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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–asis ramstis: Valstybinė pensijų sistema

1. šiuos pagrindinius teiginius taiko 1, 2 ir 10 iniciatyvoms, kurios yra susijusios su 1-ojo 
ramsčio pensijomis;

2. pabrėžia lėto ekonomikos augimo ilguoju laikotarpiu scenarijaus tikimybę, o tai drauge su 
didėjančiu demografiniu spaudimu neišvengiamai reiškia, kad siekiant užtikrinti 
atitinkamą pensinių pajamų lygį, darbuotojams visą savo darbingą amžių teks mokėti 
didesnes įmokas; pažymi, kad dėl to valstybėms narėms reikės konsoliduoti savo 
biudžetus ir pertvarkyti savo ekonomiką griežto taupymo sąlygomis, kad galėtų būti 
mokamos nuo skurdo grėsmės apsaugančios pirmojo ramsčio pensijos; 

3. laiko vienu iš pagrindinių principų tai, kad pirmojo ramsčio pensijos turi apsaugoti nuo 
skurdo, turi būti mokamos visiems, neatsižvelgiant į tai, ar asmuo buvo aktyvus darbo 
rinkoje, ar ne, ir būtų vadovaujamasi visą gyvenimo ciklą aprėpiančiu požiūriu, kurį 
taikant atsižvelgiama į visą asmens karjerą, įskaitant karjeros pertraukas ir pokyčius, kad 
nebūtų nubausti asmenys, kurių profesinis gyvenimas buvo „nestandartinis“, ir kad būtų 
pripažintas savanoriško darbo ir kito neapmokamo priežiūros darbo indėlis, kuris yra 
naudingas ir socialiniu, ir ekonominiu požiūriu;

4. mano, kad tinkamų ir tvarių pensinių pajamų reglamentavimas yra tik susijusių valstybių 
narių užduotis ir turėtų būti svarstomas bendros rinkos kontekste, tai labai svarbu pensinio 
aprūpinimo stabilumo ir laisvo darbo jėgos judėjimo Sąjungoje požiūriu, ir kad Komisija 
turėtų sutelkti dėmesį į informacijos apie pensijų sistemų padėtį ir jų pertvarkos pastangas 
visoje ES rinkimą ir sklaidą bei, kai tikslinga, paskatinti valstybes nares kruopščiai 
išanalizuoti savo sistemas ir keistis patirtimi ir geriausia praktika; pabrėžia, kad ES turėtų 
padidinti pensijų sistemų palyginamumą;

5. pabrėžia, kad ES turėtų skatinti keitimąsi gerąja patirtimi, pvz., praktika, kai paskutiniais 
metais prieš sulaukiant oficialaus pensinio amžiaus padidinama kaupimo norma arba 
atsižvelgiama į tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklį siekiant užtikrinti pensijų sistemų 
tvarumą;

6. palankiai vertina tai, kad Komisija 2013 m. metinėje augimo apžvalgoje ragina valstybes 
nares paspartinti pensijų sistemų pertvarką geriau suderinant pensinį amžių su tikėtina 
gyvenimo trukme ir įtraukti nuostatas, leisiančias prailginti profesinį gyvenimą;

7. pripažįsta, kad pensijų fondai yra vienas iš pagrindinių investuotojų į ES ekonomiką ir 
todėl šie fondai yra labai svarbus augimo tikslų įgyvendinimo elementas;

8. ragina tas valstybes nares, kurios šiuo metu stiprina savo pensijų sistemas, pripažinti 
gyventojų senėjimo keliamus iššūkius;
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9. palankiai vertina tai, kad yra pripažįstama, jog turi būti skatinama taikyti pirmojo ir 
antrojo ramsčių pensijų sistemas, nes žmonės turi prisiimti atsakomybę už savo pačių 
finansus ir ateitį;

10. pažymi, kad dabar 65 metų ir vyresni asmenys sudaro daugiau kaip 17 proc. Europos 
Sąjungos gyventojų ir kad šis skaičius, remiantis Eurostato prognozėmis, 2060 m. išaugs 
iki 30 proc.;

