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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 oktober 2006 om de offentliga 

finansernas hållbarhet på lång sikt i EU (KOM(2006)0574), 

– med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt 

artiklarna 99 och 141, 

– med beaktande av EG-domstolens domar, särskilt domstolens dom av den 17 maj 1990 i 

målet Douglas Harvey Barber mot Guardian Royal Exchange Assurance Group1, 

– med beaktande av den rättsligt bindande konventionen om avskaffande av all slags 

diskriminering av kvinnor (CEDAW), som antogs 1979 av FN:s generalförsamling, 

särskilt artikel 11.1 d och e, och artikel 11.2 c, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 1 mars 2006 om en färdplan för 

jämställdhet 2006–2010 (KOM(2006)0092), 

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte den 13 och 

14 mars 2008, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 oktober 2007 om modernisering 

av det sociala skyddet för ökad social rättvisa och ekonomisk sammanhållning: en 

satsning på aktiv integration av de personer som befinner sig längst bort från 

arbetsmarknaden” (KOM(2007)0620), 

– med beaktande av ILO:s (Internationella arbetsorganisationen) konvention om social 

trygghet (miniminormer) från 1952, 

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens tjänsteavdelningar av den 11 

april 2008 om genomförandet av artikel 8 och sammanhängande bestämmelser i rådets 

direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas 

lagstiftning om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens, rörande 

kompletterande pensionssystem utanför de nationella författningsreglerade 

socialförsäkringssystemen för ett eller flera företag (SEK(2008)0475), 

– med beaktande av rekommendationerna från den europeiska arbetsmarknadens parter i 

rapporten av den 18 oktober 2007 med titeln ”Key Challenges facing European Labour 

Markets – A Joint Analysis of European Social Partners”, 
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– med beaktande av kommissionens grönbok om en modern arbetsrätt för att möta 

2000-talets utmaningar (KOM(2006)0708) och av parlamentets resolution av 

den 11 juli 2007 i denna fråga1, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 februari 2007 med titeln 

”Kartläggning av den sociala verkligheten – delrapport till Europeiska rådets vårmöte 

2007” (KOM(2007)0063) och av parlamentets resolution av den 15 november 2007 om 

kartläggning av den sociala verkligheten2, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 maj 2007 om att främja 

solidariteten mellan generationerna (KOM(2007)0244), och av parlamentets resolution av 

den 21 februari 2008 om Europas demografiska framtid3, 

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, och av 

yttrandena från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

och utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0409/2008), och av följande skäl: 

A. Socialförsäkringar 

– inrättas, regleras, förvaltas och finansieras (oftast delvis) av staten och även 

kollektivt genom skatter eller avgifter som erläggs av de försäkrade, och staten har 

ett allmänt ansvar för att uppfylla medborgarnas socialförsäkringsbehov, 

– kännetecknas av ansvarighet och ett tillräckligt grundskydd för alla, 

– bygger på solidaritetsprincipen, 

– omfattar nio (9) områden i den ovan nämnda ILO-konventionen, 

– syftar till att ge grundtrygghet när det gäller sysselsättning 

(arbetslöshetsförsäkring), inkomst (pensioner) och förvärvsförmåga 

(sjukförsäkring). 

B. Den totala folkmängden i Europeiska unionen förväntas växa något fram till 2025 och 

minska en aning efter 2025. År 2050 kommer invånarna vara något färre och betydligt 

äldre. 

C. Om invandringen fortsätter att ligga på den nivå den gör idag kommer arbetskraften att 

minska från 227 miljoner 2005 till 183 miljoner 2050, och sysselsättningsgraden att stiga 

till 70 procent 2020. Huvudsakligen beror detta på att andelen sysselsatta kvinnor ökar. 

Det totala antalet sysselsatta kommer att öka med 20 miljoner fram till 2017, men därefter 

minska med 30 miljoner fram till 2050. Förhållandet mellan antal människor över 65 år 

och antal människor i arbetsför ålder kommer att öka från 1:4 2005 till 1:2 2050. 

D. En allmän höjning av pensionsåldern baserad på den allmänna trenden mot ökad 

medellivslängd skulle inte ta tilläcklig hänsyn till att det fortfarande finns flera 

                                                 
1  EUT C 175 E, 10.7.2008, s. 401. 
2  EUT C 282 E, 6.11.2008, s. 463. 
3  Antagna texter, P6_TA(2008)0066. 

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2006&DocNum=0708


 

industrigrenar där arbetstagarnas förväntade livslängd är betydligt kortare än 

genomsnittet. 

