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IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo 
lietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka dalībvalstīm ir jāpievērš uzmanība SIP vidēja un ilgtermiņa mērķiem un 
jānodrošina ilgtspējīgs valsts finansējums, lai tiktu galā ar pieaugošo spiedienu, ko rada 
iedzīvotāju novecošanās; norāda, ka 2008. gada 5. aprīlī Padome secināja, ka uzmanība 
sociālos izdevumos vairāk ir jākoncentrē nevis uz izdevumu apjomu, bet gan uz 
sasniegumiem un rezultātiem; ierosina Padomei apsvērt turpmākos SIP uzlabojumus, 
piemēram, pieļaujot, ka par ilgtermiņā orientētiem ieguldījumiem ir jāatskaitās ilgākā 
laika posmā;

2. uzsver, ka ilgtspējīgai finanšu politikai ir plašāk un godīgi jāsadala nodokļu slogs starp 
darba ņēmējiem, patērētājiem, uzņēmumiem un ienākumiem no kapitāla, kā arī paaudžu 
starpā;

3. norāda, ka kolektīvajām otrā pīlāra ar profesiju saistītajām pensiju shēmām, kuru pamatā 
ir kapitāla līdzekļi, ir svarīga nozīme kā ar likumu noteikto pirmā pīlāra pensiju 
papildinājumam, vienlaicīgi novēršot to, ka atsevišķi trešā pīlāra papildu produkti ir 
pieejami pavisam nedaudz cilvēkiem; uzsver, ka vērtīga ir kolektīvi finansēto pensiju 
sistēma, kas apvieno solidaritāti ar nereti lielo peļņu, tās apjoma, ilglaicīguma un 
piesardzīgo, bet vienlaicīgi arī ienesīgo ieguldījuma stratēģiju dēļ;

4. aicina Komisiju steidzami pārskatīt Direktīvu Nr. 2003/41/EK, ko izstrādāja, pamatojoties 
uz Apdrošināšanas uzraugu komitejas sanāksme CEIOPS konsultācijām, lai nodrošinātu 
pārliecinošu, kapitāla uzkrāšanas institūcijām piemērotu maksātspējas režīmu; uzsver, ka 
šāda režīma pamatā var būt Maksātspēja II pieeja, bet ir jārūpējas par šo institūciju 
specifiku, pensiju shēmu, ar ko tās strādā, ilglaicīgā rakstura dēļ; uzskata, ka šāds īpašs 
maksātspējas režīms nostiprinātu finansiālo stabilitāti un novērstu juridiskos 
kompromisus;

5. atgādina, ka Eiropas Kopienu tiesa izlēma pret nodokļu atvieglojumiem pārrobežu pensiju 
iemaksām; uzsver, ka nodokļu atvieglojumu sistēma ir labākais stimuls ilgtermiņa 
uzkrājumiem un ka varētu būt nepieciešama tās turpmāka saskaņošana, lai novērstu visus 
šķēršļus pārrobežu pensiju iemaksām;

6. pauž bažas par pastāvošo tendenci atteikties no „fiksēto iemaksu” shēmām un pieņemt 
„fiksēto ieguldījumu” shēmu, kas ir saistīta ar darba devēju iemaksu krasu samazināšanos; 
brīdina, ka paredzētā SGS 19 pārskatīšana neveicinās šo tendenci, likvidējot. t. s.
“koridora” pieeju, kas neitralizē galēju īstermiņa nepastāvīgumu;

7. uzsver, ka uz vienotību balstīta finansēšana ir izšķiroši svarīgs elements dalībvalstu 
veselības aprūpes sistēmām; uzsver, ka tiesību saņemt pārrobežu veselības aprūpi 
nostiprināšana nedrīkst kaitēt šai vienotībai, un tai ir jāņem vērā valsts veselības aprūpes 
finansēšanas sistēmu struktūra un specifika, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, līdztiesīgu un 
universālu piekļuvi veselības aprūpei.