11. palankiai vertina valstybių narių prisiimtus įsipareigojimus užtikrinti adekvačių ir tvarių 
pensijų sistemas pagal konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, kurias Taryba patvirtino 
praeitais metais įgyvendinant Europos semestro priemonę;

12. ragina Komisiją teikiant pasiūlymus dėl valstybių narių pensijų sistemų kuo anksčiau 
išaiškinti jų teisinį pagrindą;

1 iniciatyva

13. ragina stiprinti ES socialinius aspektus ir pabrėžia subsidiarumo principo galiojimą tose 
srityse, su kuriomis susijusi 1 iniciatyva; ragina Komisiją vertinti valstybių narių padarytą 
pažangą įgyvendinant reformas, nurodytas konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose, 
parengtose remiantis 2013 m. metine augimo apžvalga; palankiai vertina tai, kad yra 
pripažįstama, jog reikia stiprinti pensijų sistemas demografinių pokyčių, rinkos 
nestabilumo ir žemų palūkanų normų akivaizdoje;

14. pabrėžia, kad vienas iš pagrindinių su pensijomis susijusių tikslų strategijoje „Europa 
2020" turėtų būti užtikrinti, kad gerokai daugiau darbuotojų, ypač dirbančių sunkiausią 
darbą, galėtų dirbti iki standartinio pensinio amžiaus ir šiuo tikslu stiprinti viešąją politiką 
darbuotojų sveikatos, darbo sąlygų ir profesinio perkvalifikavimo srityse;

2 iniciatyva

15. palankiai vertina paramą; ypač pabrėžia, kad planuojama parama galėtų padėti palengvinti 
valstybėms narėms keistis geriausia patirtimi, pvz., kaip padidinti dalyvavimo darbo 
rinkoje rodiklius, visų pirma asmenų, priklausančių vyresnių nei 55 metų žmonių amžiaus 
grupei, kurie labai skiriasi valstybėse narėse;

10 iniciatyva

16. palankiai vertina tai, kad būtų keičiamasi patirtimi pažymų apie prognozuojamą 
individualių pensijų dydį, kurios galėtų būti susijusios su pirmuoju, antruoju arba trečiuoju 
ramsčiu, teikimo klausimais ir nustatomi gerosios patirties šioje srityje pavyzdžiai;

17. pažymi, kad baigus kurti pažymų apie prognozuojamą pensijos dydį teikimo sistemas, 
piliečiams idealiu atveju turėtų būti suteikta galimybė rasti visą informaciją apie visas 
individualias teises į išmokas pagal visų trejų ramsčių sistemas vienoje vietoje, pvz.,
koordinuojamame interneto portale;

18. primena, kad valstybinės pensijų sistemos yra tik tos sistemos, kurios yra grindžiamos tos 
pačios kartos piliečių ir kartų solidarumu;
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19. mano, kad valstybinės pensijų sistemos yra pajėgiausios užtikrinti pajamas pensininkams;

20. labai apgailestauja, kad baltojoje knygoje neaptariamas pagrindinis klausimas – klausimas 
dėl valstybinių pensijų sistemų stiprinimo;

21. palankiai vertina Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto rekomendaciją 
būsimuose teisės aktuose nustatyti standartus, taikytinus minimalios pensijos arba 
pensinių pajamų apsaugos mechanizmams, kad būtų užtikrintos didesnės nei nustatyta 
skurdo riba pajamos;

22. mano, kad finansinių sandorių mokestis gali būti naujoviškas atsakymas į klausimą dėl
pensijų finansavimo ilguoju laikotarpiu;

2–asis ramstis: Profesinės pensijos

23. šiuos pagrindinius teiginius taiko 10, 11, 12, 14 ir 17 iniciatyvoms, kurios yra susijusios 
su antrojo ramsčio pensijomis;

