
AD\928278LV.doc PE500.553v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Ekonomikas un monetārā komiteja

2012/2234(INI)

27.2.2013

ATZINUMS
Sniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par atbilstīgu, drošu un noturīgu pensiju programmu
(2012/2234(INI))

Atzinumu sagatavoja (*): Thomas Mann

(*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 50. pants



PE500.553v02-00 2/12 AD\928278LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\928278LV.doc 3/12 PE500.553v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

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

Pirmais līmenis. Valsts pensiju sistēma

1. turpmāk izklāsta galvenos apsvērumus par 1., 2. un 10. iniciatīvu, kuras attiecas uz pirmo 
pensiju līmeni;

2. uzsver, ka ilgtermiņā ir iespējams vājas ekonomiskās izaugsmes scenārijs, un mijiedarbībā 
ar augošu demogrāfisko spiedienu tas nenovēršami radīs situāciju, kad darba ņēmējam 
darba mūža laikā nāksies palielināt iemaksas, lai pēc aiziešanas pensijā sev nodrošinātu 
attiecīgu ienākumu līmeni; norāda, ka dalībvalstīm taupības apstākļos būs jāveic budžeta 
konsolidācija un ekonomikas reformas, lai pirmajā pensiju līmenī nodrošinātu tādu 
pensijas apmēru, kas neļautu dzīvot trūkumā; 

3. uzskata, ka ir jāievēro pamatprincips — nodrošināt tādas pirmā līmeņa pensijas, kas 
neļautu dzīvot trūkumā un būtu pieejamas visiem neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir 
vai nav bijusi aktīva darba tirgū, — un ka ir īstenojama dzīves cikla pieeja, kurā ņemts 
vērā kopējais darba mūža ilgums visas dzīves laikā, tostarp nodarbinātības pārtraukuma 
periodi un izmaiņas, lai neizdevīgā stāvoklī nenonāktu cilvēki, kuru darba dzīve nav bijusi 
„standartam” atbilstīga, un lai tiktu atzīts brīvprātīgais darbs un neapmaksāts aprūpes 
darbs, kas ir gan sociāli, gan ekonomiski izdevīgs;

4. uzskata — par atbilstīgu un noturīgu pensiju regulējumu ir atbildīga katra attiecīgā 
dalībvalsts un šāds regulējums būtu vērtējams vienotā tirgus kontekstā, jo tam ir būtiska 
nozīme, lai nodrošinātu stabilus pensiju noteikumus un darba ņēmēju brīvu pārvietošanos 
Savienībā, turklāt Komisijai būtu galvenokārt jāapkopo un jāizplata informācija par
situāciju pensiju jomā un par pensiju reformām visā ES, attiecīgos gadījumos rosinot 
dalībvalstis rūpīgi izvērtēt savas sistēmas un apmainīties ar pieredzi un labāko praksi; 
uzsver, ka ES būtu jāveicina iespēja salīdzināt pensiju shēmas;

5. uzsver — lai pensiju sistēmas būtu ilgtspējīgas, ES vajadzētu veicināt labākās prakses 
apmaiņu, piemēram, attiecībā uz uzkrātā līmeņa palielināšanu laikposmā tieši pirms 
oficiālā pensionēšanās vecuma sasniegšanas vai ņemot vērā paredzamo dzīves ilgumu;

6. atzinīgi vērtē Komisijas 2013. gada izaugsmes pētījumā pausto aicinājumu paātrināt 
dalībvalstu pensiju sistēmu reformas, labāk samērojot pensionēšanās vecumu ar 
paredzamo dzīves ilgumu un ļaujot pagarināt darba mūža ilgumu;

7. atzīst — tā kā pensiju fondi ir galvenais ES ekonomikas finansētājs, tie ir izaugsmes 
nodrošināšanas galvenais elements;

8. aicina dalībvalstis, stiprinot pensiju sistēmas, ņemt vērā sabiedrības novecošanas izraisītās 
problēmas;

