund av de 
olika traditioner och nationella strukturer som finns när det gäller pensionssystemen.

Konsumenträttigheter

3. Europaparlamentet konstaterar att många pensionssystem fortfarande inte medger insyn i 
de framtida förmånerna, riskerna och alla relevanta kostnader, både före och efter 
ingåendet av pensionsavtalet.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram konkreta förslag om ökad 
insyn i pensionssystemen.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka små och medelstora företags 
tillgång till adekvata pensionssystem, särskilt i fallet med mikroföretag och enskilda 
tjänsteleverantörer (till exempel frilansare).

6. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av nationella system för att spåra 
pensionsrättigheter från olika källor i alla medlemsstater och uppmanar kommissionen att 
lägga fram förslag till ett europeiskt spårningssystem.

Gränsöverskridande rättigheter

7. Europaparlamentet betonar att idealet vore att alla pensionsrättigheter gick att överföra 
inom EU, så att medborgarnas förväntningar på unionens inre marknad skulle infrias. 
Parlamentet anser att enbart lagstadgad pension och tjänstepension i nuläget är 
överförbara i teorin.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare undersöka hindren för 
överföring, till exempel redovisningsstandarder och skattehinder, med syftet att lägga 
fram förslag om att undanröja dessa, tillsammans med lämpliga övervakningsåtgärder.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra vissa definitioner i direktivet om 
tjänstepensionsinstitut, särskilt ”verksamhet över gränserna”.

10. Europaparlamentet konstaterar att det fortfarande finns hinder för att erbjuda enskilda 
pensionsförsäkringar (tredje pelaren) över gränserna. Parlamentet begär att kommissionen 
lägger fram förslag till lösningar på detta problem.