24. pabrėžia, kad antrojo ramsčio pensijų fondai yra svarbūs ilgalaikiai investuotojai į realiąją 
ekonomiką; ragina Komisiją įvertinti finansų rinkos teisės aktų pvz., Europos rinkos 
infrastruktūros reglamento, Rinkos ir finansinių priemonių direktyvos, Kapitalo poreikio 
direktyvos IV), bendrą poveikį antrojo ramsčio pensijų fondams ir šių fondų pajėgumą 
investuoti į realiąją ekonomiką bei pateikti šio įvertinimo ataskaitą būsimoje Žaliojoje 
knygoje dėl ilgalaikių investicijų;

25. pabrėžia, kad antrojo ramsčio sistemos turi būti saugios ir skaidrios, jomis turi būti 
užtikrintas kartų solidarumas ir atsižvelgta į šiuolaikinio darbo pobūdį; atkreipia dėmesį į 
tai, kad kai kuriose valstybėse narėse darbdaviai jau remia savo pensijų sistemas 
laikydamiesi taisyklių dėl apsaugos sistemų taikymo, turto atskyrimo, nepriklausomo 
sistemų valdymo ir pensijų sistemų prioritetinio kreditoriaus, kurio mokėjimo 
reikalavimai įmonės bankroto atveju tenkinami pirmiau nei akcininkų, statuso;

26. mano, kad siekiant užtikrinti aukštą antrojo ramsčio pensijų fondų dalyvių ir naudos 
gavėjų apsaugos lygį ir kad būtų paisoma G20 įgaliojimo, pagal kurį visoms finansų 
įstaigoms turi būti taikomas tinkamas reguliavimas ir priežiūra, labai svarbu užtikrinti, kad 
Europos antrojo ramsčio pensijų fondai griežtai laikytųsi rizikos ribojimo taisyklių;

27. primygtinai pabrėžia, kad antrasis ramstis ir šio ramsčio fondai valstybėse narėse 
formuojami labai skirtingai; pažymi, kad kai kuriose valstybėse narėse su darbu susijusios 
pensijos daugiausia yra įtrauktos į pirmojo ramsčio sistemą; patikslina, kad ES 
reglamentavimo veikla, susijusi su atsargos priemonėmis, jei apskritai reikia jos imtis, 
turėtų būti vykdoma atsižvelgiant į galimą naudą, kalbant apie saugumo ir aprūpinimo 
pagerinimą, tarpvalstybinės veiklos palengvinimą ir laisvo darbuotojų judėjimo skatinimą;

28. pabrėžia, kad Profesinių pensijų skyrimo direktyvos persvarstymu turėtų būti siekiama 
užtikrinti, kad profesinės pensijos ir toliau būtų adekvačios, tvarios ir saugios, sukuriant 
aplinką, skatinančią tolesnę valstybių narių ir vidaus rinkos pažangą šioje srityje, 
suteikiant didesnę apsaugą dabartiniams ir būsimiems pensininkams ir lanksčiai 
prisitaikant prie didelės skirtinguose sektoriuose ir valstybėse dabar taikomų sistemų 
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įvairovės;

29. reikalauja, kad pasiūlymuose dėl ES teisės aktų turėtų būti gerbiamas valstybių narių 
pasirinkimas antrojo ramsčio pensijų fondų požiūriu;

11 iniciatyva

30. pabrėžia, kad bet kokia tolesne reglamentavimo ES lygmeniu veikla, susijusi su apsaugos 
priemonėmis, turi būti grindžiamas patikima poveikio analize, į kurią reikėtų įtraukti 
nuostatą, kad panašiems produktams būtų taikomi tie patys rizikos ribojimo standartai, 
užtikrinant adekvačias lėšų atsargas ir darbuotojų judumą Sąjungoje, ir turėtų būti 
siekiama apsaugoti akumuliuotas darbuotojų teises gauti išmokas; pabrėžia, kad bet kokia 
tolesne reglamentavimo ES lygmeniu veikla, susijusi su apsaugos priemonėmis, taip pat 
turi būti grindžiama aktyviu dialogu su socialiniais partneriais ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis ir tikru nacionalinių ypatybių supratimu bei jų paisymu; 
pabrėžia, kad kiekvienos valstybės narės pensijų sistemos yra labai glaudžiai susijusios su 
jos kultūrinėmis, socialinėmis, politinėmis ir ekonominėmis sąlygomis; pabrėžia, kad 
visiems antrojo ramsčio pensijų fondams, kad ir koks būtų jų teisinis statusas, turėtų būti 
taikomas proporcingas ir griežtas reguliavimas, atsižvelgiant į jų veiklos ypatumus, ypač 
ilguoju laikotarpiu;