9. ar gandarījumu norāda, ka ir atzīta nepieciešamība atbalstīt otrā un trešā pensiju līmeņa 
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shēmas, jo cilvēkiem ir jāuzņemas atbildība par savām finansēm un nākotni;

10. konstatē, ka pašlaik vairāk nekā 17 % cilvēku Eiropas Savienībā ir vecāki par 65 gadiem 
un saskaņā ar Eirostata prognozēm 2060. gadā šis īpatsvars sasniegs 30 %;

11. atzinīgi vērtē apņemšanos nodrošināt atbilstīgas un noturīgas pensiju sistēmas, ko 
dalībvalstis paudušas katrai no tām adresētajos ieteikumos, kurus Padome pieņēma 
pagājušajā gadā saistībā ar Eiropas pusgadu;

12. aicina Komisiju pēc iespējas ātrāk precizēt juridisko pamatu ikvienam priekšlikumam, kas 
saistīts ar dalībvalstu pensiju sistēmām;

1. iniciatīva

13. prasa veidot spēcīgāku ES sociālo dimensiju; uzsver, ka 1. iniciatīvas darbības jomās ir 
spēkā subsidiaritātes princips; mudina Komisiju, ņemot vērā 2013. gada izaugsmes 
pētījumu, konkrētām dalībvalstīm adresētajos ieteikumos izvērtēt progresu, ko tās 
sasniegušas pensiju reformu jomā; ar gandarījumu norāda, ka ir atzīta nepieciešamība 
stiprināt pensiju sistēmas, ņemot vērā ilgtermiņa demogrāfiskās pārmaiņas, tirgus 
svārstības un zemās procentu likmes;

14. uzsver, ka, īstenojot spēcīgāku valsts politiku arodveselības, darba vides un profesionālās 
pārkvalificēšanās jomā, saistībā ar stratēģiju „Eiropa 2020” pensiju jomā pirmām kārtām 
būtu jānodrošina, lai krietni vairāk darba ņēmējiem, jo īpaši tiem, kas strādā saspringtu 
darbu, būtu izdevīgi strādāt līdz parastajam pensionēšanās vecumam;

2. iniciatīva

15. atzinīgi vērtē atbalstu; īpaši uzsver to, ka plānotais atbalsts varētu veicināt labākās prakses 
apmaiņu starp dalībvalstīm, piemēram, lai palielinātu darba tirgū aktīvo darba ņēmēju 
īpatsvaru, sevišķi šai ziņā krasi atšķirīgos dalībvalstu rādītājus to darba ņēmēju grupā, kas 
vecāki par 55 gadiem;

10. iniciatīva

16. atzinīgi vērtē pieredzes apmaiņu un labākās prakses noteikšanu attiecībā uz individuālo 
pensiju paziņojumiem, kas varētu būt pirmajam, otrajam un trešajam pensiju līmenim 
svarīgs faktors;

17. norāda — tiklīdz būs pilnībā izstrādātas individuālo pensiju paziņojumu sistēmas, 
izsmeļoša informācija par visos trijos līmeņos uzkrāto pensijas apmēru cilvēkiem ideālā 
gadījumā būtu jāsaņem vienuviet, piemēram, saskaņotā tīmekļa portālā;

18. atgādina, ka valsts pensiju sistēmas ir vienīgās, kuru pamatā ir gan vienas paaudzes, gan 
dažādu paaudžu solidaritātes princips;

19. uzskata, ka tieši valsts pensiju sistēmas vislabāk spēj nodrošināt pensionāru ienākumus;

20. pauž lielu nožēlu par to, ka Baltajā grāmatā nav risināta galvenā problēma — kā veidot 
spēcīgākas valsts pensiju sistēmas;
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21. atzinīgi vērtē Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) ieteikumu 
turpmākajos tiesību aktos iekļaut obligātas pensiju normas vai pensiju aizsardzības 
mehānismus, lai novērstu iespēju, ka ienākumu līmenis ir zemāks par nabadzības slieksni;

