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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Žaliosios knygos „Adekvačios, tvarios ir saugios Europos pensijų sistemos“
(2010/2239(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 7 d. Komisijos komunikatą „Žalioji knyga. Adekvačios, 
tvarios ir saugios Europos pensijų sistemos“ (COM(2010)0365),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio XX d. rezoliuciją dėl demografinių iššūkių ir 
kartų solidarumo1,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pranešimą dėl 
2010 m. liepos 7 d. Komisijos komunikato „Žalioji knyga. Adekvačios, tvarios ir saugios 
Europos pensijų sistemos“2,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių 
užimtumo politikos gairių. 2020 m. Europos strategijos integruotų gairių II dalis 
(COM(2010)0193) ir į savo 2010 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją šia tema3, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 29 d. Komisijos komunikatą „Sprendžiant ES 
visuomenės senėjimo daromo poveikio klausimą (2009 m. pranešimas apie visuomenės 
senėjimą) (COM(2009)0180) ir į savo 2010 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją4,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. gegužės 6 d. rezoliuciją dėl iš darbo rinkos išstumtų 
asmenų aktyvios įtraukties5,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. gegužės 6 d. rezoliuciją dėl atnaujintos socialinės 
darbotvarkės6,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. lapkričio 20 d. rezoliuciją dėl socialinės apsaugos sistemų 
ir pensijų ateities, jų finansavimo ir individualizacijos tendencijos7,

– atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 9 d. rezoliuciją dėl socialinės įtraukties ir kovos su 
skurdu, įskaitant vaikų skurdą, ES skatinimo8,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2005)0507) 
ir savo 2007 m. birželio 20 d. rezoliuciją9,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir 
pinigų politikos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto 

                                               
1 P7_TA (2010)XXXX.
2 XXXX
3 P7_TA (2010)0309.
4 P7_TA (2010)0306.
5 P6_TA(2009)0371.
6 P6_TA(2009)0370.
7 OL C 16E, 2010 1 22, p. 35.
8 OL C 21E, 2010 1 15, p. 11.
9 OL C 146E, 2008 6 12, p. 122.
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nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi žmonės vėliau pradeda savo profesinę veiklą dėl ilgiau trunkančio aukštojo 
išsilavinimo, o darbo rinką palieka nesulaukę įstatymuose numatyto pensinio amžiaus ir 
kadangi gyvenimo trukmė ilgėja,

B. kadangi profesinę veiklą pradedančių žmonių skaičius mažėja (ES darbingo amžiaus 
gyventojų skaičius pradės mažėti nuo 2012 m.), o pensininkų skaičius auga (2008 m. 
keturiems ES darbingo amžiaus piliečiams tenka vienas 65 metų arba vyresnis pilietis, iki 
2020 m. šis skaičius atitinkamai bus penki ir vienas, o 2060 m. – du ir vienas),

C. kadangi vykdant Europos Sąjungos ekonomikos valdyseną reikėtų atsižvelgti į visa 
apimantį metodą, kaip nurodoma žaliojoje knygoje,

D. kadangi dėl finansų krizės išaugo nedarbas, daugelyje valstybių narių padidėjo biudžeto 
deficitas ir iškilo sunkumų siekiant finansuoti pensijas (grindžiamas mokesčių ar kitomis 
lėšomis),

BENDRA INFORMACIJA
ES ir valstybės narės
1. pritaria tam, kad žaliojoje knygoje laikomasi visa apimančio požiūrio, kuris turėtų suteikti 

naują paskatą nacionaliniu ir ES lygmenimis siekiant užtikrinti senatvės pensijas;

2. pabrėžia, kad valstybės narės susiduria su didelėmis problemomis siekdamos užtikrinti, 
jog pensijos atitiktų piliečių lūkesčius;

3. apgailestauja, kad neskiriama dėmesio mažosioms ir vidutinėms įmonėms, nes jų indėlis 
kuriant darbo vietas ES – vienas iš didžiausių ir jos galėtų, turėtų ir norėtų prisidėti 
siekiant pensijų sistemų tvarumo ir adekvatumo;