31. primygtinai tvirtina, kad antrojo ramsčio pensijų sistemoms, kad ir kokie fondai būtų į jas 
įtraukti, neturėtų kilti grėsmė dėl ES reguliavimo, kuriuo neatsižvelgiama į jų ilgalaikį 
horizontą;

32. mano, kad Komisijos pasiūlymais, susijusiais su apsaugos priemonėmis, turi būti ne tik 
nustatomi nacionalinių sistemų skirtumai ir į juos atsižvelgiama, bet taip pat atitinkamam 
kiekvienos nacionalinės sistemos ramsčiui turi būti taikomas principas “vienoda rizika, 
vienodos taisyklės”; pabrėžia, kad priemonėmis turi būti griežtai paisoma proporcingumo 
atsižvelgiant į tikslų bei naudos ir finansinių, administracinių ir techninių sąnaudų santykį 
ir atitinkamą sąnaudų ir naudos pusiausvyrą;

33. mano, kad, kalbant apie kokybines apsaugos priemones, pasiūlymai dėl sustiprinto įmonių 
ir rizikos valdymo bei didesnio skaidrumo ir informacijos atskleidimo prievolių, įskaitant 
prievoles dėl informacijos apie išlaidas atskleidimo ir investavimo strategijos skaidrumo, 
yra naudingi it turėtų būti teikiami atliekant bet kokią peržiūrą, kartu turi būti paisoma 
subsidiarumo ir proporcingumo principų; pažymi, kad, atsižvelgiant į didelius skirtumus 
valstybėse narėse, trumpuoju laikotarpiu labiau galima kokybinių apsaugos priemonių 
konvergencija ES lygmeniu nei kiekybinių apsaugos priemonių konvergencija;

34. nėra įsitikinęs, atsižvelgdamas į šiuo metu turimą informaciją, kad būtų tinkama Europos 
lygmeniu nustatyti nuosavo kapitalo arba balanso vertinimo reikalavimus; dėl šios 
priežasties nepritaria bet kokiam Profesinių pensijų skyrimo direktyvos persvarstymui, 
kuriuo to siekiama; tačiau mano, kad šiame politiniame kontekste reikėtų visapusiškai 
atsižvelgti į šiuo metu EDPPI atliekamą kiekybinį poveikio tyrimą ir galimą tolesnę šio 
tyrimo rezultatų analizę; pabrėžia, kad jei tokius reikalavimus numatoma taikyti vėliau, 
tiesioginis iniciatyvos „Mokumas II“ rūšies kapitalo reikalavimų taikymas profesinių 
pensijų skyrimo įstaigoms vis tiek nebūtų tinkama priemonė;
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35. pažymi, kad Pensijų fondų direktyva taikoma tik savanoriško pensijų kaupimo sistemoms 
ir ji neapima jokių priemonių, įtrauktų į privalomą valstybinių pensijų sistemą;

36. pabrėžia, kad tarp draudimo produktų ir profesinių pensijų sistemų yra esminių skirtumų; 
pabrėžia, kad tiesiogiai taikyti iniciatyvos „Mokumas II“ kiekybinius reikalavimus už 
profesinių pensijų skyrimą atsakingoms įstaigoms būtų netinkama ir kad tai galėtų 
pakenkti ir darbuotojų, ir darbdavių interesams; todėl nepritaria tam, kad iniciatyvos 
„Mokumas II“ reikalavimai būtų tiesiog taikomi už profesinių pensijų skyrimą 
atsakingoms įstaigoms, tačiau priimtų požiūrį, kuriuo siekiama saugumo ir tvarumo;