22. uzskata, ka finanšu darījumu nodoklis var kļūt par novatorisku risinājumu pensiju 
finansēšanai ilgtermiņā;

Otrais līmenis. Aroda pensijas

23. turpmāk izklāsta galvenos apsvērumus par 10., 11., 12., 14. un 17. iniciatīvu, kuras 
attiecas uz otro pensiju līmeni;

24. uzsver, ka otrā pensiju līmeņa fondi ir nozīmīgs reālās ekonomikas ilgtermiņa finansētājs; 
aicina Komisiju izvērtēt finanšu tirgus tiesību aktu (piem., regulas par Eiropas tirgus 
infrastruktūru (EMIR), direktīvas par finanšu instrumentu tirgiem (MiFID), Kapitāla 
prasību direktīvas (CRDIV)) kumulatīvo ietekmi uz otrā pensiju līmeņa fondiem un to 
spēju finansēt reālo ekonomiku un aicina Komisiju par to ziņot topošajā Zaļajā grāmatā 
par ilgtermiņa ieguldījumiem;

25. uzsver, ka otrā pensiju līmeņa sistēmām ir jābūt drošām un pārredzamām, tām jāgarantē 
paaudžu solidaritāte un jāatspoguļo mūsdienīgi nodarbinātības modeļi; norāda, ka dažās 
dalībvalstīs darba devēji savu pensiju shēmu atbalstam jau izmanto aizsardzības shēmas, 
nošķirot aktīvus, īstenojot pensiju shēmu neatkarīgu pārvaldību un uzņēmuma 
maksātnespējas gadījumā prioritārā kreditora statusu piešķirot pensiju shēmām, nevis 
akcionāriem;

26. uzskata, ka ir obligāti jānodrošina ES otrā līmeņa sistēmu atbilstība stingram uzraudzības 
regulējumam, lai šī līmeņa dalībniekiem un pensiju saņēmējiem garantētu spēcīgu 
aizsardzību un lai īstenotu G20 valstu pilnvarojumu, kas nosaka, ka ir nepieciešams 
pareizs finanšu iestāžu regulējums un to pienācīga uzraudzība;

27. uzsver, ka dažādās dalībvalstīs būtiski atšķiras otrā līmeņa sistēmu un to dalībnieku 
struktūra; norāda, ka dažās dalībvalstīs aroda pensijas galvenokārt ir iekļautas pirmajā 
pensiju līmenī; precizē — ja tiek izstrādāti ES normatīvie akti attiecībā uz drošības 
pasākumiem, tad tas ir jādara, ņemot vērā iespējamos ieguvumus, ko varētu panākt, 
veidojot drošāku un ienesīgāku sistēmu, veicinot pārrobežu aktivitāti un rosinot darba 
ņēmēju brīvu pārvietošanos;

28. uzsver, ka direktīva par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un 
uzraudzību (PKUI direktīva) būtu jāpārskata, lai visā Eiropā saglabātu atbilstīgas, 
noturīgas un drošas aroda pensijas, šai nolūkā veidojot vidi, kas veicina vēl lielāku 
progresu šajā jomā gan valstu, gan iekšējā tirgus līmenī, garantējot spēcīgāku aizsardzību 
esošajiem un topošajiem pensionāriem un elastīgi pielāgojot esošās shēmas, kas būtiski 
atšķiras pārrobežu un starpnozaru līmenī;

29. prasa ES likumdošanas iniciatīvas īstenot, ņemot vērā dalībvalstu izvēli attiecībā uz otrā 
pensiju līmeņa dalībniekiem;

