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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:

PENSIJŲ SISTEMA

1. atkreipia dėmesį į tai, kad tiek Bendrosiose ekonominės politikos gairėse, tiek Stabilumo 
ir augimo pakte kalbama apie su amžiumi susijusias valstybės išlaidas; pripažįsta, kad 
teisingas pensijų įsipareigojimų įtraukimas yra tik viena iš daugelio tvaraus vystymosi 
sąlygų; reikalauja deramai atsižvelgti į šį aspektą įgyvendinant ekonominio valdymo 
reformą;

2. atsižvelgiant į tai, kad tvari ir gerai veikianti pensijų sistema yra ypač svarbi norint 
užtikrinti valstybės finansų stabilumą, ragina Komisiją skatinti sukurti tokią sistemą, pagal 
kurią priimant sprendimus, susijusius su perviršinio deficito procedūromis, būtų tinkamai 
atsižvelgiama į visas pensijų reformų išlaidas;

3. pabrėžia, kad norint užtikrinti valstybės finansų tvarumą, reikia į vertinimą įtraukti visus 
valstybės ir privataus sektoriaus įsiskolinimus; primena, kad pensijų santaupos nėra vien 
tik santaupos, skirtos pensijai; reikalauja, kad visi nefinansuojami valstybės pensijų 
įsipareigojimai būtų skaidrūs įtraukiant juos į valstybės skolos ir BVP santykį;

4. primygtinai ragina valstybes nares labiau įtraukti ES aspektą į savo politiką, siekiant 
užtikrinti geresnį vidaus rinkos veikimą ir palengvinti darbuotojų judėjimą;

5. pažymi, kad pensijų reformos yra būtinos atsižvelgiant į demografinį gyventojų senėjimą 
ir finansų bei ekonomikos krizę, tačiau kartu atkreipia dėmesį į tai, kad įgyvendinant 
reformą pirmiausia turėtų būti siekiama visiems užtikrinti pakankamas pensijų pajamas;

6. mano, kad ES turi atlikti svarbų vaidmenį apibrėžiant, kokios turėtų būti adekvačios 
pensijų išmokos, pagrįstos įvairiomis prekėmis ir paslaugomis, kurių vyresniems 
žmonėms reikia oriai gyventi;

7. pripažįsta, jog nėra tobulos pensijų sistemos, tačiau yra įsitikinęs, kad turėtų būti sukurta 
darni daugiapakopė valstybės, profesinių ir privačių, tiek finansuojamų, tiek 
nefinansuojamų pensijų sistema; mano, jog kiekviena valstybė narė turėtų nustatyti 
minimalų išėjus į pensiją gaunamų pajamų lygį, kad būtų užkirstas kelias skurdo plitimui 
senėjančioje visuomenėje;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad net jeigu rinkoje esama daugiau pensijų produktų, ne visi 
Europos piliečiai gali jais naudotis;

9. pripažįsta, kad darbuotojai paprastai nedirba iki jų valstybėse narėse nustatyto pensinio 
amžiaus; pažymi, kad siekiant tvarumo pirmiausia reikėtų užtikrinti, kad darbuotojai 
galėtų dirbti iki tokio amžiaus, ir įgyvendinti atitinkamas užimtumą skatinančias politikos 
priemones;

10. mano, kad didesnis užimtumas yra geriausia priemonė, galinti užtikrinti valstybinių 
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pensijų sistemų finansinį pagrindą, ir kad ES turėtų sutelkti dėmesį į tai, kaip būtų galima 
užtikrinti aktyvų dalyvavimą darbo rinkoje ir aukštą užimtumo lygį;

11. mano, kad pensinio amžiaus didinimą reikėtų susieti su gyvenimo trukme ir darbo 
sąlygomis;

DIREKTYVA DĖL ĮSTAIGŲ, ATSAKINGŲ UŽ PROFESINIŲ PENSIJŲ SKYRIMĄ, 
VEIKLOS IR PRIEŽIŪROS

12. atkreipia dėmesį į tai, kad valstybėse narėse vėluojama įgyvendinti direktyvą dėl įstaigų, 
atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (angl. IORP); supranta, kad 
valstybės narės susidūrė su sunkumais perkeldamos šias naujas taisykles ir principus į 
savo nacionalinę sistemą; 

13. ragina Komisiją paaiškinti, kada prasideda tarpvalstybinė veikla, kartu atsižvelgiant į 
Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo nuostatas ir kitų užsienyje dirbančių 
darbuotojų padėtį, ir tai, kad nacionalinė socialinės apsaugos ir darbo teisė, įskaitant 
privalomąjį dalyvavimą, taikoma tik pensijų sistemoms; be to, ragina Komisiją toliau 
derinti taisykles, susijusias su techniniais atidėjiniais, ypač technine palūkanų norma, kad 
būtų išvengta priežiūros arbitražo; rekomenduoja valstybėms narėms leisti atskirti fondus;