E. Arbetsmarknadens parter i allmänhet, och framför allt i industrigrenar där arbetstagarna 

har en medellivslängd under genomsnittet, har ett stort ansvar när det gäller in- och 

utflödet av arbetstagare och kan spela en framträdande roll när det gäller att säkerställa en 

effektiv åldersmedveten personalpolitik. 

F. Eftersom färre kommer att vara arbetslösa kommer utgifterna för arbetslöshetsersättning 

att minska med omkring 0,6 procentenheter av BNP fram till 2050, en mycket blygsam 

minskning som inte kan uppväga de ökade utgifterna inom andra områden. 

G. Utgifterna för social trygghet uppgår till 27,2 procent av Europeiska unionens 

BNP (2008). Den största andelen härav, 46 procent, utgörs av ålders- och 

pensionsförmåner. 

H. Begreppet socialförsäkring handlar inte om förhållandet mellan inkomster och utgifter 

utan är snarare ett socialt avtal som medför rättigheter och skyldigheter för både 

medborgarna och staten, och som bör hanteras som ett sådant. Socialförsäkringens 

budgetmässiga karaktär bör dock under inga omständigheter förringas. 

I. Om nuvarande politik fortsätter i de flesta medlemsstater väntas de offentliga utgifterna 

fram till 2050 att öka i takt med att befolkningen åldras. Merparten av ökningen gäller 

pensioner, hälso- och sjukvård och långtidsvård, med en topp under perioden mellan 2020 

och 2040. 

J. Lissabonstrategins mål beträffande sysselsättning för kvinnor, ungdomar och äldre, såväl 

som Barcelonamålen om barnomsorg, är fundamentala för att pensionssystemen ska 

fungera. 

K. Enligt FN:s millennieutvecklingsmål från 2000, särskilt mål 3, ska det råda jämställdhet 

mellan kvinnor och män. 

L. Kvinnor tenderar generellt sett att ha fler avbrott under sitt yrkesliv och en långsammare 

löneutveckling medan män vanligtvis har en jämnare yrkesbana och en stabilare 

löneutveckling, vilket betyder att avgifterna till respektive pensionssystem skiljer sig åt 

och leder till en ökad fattigdomsrisk för kvinnor, och eftersom kvinnor har en högre 

medellivslängd håller dessutom risken i sig längre. 

Allmänna frågor 

1. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att, med beaktande av 

Lissabonstrategin och av behovet att täcka sociala risker och säkerställa socialförsäkrings- 

och pensionssystemens hållbarhet samt bevara kärnan i de europeiska sociala modellerna, 

arbeta för att åstadkomma en balans mellan sociala utgifter och social aktivering och att 

dessutom locka fler människor till och behålla dem i trygga kvalitetsarbeten med 

socialförsäkring genom att skapa tillväxt, sysselsättning och tillgång till anställning på 

basis av öppnare marknader, att modernisera de sociala skyddsnäten (t.ex. genom större 

skillnader i ersättningar och finansieringsmekanismer) och att öka investeringarna i 

humankapital genom att främja forskning, utveckling och innovation och genom bättre 

utbildning och yrkesutbildning inom ramen för livslångt lärande för alla. 



 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant följa medlemsstaternas 

reformer av socialförsäkrings- och pensionssystemen och jämföra hur dessa system 

hittills har påverkat kvinnors sysselsättning, och koncentrera sig på de metoder som visat 

sig vara bäst, särskilt för att minska löneklyftorna mellan kvinnor och män och förena 

familjeliv och yrkesliv. 

3. Europaparlamentet framhåller att den ekonomiska tillväxten kommer att drivas på andra 

sätt till följd av demografiska förändringar och att en ökad arbetskraftsproduktivitet och 

teknisk innovation blir källor till ekonomisk tillväxt. För att bibehålla en hög produktivitet 

konstaterar parlamentet att det krävs ökade investeringar i forskning och utveckling samt i 

bättre förvaltningsmetoder, där synergin mellan teknisk och social innovation ges högsta 

prioritet. 

4. Europaparlamentet framhåller att den aktuella demografiska, ekonomiska och sociala 

utvecklingen samt förebyggandet av konflikter mellan generationer och sociala grupper 

kräver nya metoder för att effektivt och rättvist fördela kostnader och förmåner mellan en 

krympande ekonomiskt aktiv befolkning och en växande ekonomiskt inaktiv befolkning 

på europeisk och nationell nivå bör målet vara att upprätthålla balansen mellan 

socialförsäkrings- och pensionssystemens hållbarhet å ena sidan och täcka sociala risker å 

andra sidan. 