37. pabrėžia, kad socialiniai partneriai (t. y. darbdaviai ir darbuotojai) dalijasi bendra 
atsakomybe už susitarimų dėl profesinių pensijų kaupimo turinį; pabrėžia, kad socialinių 
partnerių sutartiniai susitarimai turi būti visada pripažįstami, ypač kalbant apie rizikos ir 
atlygio pusiausvyrą, kurią profesinių pensijų sistema siekiama užtikrinti;

38. mano, kad plėtoti ES lygmeniu mokumo modelius, pvz., bendros balanso sumos (angl. 
Holistic Balance Sheet, HBS), tikslinga tik tuo atveju, jeigu remiantis patikima poveikio 
analize įsitikinama, kad jų taikymas praktiniu požiūriu įmanomas ir ekonominės naudos 
požiūriu veiksmingas, ypač atsižvelgiant į įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų 
skyrimą, įvairovę valstybėse narėse; pabrėžia, kad tolesne iniciatyvos „Mokumas II“ arba 
bendros balanso sumos variantų plėtra neturi būti siekiama įdiegti nuostatas pagal 
iniciatyvos „Mokumas II“ modelį;

39. atkreipia dėmesį į tai, kad pensijų sistemų modeliai yra labai įvairūs ir gali būti grindžiami 
fiksuotomis išmokomis, fiksuotomis įmokomis arba mišrūs; taip pat atkreipia dėmesį į tai, 
kad kai kuriose valstybėse narėse pereita nuo fiksuotų išmokų modelio prie fiksuotų 
įmokų modelio arba nustatyti privalomi finansavimo ramsčiai; pabrėžia, kad tai lemia 
didesnį poreikį užtikrinti piliečiams didesnį skaidrumą ir geresnį jų informavimą apie 
žadamas išmokas, išlaidų lygį ir investavimo strategiją;

40. pabrėžia, kad sumanymas dėl vienodų konkurencinių sąlygų gyvybės draudimui ir antrojo 
ramsčio sistemoms sukūrimo yra tinkamas tik tam tikru mastu, nes tarp draudimo 
produktų ir profesinių pensijų sistemų yra esminių skirtumų, ir priklauso nuo rizikos 
profilio, integracijos į finansų rinką laipsnio, ir nuo to, ar konkretus paslaugų teikėjas turi 
pelno siekiančios ar ne pelno siekiančios bendrovės statusą; pripažįsta, kad gyvybės 
draudimo ir antrojo ramsčio sistemų konkurencijos sąlygomis labai svarbu užtikrinti, kad 
tos paties rizikos lygio produktams būtų taikomos tos pačios taisyklės, siekiant išvengti 
naudos gavėjų klaidinimo ir užtikrinti jiems vienodo lygio apsaugą nuo rizikos;

12 iniciatyva

41. mano, kad nemokumo atveju teisės į pensiją turi būti vienodai apsaugotos pagal 
Direktyvos 2008/94/EB 8 straipsnį valstybėse narėse;

42. ragina Komisiją atlikti išsamią nacionalinių apsaugos sistemų ir priemonių apžvalgą ir, 
jeigu atliekant ją bus nustatyta rimtų neatitikimų reikalavimams, pateikti pasiūlymus dėl 
tobulesnių ES teisės aktų siekiant užtikrinti, kad visoje ES būtų nustatyti visiškai patikimi 
paprastos, nebrangios ir proporcingos teisių į profesines pensijas apsaugos mechanizmai;
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43. pažymi, kad pensijų apsaugos nemokumo atveju klausimai yra glaudžiai susiję su 
pagrindiniais Profesinių pensijų skyrimo direktyvos peržiūros aspektais; pabrėžia, kad 
rengdama šias dvi direktyvas Komisija turėtų užtikrinti jų atitikimą ir visišką 
suderinamumą;