4. nurodo, kad patikima ekonominė bei socialinė politika labai prisidėtų siekiant augimo ir 
stabilumo;

5. laikosi nuomonės, kad norint užtikrinti ilgalaikes investicijas į pensijų sistemas reikia 
laikytis pozityvaus požiūrio ekonominiame valdyme ir ypač įgyvendinant Stabilumo ir 
augimo paktą;

6. pabrėžia, kad pensijos ir pensijų sistemos yra pirminė valstybių narių atsakomybė;
7. atkreipia dėmesį į tai, kad ES stokoja bendrų kriterijų, kuriuos taikant būtų lengviau 

suprasti įvairias pensijų sistemas, ir kad dėl to trūksta skaidrios priežiūros, kuri būtų 
taikoma visoms sistemoms;

Lyčių aspektas
8. apgailestauja dėl to, kad žaliojoje knygoje dėmesio neskiriama lyčių aspektui, ypač turint 

mintyje tai, kad dėl skirtingų karjeros galimybių moterys vidutiniškai gauna mažesnę 
pensiją;
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9. pabrėžia, kad svarbu, jog teisė į pensiją būtų pritaikyta prie individualių reikmių tokiu 
būdu, kad būtų užtikrinta vyrų ir moterų ekonominė nepriklausomybė;

ADEKVATUMAS
10. laikosi nuomonės, kad neįmanoma nustatyti adekvataus pensijų lygio Europos lygmeniu 

dėl to, kad reikiama suma yra glaudžiai susijusi su konkrečiomis aplinkybėmis valstybėse 
narėse;

11. mano, kad valstybės narės pačios atsakingos už tai, kad vykdant jų socialinę ir ekonominę 
politiką piliečiams būtų mokamos adekvačios pensijos;

12. atsižvelgdamas į pensijų sistemų įvairovę pabrėžia, kad adekvati pensija geriausiai 
užtikrinama derinant bendrąsias sistemas (pirmoji pakopa) ir su darbu susijusias sistemas 
(antroji pakopa);

13. pabrėžia, kad pensijų sistemų tvarumui ir adekvatumui poveikį taip pat daro trečioji 
pakopa, būtent asmeninių santaupų, sukauptų lengvatinėmis arba nelengvatinėmis 
sąlygomis, sritis; 

14. atkreipia dėmesį į tai, kad nacionaliniams biudžetams daromas itin didelis spaudimas ir 
kad daugelis valstybių narių persvarsto savo išlaidų veiksmingumą; ragina valstybes nares 
svarstyti, ar reikėtų numatyti kompensaciją siekiant, kad mokesčių mokėtojams, kurie 
pirmoje ir antroje pakopose nepasiektų nustatyto lygio, būtų suteikiama papildoma 
pensijos išmoka antroje pakopoje arba išmokos į privačias pensijų sistemas trečioje 
pakopoje; pažymi, kad tai taip pat padėtų valstybėms narėms sukurti trijų pakopų sistemą;

15. pabrėžia, kad dėl infliacijos daromas neigiamas poveikis pensijų sistemos tvarumui ir 
adekvatumui;

PENSIJŲ SISTEMA
PENSINIS AMŽIUS
16. laikosi nuomonės, kad dėl demografinės raidos ir siekiant užtikrinti pensijų tvarumą 

reikia, jog daugiau žmonių ilgesniu laikotarpiu dalyvautų darbo rinkoje; atkreipia dėmesį į 
tai, kad ilgėja gyvenimo trukmė, ir ragina valstybes nares svarstyti, ar reikėtų gyvenimo 
trukmę susieti su įstatymuose nustatytu pensiniu amžiumi;