5. Europaparlamentet påminner om att gemenskapslagstiftningen på arbetsmarknadsområdet 

bör, för att främja ett hållbart socialt trygghetssystem, göra anställningsavtal på 

tillsvidarebasis till den sedvanliga anställningsformen för att säkerställa ett tillräckligt 

socialt skydd och hälsoskydd samt respekt för arbetstagarens grundläggande rättigheter. 

Parlamentet inser emellertid att man också måste trygga rättigheterna för personer med 

andra arbetsmönster, inbegripet rätten till en pension som gör att de pensionerade har 

möjligt att leva ett värdigt liv. 

6. Europaparlamentet påminner om att solidaritetsprincipen mellan generationerna och de 

sociala grupperna är grundbulten i de europeiska sociala modellerna och att den främst 

finansieras genom arbetsrelaterade inkomster såsom avgifter från arbetstagare och 

arbetsgivare, samt genom skatt på arbete. Parlamentet påpekar dock att en åldrande 

befolkning kommer att utgöra en tung börda för de förvärvsarbetande och att det bör vara 

en politisk prioritering att hitta lösningar på den demografiska förändringen. Parlamentet 

betonar att de demografiska förändringarna annars kommer att äventyra 

solidaritetsprincipen och därmed de europeiska sociala modellerna. Parlamentet 

understryker också att det därför också är mycket viktigt att stärka solidaritetsprincipen, 

inbegripet en rättvis ekonomisk ersättning. 

7. Europaparlamentet påminner om att åtgärder kan vidtas i enlighet med artikel 141 i EG-

fördraget för att aktivt åstadkomma lika löner och att socialförsäkringsavgifter enligt 

gemenskapens rättspraxis betraktas som en del av lönen. 

8. Europaparlamentet konstaterar att man till följd av de demografiska förändringarna 

uppskattar att förhållandet mellan de aktiva och de icke aktiva personerna kommer att 

vara 2:1 år 2030. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla 

strategier för att se till att vårdare, som i många fall tvingas lämna arbetsmarknaden på 

grund av sitt vårdansvar, inte påverkas negativt av osäkerheten kring 

pensionsrättigheterna. 



 

9. Europaparlamentet påminner om att trenden mot individualisering bidrar till en 

modernisering av den andra och tredje pelaren, utan att ifrågasätta första pelarens system 

för social trygghet. Härigenom ges människor, särskilt kvinnor och andra utsatta grupper, 

större valutrymme och oberoende att bygga upp sin egen tilläggspension. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra mer detaljerad forskning och 

studier om hur individualiseringen av bidragssystemen påverkar jämställdheten. 

11. Europaparlamentet anser att jämställdhet måste vara ett av målen när socialförsäkrings- 

och pensionssystemen reformeras. Bristen på jämställdhet i dessa system beror framför 

allt på indirekta orättvisor som uppkommit till följd av den fortsatta bristen på 

jämställdhet på arbetsmarknaden vad gäller såväl löner och karriärmöjligheter som 

fördelningen av familje- och hushållsansvar, och kan därför endast åtgärdas till fullo med 

övergripande åtgärder. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka medvetenheten 

bland (yngre) vuxna om vikten av att tidigt bygga upp pensionsrättigheter. 

Arbetskraft 

13. Europaparlamentet antar att en krympande arbetskraft, givet att den nuvarande situationen 

består, leder till färre arbetade timmar. För att vända trenden anser parlamentet att 

åtgärder kan vidtas för att minska arbetslösheten och öka rekryteringen (kombinerat med 

utbildning och omskolning), även bland personer med en hög arbetsförmåga, såsom 

funktionshindrade, kvinnor och äldre. Parlamentet understryker vikten av att införa 

flexibel pensionering på frivillig basis, förändra organisationen av arbetet, samt att på ett 

intelligent sätt utnyttja ny teknik. Parlamentet betonar även att det är nödvändigt att 

förbättra tjänster och tjänster rörande vård av barn och anhöriga för att minska antalet 

deltidsarbetande på frivillig basis. 

14. Europaparlamentet påminner om att en ökad sysselsättning är starkt beroende av att 

samtliga grupper aktiveras, särskilt de grupper som är utestängda från arbetsmarknaden. 

Parlamentet framhåller därför att det är viktigt att bekämpa diskriminering på 

arbetsmarknaden och att erbjuda arbete till icke aktiva personer i arbetskraften. Dessutom 

understryker parlamentet behovet av att tillhandahålla rimligt boende som kan underlätta 

anställning av funktionshindrade och av personer med allvarliga hälsoproblem och att 

säkerställa att funktionshindrade och psykiskt sjuka har tillgång till anställning.  