14 iniciatyva

44. palankiai vertina gerosios patirties kodekso profesinių pensijų sistemų srityje parengimą, 
kadangi juo siekiama pateikti patikimų procedūrų, susijusių su apsaugos sistemomis, ir 
pasiūlymų dėl apsaugos priemonių apžvalgą; ragina Komisiją tinkamai derinti šį darbą su 
Profesinių pensijų skyrimo direktyvos peržiūra ir iniciatyvomis;

45. pabrėžia, kad vykdant šį darbą taip pat turi būti konkrečiai atsižvelgta į lyčių aspektą, 
atsižvelgiant į probleminį faktą, jog šiuo metu moterys turi mažiau galimybių sukaupti
adekvataus dydžio profesines pensijas nei vyrai;

46. palankiai vertina Komisijos ketinimą skatinti plėtoti pensijų stebėsenos paslaugas visose 
valstybėse narėse; pabrėžia, atsižvelgdamas į tai, kad dabar darbuotojai linkę dažniau 
keisti darbą nei praeityje, kad toks mechanizmas taps vis svarbesnis užtikrinant, kad 
piliečiai galėtų gauti tinkamos informacijos apie visą jų sukauptą pensiją ir priimti 
protingus sprendimus su pensijomis susijusiais klausimais;

47. pažymi, kad kai pensijų mechanizmas bus visiškai sukurtas, idealiu atveju jis apims ne tik 
profesines pensijas, bet ir trečiosios pakopos sistemas bei individualią informaciją apie 
sukauptą pensiją pagal pirmojo ramsčio sistemą;

17 iniciatyva 

48. palankiai vertina svarstymus apie pirmojo ir antrojo ramsčių pensijų stebėsenos paslaugų 
teikimą valstybėse narėse ir antrojo ramsčio tarpvalstybinės stebėsenos paslaugų plėtotę;
taip pat palankiai vertina svarstymus ir Komisijos ketinimą pradėti bandomąjį projektą, 
apimantį antrojo ramsčio pensijų tarpvalstybinės stebėsenos paslaugų plėtotę siekiant 
palengvinti piliečiams galimybę judėti tarp valstybių narių neprarandant galimybės aiškiai 
matyti, kokias teises į pensiją jie turi; pabrėžia, kad piliečiams reikia aukštesnės kokybės 
informacijos iš visų pensijų sistemų (pirmojo, antrojo ir trečiojo ramsčių), kad jie galėtų 
planuoti savo pensijas ir pagrįstai apsispręsti, ar jiems reikia kaupti pensiją pagal 
papildomų pensijų sistemą; ragina Komisiją sudaryti geresnes sąlygas valstybėms narėms 
keistis sukaupta geriausia patirtimi ir skatinti tarpvalstybinės pensijų stebėsenos paslaugų 
plėtotę;

49. atkreipia dėmesį, kad, EBPO duomenimis, judumas tarp valstybių narių yra nedidelis ir tik 
3 proc. darbingo amžiaus ES piliečių gyvena kitoje ES valstybėje;1 mano, kad teisinis 
netikrumas dėl teisių į pensijas perkėlimo yra viena iš pagrindinių darbo jėgos judumo 
Europoje kliūčių;

                                               
1 EBPO (2012), Mobility and migration in Europe (Judumas ir migracija Europoje), p. 63, leidinyje OECD 
Economic Surveys: European Union 2012 (EBPO ekonominiai tyrimai: Europos Sąjunga 2012 m.), OECD 
Publishing.
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50. pažymi, kad tarpvalstybinis judumas yra ne tik viena iš pagrindinių ES piliečių teisių, bet 
ir labai svarbus veiksnys užtikrinant kuo efektyvesnį vidaus rinkos ir Europos ekonomikos 
veikimą; pabrėžia, kad vienas iš pagrindinių ES veiklos pensijų srityje tikslų turėtų būti 
likusių tokio judumo kliūčių pašalinimas;