11. iniciatīva
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30. uzsver, ka ES normatīvie akti attiecībā uz drošības pasākumiem turpmāk ir jāizstrādā, 
pamatojoties uz rūpīgu ietekmes analīzi, tajā iekļaujot nosacījumu, saskaņā ar kuru 
vienādiem produktiem ir piemērojami vieni un tie paši uzraudzības standarti, atbilstošs 
finansējums un noteikumi par darba ņēmēju mobilitāti Savienībā, un šādi akti ir jāizstrādā 
ar vispārēju mērķi saglabāt darbinieku uzkrāto pensijas apmēru; uzsver, ka ES normatīvie 
akti attiecībā uz drošības pasākumiem turpmāk ir jāizstrādā, arī pamatojoties uz aktīvu 
dialogu ar sociālajiem partneriem un citām ieinteresētajām personām, kā arī uz katrai 
valstij raksturīgo īpatnību patiesu izpratni un cieņu; īpaši akcentē to, ka pensiju sistēmas ir 
katras dalībvalsts kultūras, sociālās, politiskās un ekonomiskās vides neatņemams 
elements; uzsver, ka otrā pensiju līmeņa dalībniekiem neatkarīgi no to juridiskā statusa 
būtu jāpiemēro samērīgs un stingrs regulējums, kas veidots, ņemot vērā attiecīgo 
dalībnieku nodarbinātībai raksturīgās īpašības, sevišķi ilgtermiņa perspektīvā;

31. uzstāj — neatkarīgi no tā, kāds ir otrā pensiju līmeņa dalībnieku sastāvs, to nedrīkst 
vājināt tāds ES regulējums, kas veidots, neņemot vērā šī līmeņa ilgtermiņa perspektīvu;

32. uzskata, ka Komisijas priekšlikumos par drošības pasākumiem ir obligāti jānorāda un 
jāņem vērā valstu sistēmu savstarpējās atšķirības, turklāt katras valsts sistēmā un katrā 
attiecīgajā pensiju līmenī ir noteikti jāpiemēro princips „vienāds risks — vienādi 
noteikumi”; uzsver, ka pasākumiem ir obligāti jāatbilst proporcionalitātes principam, 
proti, mērķi un ieguvumi ir jāizvērtē, tos salīdzinot ar attiecīgo finansiālo, administratīvo 
un tehnisko slogu, un ir jāpanāk vajadzīgais izmaksu un ieguvumu līdzsvars;

33. uzskata, ka ikvienā pārskatā, ievērojot subsidiaritātes un proporcionalitātes principus, būtu 
jāizvirza kvalitatīviem drošības pasākumiem lietderīgi ieteikumi, kuri attiecas uz 
uzņēmumu stingrāku vadību un riska pārvaldību, labāku pārredzamību un pienākumu 
publiskot informāciju, kā arī izmaksu publiskošanu un ieguldījumu stratēģiju 
pārredzamību; norāda — ņemot vērā to, ka starp dalībvalstīm pastāv būtiskas atšķirības, 
īstermiņā reālāk ir nodrošināt kvalitatīvu, nevis kvantitatīvu drošības pasākumu 
konverģenci ES līmenī;

34. ņemot vērā pašlaik pieejamo informāciju, nav pārliecināts, ka būtu piemērojamas visā 
Eiropā saskaņotas pašu kapitāla vai bilances vērtēšanas prasības; tādēļ noraida 
ierosinājumu ar šādu mērķi pārskatīt Papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju 
direktīvu (PKUI direktīvu); tomēr uzskata, ka šajā politikas kontekstā pilnībā būtu jāņem 
vērā kvantitatīvais ietekmes novērtējums, ko pašlaik veic Eiropas Apdrošināšanas un 
aroda pensiju iestāde (EAAPI), kā arī šā pētījuma iespējamo analīžu rezultāti; īpaši uzsver 
to, ka tad, ja vēlāk tomēr nāksies noteikt šādas prasības, nebūtu pareizi papildpensijas 
kapitāla uzkrāšanas institūcijām tieši piemērot direktīvu par uzņēmējdarbības uzsākšanu 
un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II);

35. norāda, ka PKUI direktīva ir piemērojama tikai brīvprātīgām pensiju shēmām un 
neattiecas ne uz vienu obligātās valsts pensiju shēmas elementu;