15. Europaparlamentet betonar därför nödvändigheten av en aktiv sysselsättningspolitik för 

kvinnor, ungdomar och äldre, för att fullt ut utnyttja arbetskraften och företagandet och 

säkerställa att bl.a. avgifterna till pensionssystemen möjliggör en skälig pension till 

pensionärer. 

16. Europaparlamentet framhåller att man på nationell nivå bör diskutera en höjning av den 

lagstadgade pensionsåldern. Parlamentet anser att det oberoende av de olika lagstadgade 

pensionsåldrarna i medlemsstaterna är nödvändigt att faktiskt uppmuntra arbetstagare att 

fortsätta arbeta på frivillig basis, så länge omständigheterna tillåter, upp till den 

tillämpliga åldern eller längre. 

17. Europaparlamentet uppmanar arbetsmarknadens parter att bland annat på grundval av 

förvärvad erfarenhet i olika sektorer förhandla fram skräddarsydda sektorsbaserade 



 

åtgärder med avseende på äldre arbetstagare i allmänhet och en åldersmedveten 

personalpolitik i synnerhet. 

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa ekonomiska och sociala 

incitament för att uppmuntra arbetstagare att frivilligt fortsätta att arbeta även efter det att 

de uppnått den lagstadgade pensionsåldern. 

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bedriva en aktiv politik för att förbättra 

förutsättningarna för säkra arbetsförhållanden, i syfte att minska riskerna i vissa yrken och 

undvika att många kvalificerade arbetstagare förtidspensioneras. 

20. Europaparlamentet påminner om att all proaktiv politik för ekonomisk migration, som 

särskilt riktar sig till potentiella invandrare i arbetsför ålder, och som erbjuder särskilt 

kvalificerade sökande snabb handläggning av invandringsärenden, behöver kompletteras 

genom att integrera invandrarna bättre både på arbetsmarknaden och i samhället som 

helhet. Parlamentet betonar att större ansträngningar för att öka invandringen kan orsaka 

kunskapsflykt från ursprungsländerna, vilket i sin tur kan påverka ekonomin och 

samhällsutvecklingen i dessa länder negativt och utlösa en ny våg av okontrollerad 

migration. 

21. Europaparlamentet inser att kompetensslöseri också kan vara ett problem, både för 

ekonomin som helhet och för de berörda personerna, när kvalificerade migrerande 

arbetstagare anställs för att tillgodose efterfrågan på mindre kvalificerad arbetskraft. 

Parlamentet betonar att migrerande arbetstagare måste kunna dra nytta av sina 

inbetalningar till pensionssystemen. 

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att se till 

att unionsmedborgare som bor och arbetar i en värdmedlemsstat inte går miste om en del 

av eller samtliga sina socialförsäkringsrättigheter. 

23. Europaparlamentet anser att invandringens långsiktiga effekt på befolkningens åldrande 

är osäker eftersom den beror på hur migrationsströmmarna ser ut, i vilken mån familjer 

återförenas och födelsetalet bland invandrarna. Parlamentet anser att invandrare kan skapa 

bättre balans i socialförsäkringssystemen, förutsatt att de är lagligt anställda och sålunda 

bidrar till finansieringen av systemet. 

Pensioner 

24. Europaparlamentet påpekar att alla sårbara grupper diskrimineras i fråga om tillträdet till 

och villkoren på arbetsmarknaden, särskilt personer i anställningar utan obligatoriska 

socialförsäkringsavgifter. Detta leder till lägre sysselsättning och lägre löner, vilket i sin 

tur gör att dessa grupper inte får lika goda möjligheter att bygga upp en tillräcklig 

pension. Parlamentet kräver lika möjligheter för alla, genom att säkerställa högre 

sysselsättning, lika lön och tillräckliga pensionsrättigheter. 

25. Europaparlamentet konstaterar att allmänna pensionssystem stärker social solidaritet och 

är medlemsstaternas ansvar, och att upprätthålla dessa system bör vara en politisk 

prioritet. Parlamentet anser att en ökad användning av alternativ till statlig pension, såsom 

tilläggspension, skulle kunna vara ett hållbart alternativ. Parlamentet framhåller att 

privatpensioner kan omfatta arbetsgivarnas eller andra kollektiva organs och föreningars 

kompletterande tjänstepensionssystem, samt individuella kompletterande pensionssystem 



 

baserade på sparkapital. Parlamentet understryker att privatpensioner skulle öka behovet 

av särskild lagstiftning för privata pensionsfonder, för överföring av sådana pensioner och 

för främjande och modernisering av (bl.a. flexibilitet) dessa alternativ. Parlamentet anser 

att man i detta sammanhang bör beakta risken att kvinnor i det nuvarande statliga 

pensionssystemet kan förlora försäkringstäckning om privatpensioner skulle ersätta detta 

system, men att denna risk kan reduceras genom att låta mammaledighet, föräldraledighet 

och avbrott i yrkeslivet av personliga skäl ge pensionsrättigheter. 