17. atkreipia dėmesį į tai, kad egzistuoja dideli nustatyto pensinio amžiaus ir faktinio amžiaus, 
kai vyresnio amžiaus žmonės palieka darbo rinką, skirtumai; todėl ragina valstybes nares 
ir socialinius partnerius keistis geros patirties pavyzdžiais ir sudaryti susitarimus siekiant 
ilginti profesinės veiklos trukmę, pvz., atsilyginant žmonėms, dirbantiems ilgiau;

18. laikosi nuomonės, kad vyresnio amžiaus darbuotojams, kurie atlieka sudėtingą fizinį ir 
(arba) protinį darbą, lankstumo ir užimtumo principais grindžiamoje darbo rinkoje turėtų 
būti numatyta kūrybingų sprendimų, pvz., daugiau lankstumo, susijusio su nustatytu 
pensiniu amžiumi, darbo ne visą darbo dieną pensijos arba pritaikytų darbo sąlygų, daug 
dėmesio skiriant gebėjimui dirbti siekiant užtikrinti ilgalaikę darbo reikalavimų ir 
darbuotojų gebėjimų pusiausvyrą; taip pat šiuo tikslu reikia numatyti aktyvią kovos su 
diskriminacija dėl amžiaus politiką;
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STRATEGIJA „EUROPA 2020“ 
19. apgailestauja dėl to, kad strategijoje „Europa 2020“ neskiriama pakankamai dėmesio 

tvariai ir adekvačiai pensijų sistemai;

20. laikosi nuomonės, kad tuo atveju, jeigu strategija „Europa 2020“ bus sėkmingai 
įgyvendinta, būtų užtikrintos darbo vietos daugiau žmonių ir paskatintas ekonomikos 
augimas, taigi padidintas pensijų sistemų tvarumas; 

21. atsižvelgdamas į strategiją „Europa 2020“, remia tikslingą ir aktyvią darbo rinkos politiką, 
kurią taikant būtų didinamas vyresnio amžiaus darbuotojų, moterų, mažumų ir ilgą laiką 
nedirbančiųjų dalyvavimas darbo rinkoje;

DIREKTYVA DĖL ĮSTAIGŲ, ATSAKINGŲ UŽ PROFESINIŲ PENSIJŲ SKYRIMĄ, 
VEIKLOS IR PRIEŽIŪROS
JUDUMAS IR PERKĖLIMAS
22. pabrėžia didėjančią ES darbo rinkos judumo svarbą, taip pat tokio judumo poreikį;
23. pabrėžia, kad pirmoje pakopoje teisės į pensiją reguliuojamos pagal atitinkamą 

koordinavimo reglamentą, bet kad reikia sudaryti susitarimus dėl antrosios pakopos 
pensijų siekiant užtikrinti perkeliamumą;

24. laikosi nuomonės, kad dėl įvairių antrosios pakopos sistemų skirtumų ir sudėtingumo 
reikia numatyti sąlygas dėl sukauptų pensijų perkeliamumo turint mintyje, kad 
perkeliamumas pradedamas taikyti sudarant naują sutartį, paraiška atlikti perkėlimą 
patvirtinama tik tuomet, jeigu suma perkeliama į fondą, iš kurio mokamos senatvės 
pensijos; laikosi nuomonės, kad mokesčiai turi būti apskaičiuoti ir sumokėti valstybėje 
narėje, kurioje sukaupta pensija;

ES TEISĖS AKTŲ PERSVARSTYMAS
25. atkreipia dėmesį į tai, kad daugelyje valstybių narių buvo pripažinta antrosios pakopos 

pensijų svarba ir kad taip pat reikia užtikrinti, jog šios pensijos atitiktų antrosios pakopos 
pensijoms nustatytas europines sąlygas ir kriterijus; 

26. laikosi nuomonės, kad visi darbuotojai privalo turėti teisę kaupti antrosios pakopos pensiją 
ir kad negali būti diskriminuojama dėl lyties, sektoriaus ir (arba) darbo sutarties;

27. ragina Europos Komisiją išsiaiškinti, kaip sudaryti geresnes sąlygas siekiant užtikrinti 
darbuotojų teisę kaupti antrosios pakopos pensiją, ir pateikti pasiūlymą norint sukurti 
minėtąją pensijų pakopą, jeigu jos dar nėra;