36. īpaši uzsver to, ka apdrošināšanas produkti un PKUI būtiski atšķiras; uzsver, ka nebūtu 
pareizi papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijām tieši piemērot otrās Maksātspējas 
direktīvas kvantitatīvās prasības un ka tas varētu kaitēt gan darba ņēmēju, gan darba 
devēju interesēm; tādēļ iebilst pret otrās Maksātspējas direktīvas prasību tiešu 
piemērošanu PKUI, lai gan nenoraida centienus panākt drošību un stabilitāti;
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37. uzsver, ka sociālie partneri (t. i., darba devēji un darba ņēmēji) ir kopīgi atbildīgi par to, 
kādā kārtībā tiek nodrošinātas aroda pensijas; jo īpaši norāda, ka jebkurā gadījumā ir 
jāņem vērā saistošas sociālo partneru vienošanās, sevišķi attiecībā uz to, kā tiek līdzsvaroti 
riski un ieguvumi, ko ar aroda pensiju shēmu ir iecerēts panākt;

38. uzskata, ka turpmāk maksātspējas modeļus (piemēram, holistisku bilanci) ES līmenī ir 
lietderīgi izstrādāt tikai tad, ja, pamatojoties uz rūpīgu ietekmes analīzi, tiek atzīts, ka to 
piemērošana ir praktiski īstenojama un rentabla izmaksu un ieguvumu ziņā, vēl jo vairāk 
tādēļ, ka katrā dalībvalstī ir daudz un dažādas PKUI; īpaši uzsver to, ka otrās 
Maksātspējas direktīvas vai holistiskās bilances iespējamos variantus nedrīkst izstrādāt 
tādēļ, lai ieviestu otrās Maksātspējas direktīvai līdzīgus noteikumus;

39. norāda, ka pensiju shēmas ir dažādas — tās var būt gan garantētu ienākumu shēmas, gan 
garantētu iemaksu shēmas vai jauktas shēmas; turklāt norāda, ka dažās dalībvalstīs notiek 
pāreja no garantētu ienākumu shēmām uz garantētu iemaksu shēmām vai arī tiek veidots 
obligāts fondētais pensiju līmenis; uzsver, ka tādēļ ir jāpanāk vēl lielāka pārredzamība un 
jāsniedz iedzīvotājiem plašāka informācija par solītajiem ieguvumiem, izmaksu apmēru 
un ieguldījumu stratēģijām;

40. norāda, ka iecere panākt līdzvērtīgu konkurenci starp dzīvības apdrošināšanu un PKUI 
otrajā pensiju līmenī ir tikai daļēji nozīmīga, jo apdrošināšanas produkti un PKUI būtiski 
atšķiras, turklāt konkurence būtu atkarīga no katra konkrētā dalībnieka riska profila un arī 
no tā, cik lielā mērā attiecīgais dalībnieks ir integrējies finanšu tirgū un vai tas darbojas, 
lai gūtu peļņu; atzīst — ņemot vērā konkurenci starp dzīvības apdrošināšanu un PKUI 
otrajā pensiju līmenī, produktiem ar vienādu riska pakāpi ir būtiski piemērot vienādus 
noteikumus, lai novērstu saņēmēju maldināšanu un nodrošinātu viņiem vienlīdz drošu 
aizsardzību;

12. iniciatīva

41. uzskata, ka ir konsekventi jānodrošina, lai maksātnespējas gadījumā visās dalībvalstīs 
būtu aizsargātas Direktīvas 2008/94/EK 8. pantā noteiktās tiesības;

42. aicina Komisiju sagatavot visaptverošu pārskatu par valstu garantijas režīmiem un 
pasākumiem un, ja vērtēšanas procesā tiek konstatētas būtiskas neatbilstības, izstrādāt 
vērienīgākus ES tiesību aktu priekšlikumus, lai nodrošinātu, ka visā ES tiek izveidoti 
pilnīgi droši mehānismi vienkāršai, rentablai un samērīgai aroda pensiju tiesību 
aizsardzībai;

