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IEROSINĀJUMI

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

PENSIJU SISTĒMA

1. norāda, ka gan ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes, gan Stabilitātes un 
izaugsmes pakts attiecas uz valsts izdevumiem, kas saistīti ar novecošanos; atzīst, ka 
pensiju saistību pareiza iekļaušana ir tikai viens no daudziem ilgtspējības nosacījumiem; 
aicina, īstenojot ekonomiskās pārvaldes reformu, pienācīgi ņemt vērā šo aspektu;

2. apzinoties, ka ilgtspējīgai un labi funkcionējošai pensiju sistēmai ir ļoti liela nozīme valsts 
finanšu stabilitātes nodrošināšanai, aicina Komisiju sekmēt tādu sistēmu, kurā, ierosinot ar 
pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūrām saistītus lēmumus, tiktu atbilstīgi 
ņemtas vērā pensiju reformu pilnās izmaksas;

3. uzsver, ka valsts finanšu ilgtspējības nodrošināšanas nolūkā ir jāizvērtē kopējais valsts un 
privātā sektora parādu apjoms; atgādina, ka pensiju uzkrājumi nav paredzēti tikai pensijai; 
pieprasa pārredzami parādīt visu to valsts sektora pensiju saistību apjomu, kam nepietiek 
līdzekļu, iekļaujot šīs saistības formulā, lai aprēķinātu valsts parāda un IKP attiecību;

4. uzstāj, ka dalībvalstu politikas nostādnēs ir sekmīgāk jāiekļauj ES dimensija, lai uzlabotu 
iekšējā tirgus darbību un veicinātu darba ņēmēju mobilitāti;

5. konstatē, ka demogrāfiskās novecošanās un finanšu un ekonomikas krīzes kontekstā ir 
nepieciešamas pensiju reformas, bet vienlaikus norāda, ka reformu pirmajam mērķim 
jābūt atbilstīgu pensijas ienākumu nodrošināšanai visiem;

6. uzskata, ka ES ir liela nozīme, nosakot atbilstīga pensijas pabalsta apmēru, kas izteikts kā 
nepieciešamais preču un pakalpojumu kopums pienācīga dzīvesveida nodrošināšanai 
vecāka gadagājuma cilvēkiem;

7. atzīst, ka nav nevainojamu pensijas sistēmu, taču ir pārliecināta, ka ir jāatrod līdzsvarota 
vairāku pīlāru sistēma valsts, darba un privātajā sektorā, kā arī finansēta un nefinansēta 
sistēma; uzskata, ka katrai dalībvalstij jānosaka minimālais mērķa ienākumu līmenis pēc 
pensionēšanās, lai novērstu nabadzības palielināšanos sabiedrības novecojošo iedzīvotāju 
vidū;

8. konstatē, ka pat tad, ja tirgū ir vairāki pensiju produkti, ne visiem Eiropas pilsoņiem tie ir 
pieejami;

9. saprot, ka darba ņēmēji parasti nestrādā līdz nosacītajam pensionēšanās vecumam; uzsver, 
ka ilgtspējības sasniegšanā galvenā prioritāte ir, īstenojot atbilstīgu nodarbinātības 
uzlabošanas politiku, nodrošināt darba ņēmēju spēju strādāt līdz šim vecumam;

10. uzskata, ka nodarbinātības līmeņa paaugstināšana ir labākais veids, kā nodrošināt valsts 
pensiju shēmu finansiālo pamatu, un ES jāpievērš uzmanība tam, kā sasniegt augstu 
dalības līmeni darba tirgū un augstus nodarbinātības rādītājus;
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11. uzskata, ka, palielinot pensionēšanās vecumu, jāņem vērā paredzamais dzīves ilgums un 
darba apstākļi;

PAPILDPENSIJAS KAPITĀLA UZKRĀŠANAS INSTITŪCIJU (PKUI) DIREKTĪVA

12. konstatē, ka PKUI direktīvas dalībvalstīs lielākoties tika īstenota novēloti; saprot, ka 
dalībvalstīm radās grūtības iestrādāt šos jaunos noteikumus un principus savas valsts 
tiesību sistēmā; 

13. aicina Komisiju precizēt, kad ir plānots sākt pārrobežu darbības, ņemot vērā arī Norīkoto 
darba ņēmēju direktīvas noteikumus un emigrējušo darbinieku vispārējo stāvokli, kā arī 
to, ka valstu tiesību akti sociālo tiesību un darba tiesību jomā, tostarp noteikumi par 
obligāto dalību, attiecas tikai uz pensiju shēmām; turklāt aicina Komisiju turpināt saskaņot 
noteikumus par tehniskajām rezervēm, jo īpaši par tehnisko procentu likmi, lai nepieļautu 
uzraudzības arbitrāžu; iesaka dalībvalstīm atļaut ieviest ierobežojošus pasākumus;