51. pažymi, kad reikia išplėsti bazę atveriant sistemas;

52. palankiai vertina Komisijos ketinimą skatinti veiksmingo tarpvalstybinės stebėsenos 
paslaugų plėtotę; pabrėžia, kad tarpvalstybinio stebėsenos paslaugų, kurios padėtų gerokai 
palengvinti galimybę skirtingose valstybėse narėse dirbantiems piliečiams visada aiškiai 
matyti, kokią pensiją jie sukaupė per savo karjerą, ir reikalauti išmokų, kurias jie turi teisę 
gauti, kūrimas turėtų būti skatinamas kaip pirmaeilės svarbos klausimas; todėl pabrėžia, 
kad tarpvalstybinės stebėsenos paslaugos turėtų būti labai veiksmingos, teisiniu ir 
administraciniu aspektais racionalios ir labai pigios;

3–asis ramstis: Privačių pensijų kaupimas

53. šiuos pagrindinius teiginius taiko 9, 10, 13, 18, 19 ir 20 iniciatyvoms, kurios yra susijusios 
su trečiuoju ramsčiu;

54. pažymi, kad trečiojo ramsčio reikšmė, paplitimas ir formavimas valstybėse narėse labai 
skiriasi;

55. pabrėžia, kad tinkamų pensijų pagal solidarią ir tinkamą apsaugą visiems suteikiančių 
nuostatų pagal pirmąjį ramstį išlaikymas turėtų būti svarbiausias valstybių narių 
prioritetas; pabrėžia, kad trečiasis ramstis gali būti papildoma priemonė, kai sumažės 
demografinis spaudimas; atmeta bet kokias priemones, kuriomis būtų sumenkinama 
pirmojo ramsčio reikšmė ir vietoje to plėtojamas antrasis arba trečiasis ramstis;

56. apgailestauja, kad trečiojo ramsčio sistemos dažniausia yra brangesnės, rizikingesnės ir 
mažiau skaidrios, negu pirmojo ramsčio sistemos; ragina suteikti trečiajam ramsčiui 
stabilumo, patikimumo ir tvarumo;

57. atkreipia dėmesį, kad kai kuriose valstybėse narėse trečiojo ramsčio pensijos prieinamos 
tik asmenims, turintiems pakankamas pajamas, kad galėtų mokėti įmokas; todėl ragina 
priimti mažas arba vidutines pajamas gaunančius asmenis į trečiojo ramsčio sistemas ir 
gerinti jų galimybes jomis naudotis;

58. pabrėžia, kad Komisija savo žaliojoje knygoje aiškiai neparodė, kokiu teisiniu pagrindu 
grindžiami trečiojo ramsčio reglamentavimo ketinimai, ir laiko tai esminiu trūkumu;

9 iniciatyva

59. nurodo, kad 9 iniciatyvos atžvilgiu būtina laikytis subsidiarumo principo;

60. mano, kad kai kuriais atvejais privatus pensijos kaupimas galėtų būti būtinas siekiant 
užsitikrinti adekvačią pensiją; ragina Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis 
vadovaujantis geriausia patirtimi grindžiamu požiūriu bei įvertinti ir optimizuoti paskatas 
privačiai kaupti pensiją, ypač skirtas asmenims, kurie kitaip negalėtų sukaupti adekvačios 
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pensijos;

61. mano, kad tikslinga įvertinti gerąją patirtį ir pasiūlymus optimizuoti paskatas;

62. pabrėžia, kad svarbiausias viešosios politikos prioritetas turėtų būti ne remti trečiojo 
ramsčio sistemas subsidijomis, o užtikrinti, kad visi piliečiai būtų tinkamai apsaugoti gerai 
veikiančioje ir tvarioje 1-ojo ramsčio sistemoje;

63. ragina Komisiją apsvarstyti kapitalu grindžiamų trečiojo ramsčio sistemų pažeidžiamumą 
krizės atveju ir pateikti rekomendacijas dėl rizikos sumažinimo;