43. īpaši uzsver to, ka problēmas, kas saistītas ar pensiju aizsardzību maksātnespējas 
gadījumā, ir cieši saistītas ar galvenajiem PKUI direktīvas pārskatīšanas aspektiem; 
uzsver, ka Komisijai, izstrādājot šīs abas direktīvas, būtu jānodrošina to saskaņa un pilnīga 
atbilstība;

14. iniciatīva

44. atzinīgi vērtē to, ka aroda pensiju jomā tiek izstrādāts labas prakses kodekss, lai sniegtu 
pārskatu par drošām metodēm un ieteikumiem attiecībā uz garantijas režīmu un 
pasākumiem; aicina Komisiju šo darbu pienācīgi saskaņot ar attiecīgiem pārskatiem un 
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iniciatīvām; 

45. īpaši uzsver to, ka šajā kontekstā ar konkrētu rīcību ir jānodrošina arī dzimumu 
līdztiesības aspekts, jo problēmas rada tas, ka pašlaik sievietēm ir krietni mazāk iespēju 
nekā vīriešiem veidot atbilstīgus aroda pensijas uzkrājumus;

46. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri veicināt pensiju izsekojamības dienestu izveidi visās 
dalībvalstīs; uzsver — ņemot vērā to, ka mūsdienās darba ņēmēji daudz biežāk maina 
darbu, šādi dienesti kļūs cilvēkiem aizvien svarīgāki, lai viņi gūtu pienācīgu priekšstatu 
par uzkrātās pensijas kopējo apmēru un pieņemtu pamatotus lēmumus, risinot ar pensijām 
saistītus jautājumus;

47. norāda — tiklīdz būs pilnībā izveidoti pensiju izsekojamības dienesti, to darbību ideālā 
gadījumā vajadzētu attiecināt ne vien uz aroda pensijām, bet arī uz trešā pensiju līmeņa 
shēmām un individuālu informāciju par pirmā līmeņa pensijas apmēru;

17. iniciatīva

48. atzinīgi vērtē iespēju dalībvalstīs veidot pirmā un otrā pensiju līmeņa izsekojamības 
dienestus; atzinīgi vērtē arī to, ka tiek apspriesta iespēja izveidot otrā pensiju līmeņa 
pārrobežu izsekojamības dienestus (un ka Komisija ir iecerējusi sākt īstenot attiecīgu 
izmēģinājuma projektu), lai darba ņēmējiem būtu vieglāk pārvietoties no vienas 
dalībvalsts uz citu, nezaudējot pārskatu par savām pensijas tiesībām; īpaši uzsver to, ka 
iedzīvotājiem ir jāsaņem augstvērtīga informācija par visām pensiju shēmām (pirmo, otro 
un trešo pensiju līmeni), lai tie varētu plānot pensiju uzkrājumu veidošanu un apsvērt 
iespēju veidot pensijas papildu uzkrājumus; mudina Komisiju sekmēt dalībvalstu 
pašreizējās labākās prakses apmaiņu un veicināt pārrobežu izsekojamības dienestu izveidi;

49. uzsver, ka saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) datiem 
mobilitāte starp dalībvalstīm ir neliela, un tikai 3 % ES pilsoņu darbspējas vecumā dzīvo 
citā ES dalībvalstī1; tomēr uzskata, ka juridiskās noteiktības trūkums attiecībā uz pensiju 
tiesību pārvedumiem ir šķērslis, kas kavē darbaspēka mobilitāti Eiropā;

50. norāda, ka pārrobežu mobilitāte ir ne vien ES pilsoņu pamattiesības, bet arī būtiski svarīgs 
iekšējā tirgus izveides faktors un nodrošina maksimāli efektīvu Eiropas ekonomikas 
darbību; uzsver, ka ar ES darbībām pensiju jomā galvenokārt būtu jācenšas likvidēt vēl 
pastāvošos šķēršļus, kas kavē šādu mobilitāti;

51. īpaši uzsver to, ka ir jāpaplašina pensiju bāze, nodrošinot, ka shēmas ir publiski 
pieejamas;

52. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri sekmēt efektīvu pārrobežu izsekojamības dienestu izveidi; 
uzsver, ka prioritārā kārtā būtu jāveicina pārrobežu izsekojamības dienestu izveide, kas 
ļautu iedzīvotājiem, kuri strādā dažādās dalībvalstīs, darba mūža laikā krietni vieglāk 
izsekot uzkrātās pensijas apmēram un pieprasīt tās saņemšanu; īpaši uzsver to, ka 
pārrobežu izsekojamības dienestiem vajadzētu būt ārkārtīgi efektīviem, tiesiski un 

                                               
1 ESAO. „Mobilitāte un migrācija Eiropā”, 2012. g., 63. lpp. Publikācija: ESAO Eiropas Savienības 2012. gada 
ekonomikas apskats, ESAO izdevums.
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administratīvi racionāliem un ļoti rentabliem;

Trešais līmenis. Privāti pensiju uzkrājumi

53. turpmāk izklāsta galvenos apsvērumus par 9., 10., 13., 18., 19. un 20. iniciatīvu, kuras 
attiecas uz trešo pensiju līmeni;

54. secina, ka trešā pensiju līmeņa nozīme, darbības joma un struktūra katrā dalībvalstī ir 
atšķirīga;

55. uzsver, ka dalībvalstīm kā pirmā prioritāte būtu jānosaka atbilstīga nodrošinājuma 
uzturēšana pirmajā pensiju līmenī, kur ir spēkā solidaritātes princips un princips par 
visiem garantētu pienācīgu aizsardzību; uzsver, ka, mazinoties demogrāfiskajam 
spiedienam, trešajam pensiju līmenim var būt papildinoša nozīme; noraida ikvienu 
pasākumu, kas iecerēts, lai veicinātu otro un trešo pensiju līmeni uz pirmā pensiju līmeņa 
rēķina;

56. pauž nožēlu, ka salīdzinājumā ar pirmā pensiju līmeņa sistēmām trešā pensiju līmeņa 
sistēmas bieži vien rada vairāk izdevumu, tās ir riskantākas un mazāk pārredzamas; prasa 
veidot stabilu, drošu un noturīgu trešo pensiju līmeni;

57. norāda, ka dažās dalībvalstīs trešā līmeņa pensijas ir pieejamas tikai tiem, kam pietiek 
ienākumu, lai veiktu iemaksas; tādēļ prasa aktīvāk nodrošināt to, ka par trešā pensiju 
līmeņa dalībniekiem var kļūt cilvēki ar zemiem vai vidējiem ienākumiem un ka šīs līmenis 
viņiem ir pieejams;

58. uzsver, ka Komisija Zaļajā grāmatā nav skaidri noteikusi, kāds būs iecerēto trešā pensiju 
līmeņa normatīvo aktu juridiskais pamats, un uzskata to par būtisku trūkumu;

9. iniciatīva

59. attiecībā uz 9. iniciatīvu atgādina, ka ir obligāti jāievēro subsidiaritātes princips;

60. uzskata, ka attiecīgos gadījumos privāti pensiju uzkrājumi, iespējams, būtu vajadzīgi 
pienācīga pensijas apmēra veidošanai; mudina Komisiju, pamatojoties uz labākās prakses 
pieeju, sadarboties ar dalībvalstīm un izvērtēt un optimizēt privātu pensijas uzkrājumu 
stimulus, jo īpaši attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas citādi nevarētu sev nodrošināt pienācīgu 
pensiju;

61. uzskata, ka ir lietderīgi izvērtēt optimālākiem stimuliem iedibināto kārtību un sniegtos 
priekšlikumus;

62. īpaši uzsver to, ka valsts politika pirmkārt un galvenokārt ir īstenojama, nevis lai subsidētu 
trešā pensiju līmeņa shēmas, bet gan lai nodrošinātu, ka ikviens ir pienācīgi aizsargāts labi 
funkcionējošā un noturīgā pirmajā pensiju līmenī;