26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att beakta det stora behovet av att förändra 

de traditionella pensionssystem som bygger på en systematisk riskvärdering och som 

utgår ifrån ett traditionellt levnadsmönster, och att anpassa socialförsäkringssystemet efter 

reformen av pensionssystemet, givet att det förmodade traditionella levnadsmönster 

snabbt förändras och ”spretiga” meritförteckningar blir allt vanligare. Den allt större 

oförutsägbarheten kan innebära ett nytt socialt risktagande för många enskilda personer, 

särskilt för utsatta grupper som invandrare, lågutbildade arbetstagare och ensamstående 

föräldrar, samt personer med annat vårdansvar. Parlamentet understryker att detta kan 

medföra att de tidigt lämnar arbetsmarknaden eller deltar i begränsad utsträckning. 

Parlamentet påpekar att en förändring av pensionssystemet också är nödvändig för att 

åstadkomma en flexibel arbetsmarknad.  

27. Europaparlamentet konstaterar att ett hållbart pensionssystem måste anpassas till 

demografiska och ekonomiska utmaningar och betonar att trepelarstrukturen är en väl 

avvägd lösning, förutsatt att det är ett öppet tillträde. Parlamentet föreslår att de 

lagstadgade tjänstepensionerna (första pelaren) kompletteras med kollektivt finansierade 

tjänstepensionssystem (andra pelaren) och individuella tilläggsprodukter inom den tredje 

pelaren. Parlamentet betonar värdet av pensionssystem där solidaritet kombineras med en 

ofta hög avkastning tack vare stora volymer samt långsiktiga och försiktiga, men 

lönsamma, investeringsstrategier. Parlamentet uppmanar kommissionen att förbereda en 

lämplig och användbar ram för reglering och övervakning av alleuropeiska 

pensionsprodukter. Parlamentet understryker att en inre marknad för tjänstepensioner och 

pensioner inom den tredje pelaren skulle ge enskilda personer möjlighet att utnyttja 

överförbara tjänstepensionsarrangemang, stimulera konkurrensen och minska kostnaderna 

för pensionssparandet. 

28. Europaparlamentet konstaterar att det främst är kvinnor som tar hand om barnen, de äldre, 

sjuka eller funktionshindrade i en familj. Detta kan ske frivilligt eller ofrivilligt, på grund 

av kulturella attityder och samhällsnormer, eller för att barnomsorgen och andra 

vårdinrättningar (långsiktiga strukturer) är undermåliga eller helt saknas, vilket betyder att 

kvinnor har fler avbrott under sitt yrkesliv. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att 

kompensera för kvinnornas yrkeskarriärer och sörja för att de får en reell möjlighet att 

välja att skaffa barn och att ta ett vårdansvar, utan att behöva frukta att det går ut över 

deras ekonomi eller att deras karriärutsikter försämras. Parlamentet välkomnar åtgärder 

från medlemsstaternas sida som förhindrar och kompenserar denna situation, t.ex. genom 

att erkänna perioder av vård av barn och familj i den lagstadgade pensionsförsäkringen. 

29. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och företrädare 

för kvinnoorganisationer att vara särskilt uppmärksamma på eventuella eller konkreta 

konsekvenser av reformen av pensionssystemen för jämställdheten samt att se till att 

motåtgärder vid behov vidtas för att garantera likabehandling. 



 

30. Europaparlamentet kräver att kommissionen och medlemsstaterna utan dröjsmål vidtar 

åtgärder för att förbjuda direkt diskriminering i tjänstepensionssystemen, inbegripet att 

beräkna pensionsnivå och pensionsavgifter på grundval av könsbundna 

försäkringstekniska faktorer. 

31. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 21 februari 1997 om situationen 

för medhjälpande makor och makar till egna företagare1 vilken bland annat krävde 

individuell anslutning till pensionsförsäkringen för medhjälpande makor och makar till 

egna företagare. 

32. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 12 mars 2008 om kvinnornas 

situation i EU:s landsbygdsområden2, och uppmanar än en gång kommissionen att före 

utgången av 2008 lägga fram ett förslag till ändring av direktiv 86/613/EEG av den 

11 december 1986 om tillämpningen av principen om likabehandling av kvinnor och män 

med egen rörelse, bland annat jordbruk, samt om skydd för kvinnor med egen rörelse 

under havandeskap och moderskap3 som föreskriver individuella bidrag och 

pensionsrättigheter för kvinnor som hjälper till inom jordbruksföretag. 

33. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 11 juli 2007 om politiken på 

området finansiella tjänster (2005–2010)4, och betonar vikten av att man utvecklar en 

öppen och flexibel europeisk socialförsäkrings- och pensionsmarknad genom att minska 

skattehindren och hindren för överföring av pensionsrättigheter från en medlemsstat till 

en annan. Parlamentet anser att inrättandet av en inre marknad för pensioner förutsätter ett 

europeiskt regelverk för reglering av pensionsprodukter. 

34. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att omgående se över 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i 

och tillsyn över tjänstepensionsinstitut5 för att, utifrån de råd som lämnats av kommittén 

för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner samt en 

noggrann effektstudie, upprätta ett solitt solvenssystem som lämpar sig för sådana 

tjänstepensionsinstitut och utreda frågor om lika villkor relaterade till olika beräkningssätt 

och underliggande antaganden som ligger till grund för att mäta åtaganden. Parlamentet 

betonar att ett sådant system kan grundas på en utvidgning av vissa delar av 

kommissionens ändrade förslag av den 26 februari 2008 till Europaparlamentets och 

rådets direktiv om upptagande och utövande av försäkrings och 

återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (KOM(2008)0119) till pensionsfonder, men att 

hänsyn måste tas till de särskilda förutsättningar som gäller för tjänstepensionsinstituten, 

t.ex. långsiktigheten i de pensionsplaner de förvaltar och den typ av risktäckning och 

garantier som pensionsfonder kräver. Parlamentet anser att ett sådant särskilt 

solvenssystem skulle stärka den finansiella stabiliteten och förhindra regleringsarbitrage. 

35. Europaparlamentet erinrar om att EG-domstolen har underkänt hinder för skattebefrielse 

för gränsöverskridande pensionsinbetalningar. Parlamentet understryker att 

skattelättnader utgör det bästa incitamentet till ett långsiktigt sparande och att det kan 

behövas ytterligare harmonisering för att undanröja alla hinder för gränsöverskridande 

                                                 
1  EGT C 85, 17.3.1997, s. 186. 
2  Antagna texter, P6_TA(2008)0094. 
3  EGT L 359, 19.12.1986, s. 56. 
4  EUT C 175 E, 10.7.2008, s. 392. 
5  EUT L 235, 23.09.2003, s.10. 



 

inbetalningar till pensionsplaner. 

36. Europaparlamentet noterar den rådande trenden bort från förmånsbestämda 

pensionssystem till avgiftsbestämda pensionssystem och oroar sig över den minskning av 

arbetsgivaravgifter som denna trend uppenbart för med sig. Parlamentet betonar att 

arbetstagarna i större utsträckning måste delta i och bidra till de rådande 

pensionssystemen, för att se till att varje person får en tillräcklig pensionsinkomst, och 

betonar att arbetsgivarna måste fortsätta betala tillräckliga avgifter, särskilt när det gäller 

de avgiftsbestämda pensionssystemen. Parlamentet är oroat över att den planerade 

översynen av den internationella redovisningsstandarden (IAS) 19 om anställdas 

förmåner, t.ex. om ett eventuellt avskaffande av den s.k. korridormetoden, kan leda till 

avgörande förändringar av pensionssystemen, vilka noggrant måste bedömas, särskilt 

huruvida de förmånsbestämda pensionssystemen härigenom blir mindre attraktiva. 

37. Europaparlamentet konstaterar att man för att säkerställa anständiga levnadsvillkor för 

funktionshindrade och för att undvika ”stödfällan” måste kompensera för de extra 

levnadskostnader som är förbundna med funktionshinder och att anpassa 

pensionssystemen och politiken för social integration till dessa kostnader. 

Finansiell hållbarhet 

38. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna måste fortsätta att i tillräcklig 

utsträckning finansiera sina socialförsäkrings- och pensionssystem, hitta alternativa och 

beständiga skattebaser när konkurrensen ökar till följd av globaliseringen. Parlamentet 

framhåller att det är viktigt att minska skatten på arbete för att göra medlemsstaternas 

ekonomier mer konkurrenskraftiga och öka arbetsincitamentet. Parlamentet inser att 

övergången till kapitalinkomstbeskattning är komplicerad, eftersom skattebasen vid 

kapitalinkomstbeskattning är mindre och kapitalet mer lättrörligt. Parlamentet föreslår att 

man bör gå över till nya former av beskattning och/eller överväga andra alternativ för att 

förbättra den ekonomiska hållbarheten i de sociala utgifterna vilket skulle minska 

skattebördan för låginkomsttagare. Parlamentet vidhåller att arbetsgivarnas 

socialförsäkringsavgifter innebär en investering eftersom de resulterar i ökad 

produktivitet, vilket också är skälet till att länder med höga sociala utgifter också är de 

mest konkurrenskraftiga. 

39. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna måste inrikta sig på stabilitets- och 

tillväxtpaktens medel- och långfristiga mål och se till att de offentliga finanserna kan 

klara de ökade påfrestningar som en åldrande befolkning medför. Parlamentet noterar att 

Ekofinrådets informella möte i Brno den 5 april 2008 enades om att fokus i fråga om 

sociala utgifter bör flyttas från utgiftsvolym till framsteg och resultat. Parlamentet 

rekommenderar att rådet överväger ytterligare förbättringar av stabilitets- och 

tillväxtpakten, till exempel genom att tillåta att mer långsiktiga investeringar redovisas 

under längre tid. 

40. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna bör utforma sin finanspolitik på ett 

hållbart sätt genom att fördela skattebördan rättvist mellan arbetstagare, konsumenter, 

företag och kapitalinkomster samt mellan generationer. 

41. Europaparlamentet anser att lagstiftningen bör syfta till att trygga solvensen i och skyddet 

av tjänstepensionssystem, inte minst i samband med företagsköp eller andra betydande 

förändringar i ägandeskap eller ledning. 



 

42. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i sin årliga budget anslå medel för 

utbetalning av framtida pensioner. 

43. Europaparlamentet betonar behovet av att överväga en gradvis övergång från 

avgiftsbaserade pensionssystem till kapitaliserande sådana. 

Hälso- och sjukvård och långtidsvård  

44. Europaparlamentet är övertygat om att åtgärder för att förbättra medborgarnas hälsa 

kräver investeringar som kan bidra till att minska kostnaderna för den åldrande 

befolkningen och göra statsfinanserna mer solida. Parlamentet kräver att de värderingar 

och principer som samtliga hälso- och sjukvårdssystem i EU bygger på bibehålls, det vill 

säga att de omfattar alla, finansieras solidariskt, ger rättvis tillgång till vård och att vården 

håller hög kvalitet, trots behovet av att använda begränsade resurser rationellt. 

Parlamentet understryker att genom att förbättra organisationen och tillhandahållandet av 

tjänster i enlighet med subsidiaritetsprincipen skapas möjligheter att förbättra 

hälsotjänsternas kvalitet och ekonomiska effektivitet. 

45. Europaparlamentet anser att de förväntade ökade kostnaderna för hälso- och sjukvård och 

långtidsvård gör att medlemsstaterna bör se över finansieringen och beakta att utbudet av 

icke professionell vård kan minska då familjerna blir mindre och andelen sysselsatta 

kvinnor på arbetsmarknaden ökar, och att behovet av långtidsvård då kan bli större än 

beräknat. 

46. Europaparlamentet framhåller att särskild uppmärksamhet bör ägnas personer som är i 

behov av dyr vård eller långtidsvård, personer och grupper av personer som har särskilda 

problem med tillträde, såsom etniska minoriteter och låginkomsttagare, vård av personer 

som lider av kroniska sjukdomar samt utveckling av öppna strukturer för rehabilitering, 

social integration och stöd för personer med fysiska eller psykiska funktionshinder och 

för äldre personer, i syfte att undvika institutionalisering och hjälpa dessa personer att 

leva ett självständigt liv. 

47. Europaparlamentet konstaterar att den offentliga finansieringen av hälso- och sjukvården 

hjälper till att skydda mot ekonomiska risker, oberoende av personliga risker, och således 

främjar jämställdhet och social trygghet, medan i system med privat finansiering är 

riskspridningen liten eller obefintlig, och i allmänhet får sjukdomsrisk och 

betalningsförmåga styra avgiftsivån, samtidigt som en hållbar finansiering garanteras 

oavsett demografiska förändringar. 

48. Europaparlamentet erkänner den offentliga finansieringens betydelse för att uppfylla 

solidaritetsmålet, och inser att det råder stora nivåskillnader mellan offentlig och privat 

finansiering av hälso- och sjukvård i medlemsstaterna. Parlamentet rekommenderar 

kommissionen att bedriva forskning för att fastställa nivån på och/eller omfattningen av 

offentlig finansiering som uppfyller solidaritetsmålet, både för systemet som helhet och 

för särskilda tjänsteområden. 