MOKUMAS

14. mano, kad direktyva „Mokumas II“ yra reikšmingas pirmasis žingsnis kuriant mokumo 
sistemą įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą; pabrėžia, kad tokia sistema 
turėtų būti pritaikyta pensijų poreikiams, ypač susijusiems su teisių į pensiją sąlygomis, 
pensijų portfelio trukme ir specialiai sukurta priemone panašių produktų portfeliui valdyti;

15. mano, kad kokybiniai direktyvos „Mokumas II“ elementai yra labai svarbūs taikant juos 
įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą; pažymi, kad tai ypač taikytina 
reikalavimams, susijusiems su tinkamu rizikos valdymu;

16. pažymi, kad pensijų fondai, įskaitant įstaigas, atsakingas už profesinių pensijų skyrimą, 
vis dar valdomi ir kontroliuojami kaip atskiri finansiniai subjektai, nors praktiškai šią 
veiklą vykdo konglomeratai; 

17. mano, kad naujai įsteigta Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių 
pensijų priežiūros institucija) turėtų atlikti svarbų vaidmenį kuriant mokumo sistemą 
pensijų fondams apskritai ir ypač institucijoms, atsakingoms už profesinių pensijų 
skyrimą;

NEMOKUMAS

18. palankiai vertina didelę Nemokumo direktyvos nuostatų įgyvendinimo ir taikymo 
priemonių įvairovę; pažymi, jog nepaisant to, kad teisiniai reikalavimai gali būti visiškai 
priimtini, rezultatai gali būti neadekvatūs, o tai prieštarauja direktyvos tikslui; remiasi 
Komisijos išvada, kad tam tikrais atvejais, susijusiais su šios direktyvos 8 straipsnyje 
nustatytų reikalavimų įgyvendinimu, gali kilti klausimų dėl to, ar šių priemonių visiškai 
pakanka apginti darbuotojų ir pensininkų interesams darbdaviui tapus nemokiu, ir kad dar 
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reikės svarstyti daug kitų klausimų;

19. ragina Komisiją atidžiai stebėti kaip įgyvendinama ši direktyva, imtis veiksmų prieš 
valstybes nares, jeigu to reikia, ir persvarstant direktyvą atsižvelgti į ypatingą situaciją, 
susijusią su finansiniais darbdavio įsipareigojimais darbuotojui arba jo pensijų fondui; 
mano, kad darbuotojo teisės į pensiją, kurias užtikrina darbdavys, iš esmės turėtų būti 
visiškai finansuojamos fondų ir atskirtos nuo darbdavio;

20. pabrėžia, jog klausimai, susijęs su pensijų fondų, įskaitant įstaigas, atsakingas už 
profesinių pensijų skyrimą, mokumo sistema, ir pensijų garantijų sistema labai priklauso 
nuo to, kaip pavyks išspręsti klausimus, susijusius su Nemokumo direktyvos 8 straipsnio 
nuostatomis;

INFORMACIJA

21. pripažįsta, kad darbuotojų žinios apie pensijas yra labai menkos; mano, kad darbuotojus 
reikia geriau informuoti apie visas jų sukauptas teises į pensiją, joms taikomas sąlygas, 
tokių teisių apsaugą ir galimybę jas perkelti, taip pat galimą papildomų santaupų poreikį, 
siekiant sukaupti pageidaujamo dydžio pensiją;

22. pažymi, kad didesnis pasirinkimas ne visada reiškia geresnį pasirinkimą; pabrėžia, kad 
nagrinėjama tema nelabai domina darbuotojus ir yra labai sudėtinga; mano, kad turėtų būti 
nustatytos standartinės galimybės ir pirmenybė turėtų būti teikiama privalomam 
dalyvavimui, ir kad galimybė nedalyvauti turėtų būti ribojama;

POLITIKOS KOORDINAVIMAS

23. primena, kad pirmininkas José Manuel Barroso pensijų klausimą paskelbė prioritetiniu dar 
savo pirmosios kadencijos metu; mano, kad iki šiol nėra nuoseklaus ir visapusiško 
požiūrio šiuo klausimu; palankiai vertina Žaliąją knygą kaip pirmąjį žingsnį kuriant tokį 
požiūrį; tikisi, kad artimiausiu metu bus pateikta konkrečių teisės aktų pasiūlymų;

24. ragina Komisiją daugiau dėmesio skirti pensijų klausimui ir sudaryti darbo grupę, 
vadovaujamą pirmininko José Manuel Barroso, kuri apimtų visų susijusių generalinių 
direktoratų, ypač ECFIN, MARKT, EMPL, TAXUD, SANCO, taip pat Eurostato tarnybų 
ir ECB kompetencijas pensijų srityje.