63. aicina Komisiju pārbaudīt trešā pensiju līmeņa sistēmu spēju pretoties krīzes ietekmei un 
iesniegt priekšlikumus par to, kā mazināt risku;

64. iesaka valsts līmenī pārbaudīt tiesību aktos noteiktos izmaksu ierobežojumus attiecībā uz 
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līguma slēgšanu un pārvaldību, piedāvātāja maiņu vai līguma veida maiņu, kā arī sniegt 
šai sakarā attiecīgus priekšlikumus;

65. uzskata, ka rīcības kodeksi attiecībā uz kvalitāti, informāciju patērētājiem un patērētāju 
aizsardzību trešajā pensiju līmenī varētu veicināt interesi par trešā pensiju līmeņa plāniem; 
mudina Komisiju sekmēt dalībvalstu pašreizējās labākās prakses apmaiņu;

13. iniciatīva

66. atbalsta ieceri izstrādāt un ieviest ES līmeņa brīvprātīgus rīcības kodeksus (un, iespējams, 
arī izstrādāt sertifikācijas shēmas) attiecībā uz kvalitāti, informāciju patērētājiem un 
patērētāju aizsardzību trešajā pensiju līmenī; ja brīvprātīgie rīcības kodeksi nebūtu 
veiksmīgs risinājums, iesaka dalībvalstīm uzņemties šo jomu regulēšanas pienākumu;

67. aicina Komisiju izvērtēt iespējas, kā labāk izmantot ES finanšu nozares tiesību aktus 
gadījumos, kad patērētājiem ir jānodrošina precīzas un objektīvas finanšu konsultācijas 
par pensijām un ar pensiju saistītiem produktiem;

18. iniciatīva

68. aicina Komisiju un attiecīgās dalībvalstis vienoties jo īpaši par to, kā nepieļaut nodokļu 
dubultu uzlikšanu un nodokļu dubultu neuzlikšanu pārrobežu pensiju gadījumos;

69. uzskata, ka diskriminējoši nodokļi ir viens no galvenajiem šķēršļiem, kas kavē mobilitāti, 
un prasa šādus nodokļus nekavējoties likvidēt, turklāt norāda, ka ES ir ierobežota 
kompetence attiecībā uz dalībvalstu nodokļu politiku;

19. iniciatīva

70. uzskata, ka ir lietderīgi izvērtēt līgumtiesību šķēršļus;

71. aicina Komisiju ar tās rīcībā esošo struktūru palīdzību atbilstoši iesaistīt sociālos 
partnerus;

20. iniciatīva

72. uzsver, ka nestabilas pirmā pensiju līmeņa sistēmas ir viens no galvenajiem valsts budžeta 
apdraudējumiem;

73. uzsver, ka valsts finanšu ilgtermiņa noturības un tajā iekļauto pensiju saistību 
aprēķināšanai ir svarīgi izmantot vienotu metodoloģiju;

74. cita starpā aicina dalībvalstis, ņemot vērā 2012. gada ziņojumu par pensiju atbilstību, 
intensīvāk strādāt, lai novērstu vecu cilvēku nabadzību; norāda, ka tad, ja šai ziņā nebūs 
izlēmīgas rīcības, kas stiprinātu pensiju sistēmas, iespējams, netiks sasniegts stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķis — izskaust nabadzību un sociālo atstumtību;

75. uzsver — lai izveidotu noturīgākas un atbilstīgākas pensiju sistēmas, galvenā uzmanība ir 
jāpievērš sieviešu un vīriešu nevienlīdzības likvidēšanai; īpaši uzsver to, ka šai ziņā visās 
dalībvalstīs ir jāveic plaša mēroga pasākumi, piemēram, lai veicinātu vienādu samaksu, 
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izskaustu diskrimināciju dzimuma dēļ, piešķirtu pensiju kredītus bērnu vai vecu cilvēku 
aprūpes laikā, samazinātu nepilna darba laika piespiedu gadījumus, kā arī uzlabotu 
nestabilās darbvietās strādājošo darba un pensijas apstākļus.
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