49. Europaparlamentet inser att det är allt mer populärt att tillgripa marknadsbaserade 

lösningar och privatisering i samband med finansiering av hälso- och sjukvården som en 

patentlösning för att ta itu med skenande kostnader och ineffektivitet samt problem i 

vårdkvalitet, framför allt i de nya medlemsstaterna. Parlamentet noterar att bevisen för att 

den funktionella privatiseringen av sociala sjukförsäkringssystem ökar, inriktningen på 



 

vinst och konkurrens mellan finansiella mellanhänder i allmänhet gör förvaltningen av 

hälso- och sjukvårdssystem dyrare, samtidigt som det råder tvivel om dessa åtgärders 

positiva effekter på kostnadsbegränsning, effektivitet och vårdkvalitet. Av denna orsak 

rekommenderar parlamentet de medlemsstater som följer en modell med en enda betalare 

att behålla denna modell. 

50. Europaparlamentet konstaterar att hälso- och sjukvårdssystem som huvudsakligen 

finansieras via sociala avgifter på anställdas löner kan dra fördel av att intäktsbasen 

breddas till att även omfatta andra inkomster än lön. 

51. Europaparlamentet konstaterar att det mot bakgrund av principen om frihet att 

tillhandahålla tjänster och rätten för dem som omfattas av sjukförsäkring att fritt välja 

läkare eller inrättning inte är acceptabelt att medlemsstaterna vägrar att ersätta sina 

medborgare för vård de fått utomlands, men att medlemsstaterna får införa (fastställda) 

individualiserade tak för kostnaderna och är inte skyldiga att ersätta behandlingar som 

deras medborgare inte skulle ha fått hemma. 

52. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undvika ett rent ekonomiskt 

angreppssätt vid antagandet av reformpolitik som syftar till en omarbetning av den 

rättsliga ram som utgör grunden för deras nationella hälso- och sjukvårdssystem. 

53. Europaparlamentet är fast övertygat om att utgångspunkten för alla reformer bör vara en 

noggrann analys av det befintliga hälso- och sjukvårdssystemet (och dess finansiering) i 

syfte att fastställa svagheter och problemområden. Denna analys bör kombineras med 

förståelse för de faktorer som i sammanhanget kan bidra till eller hindra en lyckad reform. 

Parlamentet förväntar sig att medlemsstaterna är fullt medvetna om den betydande 

inverkan som hälso- och sjukvårdsreformer har på driften av samt kapaciteten och 

effektiviteten hos deras hälso- och sjukvårdssystem, samt om de hot som otillräckligt eller 

olämpligt planerade reformåtgärder kan utgöra för hälso- och sjukvårdstjänsternas kvalitet 

och tillgänglighet, för medborgarnas hälsa och sålunda för medborgarnas anställbarhet. 

54. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att betrakta alla olika funktioner och 

strategier för finansiering av hälso- och sjukvårdssystem snarare än att fokusera enbart på 

avgiftsmekanismerna. Parlamentet är övertygat om att en höjning av nivån på 

anställningsbaserade avgifter eller en höjning av patienters privata avgifter för att täcka 

kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsterna är missriktade strategier som kan få 

katastrofala följder eftersom de på ett oacceptabelt sätt begränsar tillgången till alla 

former av hälso- och sjukvårdstjänster för medborgare med låga inkomster. 

55. Europaparlamentet är övertygat om att tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster av hög 

kvalitet för låginkomsttagare helt klart bör ses som en prioriterad fråga, att den närmast är 

kopplad till de europeiska värdena solidaritet och lika rättigheter och att den är en 

nödvändig förutsättning för att Lissabonmålen om full sysselsättning ska kunna uppnås. 

56. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till att unionsmedborgares lika 

rätt till hälso- och sjukvårdssystem av hög kvalitet, och att inkludera nödvändiga garantier 

mot diskriminering av medborgare på ekonomisk grund i översynen av 

gemenskapslagstiftning mot diskriminering och i andra nya lagstiftningsinstrument som 

har att göra med tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster. 

57. Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna bidrar till effektivitet och rättvisa 



 

i sina respektive hälso- och sjukvårdssystem genom att minska antalet riskpooler eller  

ännu hellre genom att skapa en enda nationell pool som kan underlätta den strategiska 

styrningen och samordningen i hela hälso- och sjukvårdssystemet. 

o 

o         o 

58. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, Ständiga kommittén för sysselsättningen, Kommittén för socialt skydd 

och till regeringar och parlament i medlemsstaterna och i kandidatländerna. 