64. siūlo nacionaliniu lygmeniu apsvarstyti įstatymais nustatytus išlaidų apribojimus sudarant 
ir administruojant sutartis, keičiant paslaugos teikėją arba sutarties rūšį ir šiuo klausimu 
pateikti rekomendacijas;

65. mano, kad elgesio kodeksai, kalbant apie kokybę, informacijos teikimą vartotojams ir 
vartotojų apsaugą pagal trečiąjį ramstį, galėtų padėti padidinti trečiojo ramsčio pensijų 
sistemų patrauklumą; ragina Komisiją sudaryti geresnes sąlygas valstybėms narėms keistis 
sukaupta geriausia patirtimi;

13 iniciatyva

66. pritaria tam, kad būtų plėtojami ir nustatomi ES lygmens savanoriški elgesio kodeksai ir 
galbūt produktų sertifikavimo sistemos, kalbant apie kokybę, vartotojų informavimą ir 
apsaugą pagal trečiąjį ramstį; jei savanoriški kodeksai nepasitvirtintų, ragina valstybes 
nares reglamentuoti šias sritis;

67. ragina Komisiją išsiaiškinti būdus tinkamiau taikyti ES finansų sektoriui skirtus teisės 
aktus, kalbant apie tai, kad turi būti užtikrinta, jog vartotojams būtų teikiamos tikslia ir 
objektyvia informacija grindžiamos finansinės konsultacijos pensijų ir su pensijomis 
susijusių produktų klausimais;

18 iniciatyva

68. ragina Komisiją ir susijusias valstybes nares visų pirma susitarti dėl to, kaip išvengti 
dvigubo apmokestinimo ir visiško neapmokestinimo tarpvalstybinių pensijų srityje;

69. mano, kad ir diskriminaciniai mokesčiai yra didelė kliūtis judumui, ir ragina juos 
nedelsiant panaikinti, atkreipdamas dėmesį į tai, kad ES kompetencija valstybių narių 
mokesčių politikos srityje yra ribota;

19 iniciatyva

70. mano, kad reikėtų apsvarstyti kliūtis, kylančias pagal sutarčių teisę;

71. ragina Komisiją tinkamai įtraukti socialinius partnerius pasitelkiant esamas struktūras;

20 iniciatyva

72. pabrėžia, kad dėl netvarių pirmojo ramsčio sistemų kyla didelė rizika nacionaliniams 



AD\928278LT.doc 11/12 PE500.553v02-00

LT

biudžetams;

73. pabrėžia, kad svarbu naudoti vienodą metodiką apskaičiuojant ilgalaikį viešųjų finansų 
tvarumą ir jų dalį, susijusią su įsipareigojimais pensijų srityje;

74. ragina valstybes nares, remdamasis, inter alia, 2012 m. pensijų adekvatumo ataskaita, 
sustiprinti skurdo senatvėje prevencijos pastangas; pažymi, kad jeigu šiuo atžvilgiu nebus 
imtasi ryžtingų pensijų sistemų stiprinimo veiksmų, strategijos „Europa 2020“ užsibrėžtas 
skurdo ir socialinės atskirties mažinimo tikslas veikiausiai nebus pasiektas;

75. primygtinai pabrėžia, kad siekiant sukurti tvaresnių ir adekvatesnių pensijų sistemas, 
svarbiausia sutelkti dėmesį į tai, kad būtų panaikinta vyrų ir moterų nelygybė; pabrėžia, 
kad visose valstybės narės turi būti imtasi veiksmingesnių priemonių šiuo atžvilgiu, pvz., 
kalbant apie vienodo darbo užmokesčio skatinimą, kovą su diskriminacija dėl lyties, 
pensijos kreditų teikimą vaikus ir pagyvenusius asmenis prižiūrintiems asmenims, 
nesavanoriško darbo ne visą darbo laiką paplitimo rodiklio mažinimą bei mažų garantijų 
darbą dirbančių asmenų darbo ir pensijos sąlygų gerinimą.
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