MAKSĀTSPĒJA

14. uzskata, ka „Maksātspēja II” ir ļoti labs sākuma punkts PKUI maksātspējas režīma 
izveidošanai; uzsver, ka šāds režīms ir jāpielāgo pensiju specifiskajām pazīmēm, jo īpaši 
saistībā ar pensijas tiesību nosacītību, pensiju portfeļu ilgumu un speciālo mehānismu 
viena veida produktu portfeļa izmantošanai;

15. uzskata, ka „Maksātspēja II” kvalitatīvajiem elementiem ir liela nozīme, pielietojot tos 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijās; norāda, ka tas īpaši attiecas uz prasībām 
saistībā ar sekmīgu riska pārvaldību;

16. konstatē, ka pensiju fondus, tostarp PKUI, joprojām regulē un pārvalda kā atsevišķas 
finanšu vienības, kaut gan praksē šīs darbības uzņemas konglomerāti; 

17. uzskata, ka jaunizveidotajai Eiropas uzraudzības iestādei (Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestādei) ir būtiska loma pensiju fondu un, konkrētāk, PKUI maksātspējas režīma 
izveidē pensiju fondiem;

MAKSĀTNESPĒJA

18. īpaši norāda uz daudziem dažādiem veidiem, kā īstenot un piemērot Maksātnespējas 
direktīvu; konstatē, ka, neskatoties uz tiesisko prasību iespējamo atbilstību, iznākums var 
būt neatbilstīgs, un tas ir pretrunā direktīvas mērķim; atsaucas uz Komisijas secinājumu, 
ka konkrētās situācijās saistībā ar direktīvas 8. pantā noteikto prasību īstenošanu var 
rasties jautājumi par to, kādā mērā daži no šiem pasākumiem nodrošinās darba ņēmēju un 
pensionāru interešu pietiekamu aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā, un 
norāda, ka ir jārisina vairākas problēmas;

19. aicina Komisiju cieši uzraudzīt šīs direktīvas īstenošanas procesu, vērsties pret 
dalībvalstīm, ja tam ir pamatojums, un direktīvas pārskatīšanas procesā ņemt vērā 
konkrēto situāciju saistībā ar darba devēja finanšu saistībām pret darba ņēmēju vai tā 
pensiju fondu; uzskata, ka principā darba ņēmēja pensijas tiesībām, ko nodrošina darba
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devējs, ir jābūt finansiāli pilnīgi nodrošinātām un nošķirtām no darba devēja pensijas 
tiesībām;

20. uzsver, ka jautājumi par pensiju fondu, tostarp PKUI, maksātspējas režīmu un pensiju 
garantijas sistēmu, ir cieši saistīti ar Maksātnespējas direktīvas 8. punktam piederīgo 
problēmu sekmīgu risināšanu;

INFORMĀCIJA

21. saprot, ka darba ņēmēju zināšanas par pensiju ir ļoti ierobežotas; uzskata, ka darba 
ņēmējiem jābūt labāk informētiem par visām pensijas tiesībām, kas viņiem pienākas, par 
nosacījumiem, kas uz viņiem attiecas, par šo tiesību aizsardzību un to pārnesamību un par 
iespējamu nepieciešamību veidot papildu uzkrājumus, lai sasniegtu sasniedzamo līmeni;

22. norāda, ka plašas izvēles iespējas ne vienmēr ir pozitīvs aspekts; uzsver, ka darba ņēmējus 
šī tēma parasti neinteresē un tā ir ļoti sarežģīta; uzskata, ka jābūt pieejamām standarta 
izvēles iespējām, vēlams, tādām, kas nosaka obligātu dalību, un atteikšanās iespējām jābūt 
ierobežotām;

POLITIKAS KOORDINĀCIJA

23. atgādina, ka Eiropas Komisijas priekšsēdētājs J. M. Barosso jau sava pilnvaru laika 
pirmajā termiņā pensijas ir noteicis par prioritāti; uzskata, ka pagaidām trūkst saskaņotas 
un vispārīgas pieejas; atzinīgi novērtē zaļās grāmatas izstrādi kā pirmo soli ceļā uz šādu 
pieeju; drīzumā gaida konkrētus tiesību aktu priekšlikumus;

24. aicina Komisiju organizēt savu darbu, pievēršot pastiprinātu uzmanību pensiju 
jautājumam, izveidojot darba grupu, kuru vadīs priekšsēdētājs J. M. Barosso un kuras 
darbības joma iekļaus visu saistīto ĢD, īpaši Ekonomikas un finanšu lietu ĢD, Iekšējā 
tirgus un pakalpojumu ĢD, Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības ĢD, 
Nodokļu politikas un muitas savienības ĢD, Veselības un patērētāju ĢD, kā arī Eurostat
dienestu un Eiropas Centrālā bankas kompetences ar pensijām saistītos jautājumos.


