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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad valstybės narės privalo sutelkti dėmesį į vidutinės trukmės ir ilgalaikius 
Stabilumo ir augimo pakto tikslus ir užtikrinti valstybės finansų tvarumą, kad būtų galima 
įveikti sunkumus, susijusius su senėjančia visuomene;  pažymi, kad 2008 m. balandžio 5 
d. Taryba nusprendė, jog socialinių išlaidų srityje dėmesys nuo išlaidų apimties turėtų būti 
perkeliamas į pasiekimus ir rezultatus; pataria Tarybai apsvarstyti tolesnius Stabilumo ir 
augimo pakto patobulinimus, pavyzdžiui, leidimą, kad ilgalaikių investicijų apskaita būtų 
atlikta per ilgesnį laikotarpį; 

2. pabrėžia, jog siekiant užtikrinti tvarią finansų politiką reikia, kad mokesčių naštą 
visuotinai ir sąžiningai pasidalytų darbuotojai, vartotojai, verslo ir iš kapitalo pajamas 
gaunantys subjektai bei gyventojų kartos; 

3. pažymi, kad antrajame ramstyje nurodytoms kolektyvinėms profesinėms pensijų 
sistemoms, kurių pagrindas – kapitalo lėšos, turi tekti svarbus vaidmuo papildant 
įstatymuose numatytas pensijas ir tuo pat metu išvengiant, kad atskiri papildomi trečiajam 
ramsčiui priskiriami produktai būtų prieinami tik nedaugeliui žmonių; pabrėžia 
kolektyviai finansuojamų pensijų sistemų, kurioms būdingas solidarumas ir dažnai didelės 
įplaukos dėl didelio masto, ilgalaikių ir protingų bei pelningų investicijų, vertę;

4. ragina Komisiją, remiantis Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų 
komiteto (angl. CEIOPS) patarimu, skubiai persvarstyti Direktyvą 2003/41/EB siekiant 
parengti įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą, tinkančią patikimą 
mokumo tvarką; pabrėžia, kad tokia tvarka gali būti pagrįsta koncepcija „Mokumas II“, 
tačiau joje turi būti atsižvelgiama į tų įstaigų ypatumus, pavyzdžiui, į jų tvarkomų pensijų 
sistemų ilgalaikiškumą; mano, kad ši speciali mokumo tvarka prisidėtų prie finansinio 
stabilumo ir užkirstų kelią reguliuojamajam arbitražui; 

5. primena, kad Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, kuriame kaip nepriimtinos 
vertinamos kliūtys, susijusios su atleidimu nuo mokesčių, kai mokamos tarpvalstybinės 
pensijų įmokos; pabrėžia, kad mokesčių lengvatos– tai geriausia ilgalaikio taupymo 
paskata, ir kad gali reikėti toliau vykdyti derinimą siekiant pašalinti visas kliūtis, 
susijusias su tarpvalstybinėmis įmokomis pagal pensijų planus;

6. susirūpinęs dėl dabartinės tendencijos, kai nuo fiksuotų išmokų pensijų sistemų pereinama 
į fiksuotų įmokų pensijų sistemas ir kartu labai mažėja darbdavio įmokos; įspėja, kad 
numatytas tarptautinio apskaitos standarto Nr. 19 (angl. IAS 19) persvarstymas neturėtų 
prisidėti prie minėtosios tendencijos ir panaikinti vadinamąją koridoriaus koncepciją, kuri 
padeda koreguoti ypač trumpalaikius svyravimus;

7. pabrėžia, kad solidarumu pagrįstas finansavimas – nepaprastai svarbi valstybių narių 
sveikatos priežiūros sistemos dalis;  pažymi, kad stiprinant teisę naudotis 
tarpvalstybinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis neturi būti kenkiama minėtajam 
solidarumui ir būtina atsižvelgti į nacionalinių sveikatos priežiūros finansavimo sistemų 
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struktūrą ir ypatumus siekiant užtikrinti ilgalaikę, vienodą ir visuotinę galimybę naudotis 
sveikatos priežiūra.