28. ragina valstybes nares remti socialinio dialogo senatvės pensijos tema plėtojimą;
29. laikosi nuomonės, kad ES taisyklės, susijusios su trečiosios pakopos pensijomis ir jų 

sklandžiu tarpvalstybiniu veikimu, turėtų būti persvarstytos atsižvelgiant į tinkamą vidaus 
rinkos veikimą ir siekį visiems sukurti vienodas sąlygas;

EUROPOS TEISĖKŪRA / GERA PRAKTIKA
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30. pritaria Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EDPPI) įsteigimui; pabrėžia 
poreikį suteikti jai visas priemones, reikalingas siekiant užtikrinti veiksmingą jai pavestų 
užduočių vykdymą;

31. pabrėžia, kad svarbu naudoti vienodą metodiką apskaičiuojant valstybės skolą, kuri 
susijusi su įsipareigojimais pensijų srityje;

MOKUMAS
ES TEISĖS AKTAI DĖL NEMOKUMO
INFORMACIJA
DALYVAVIMAS IR INVESTICIJOS
32. išreiškia susirūpinimą dėl to, kad valdžios institucijos ir organizacijos, tvarkančios 

pensijas, suteikia nepakankamai informacijos piliečiams apie būtinybę, galimybes, 
sukauptą pensiją, tikėtinus rezultatus ir tikrą padėtį, susijusius su senatvės pensijomis;
ragina Europos Komisiją ir valstybes nares pradėti kampanijas siekiant informuoti 
piliečius apie priemones, skirtas adekvačiai jų pensijai užtikrinti, ir skatinti pasinaudoti 
tomis priemonėmis;

33. laikosi nuomonės, kad valstybėse narėse atskiriems piliečiams fondų teikiama informacija 
apie sukauptas pensijas, kurios paprastai registruojamos nacionaliniame pensijų registre, 
turi būti susieta Europos lygmeniu;

34. laikosi nuomonės, kad reformuojant pensijų sistemą, pereinant nuo garantuotos pensijos 
prie garantuotų susitarimų dėl pensijos arba pereinant nuo pensijos, grindžiamos 
paskutiniu atlyginimu, prie pensijos, grindžiamos vidutiniu asmens atlyginimu, reikia 
visapusiškai informuoti piliečius apie pasekmes;

POLITIKOS KOORDINAVIMAS
35. laikosi nuomonės, kad tolesnių diskusijų dėl adekvačios, saugios ir tvarios mokesčių 

sistemos metu reikėtų įsteigti pensijų platformą, kurioje būtų atstovaujama 
suinteresuotosioms šalims, kurios prisidėtų teikdamos informaciją apie geriausią praktiką 
ir padėtų rengti politikos iniciatyvas;

36. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dėl demografinių tendencijų, t. y. apverstos gyventojų piramidės, kurios galime tikėtis 
ateityje, ir ilgesnės gyvenimo trukmės, kuria visi galime džiaugtis, kai vyresnio amžiaus 
žmonės ilgiau išlieka sveiki, aktyvūs ir dalyvauja visuomeniniame gyvenime, būtina svarstyti 
naujos sanglaudos ir suderinamumo pensijų srityje strategiją.

Laikas pradėti įgyvendinti iniciatyvas, kurios iš naujo apibrėžtų jaunimo ir vyresnio amžiaus 
žmonių ateitį ir kartų bei žmonių solidarumą, taigi būtų prisidedama prie tvaraus, saugaus ir 
adekvataus pajamų užtikrinimo išėjus į pensiją.

Pranešėja visiškai supranta, kad Europoje egzistuoja dideli pensijų sistemų skirtumai ir kad 
naujos valstybės narės ir jų piliečiai susiduria su papildomomis problemomis, nes labai 
pageidaujama, jog būtų sukurta nevienalytė (kelių pakopų) pensijų sistema siekiant išskaidyti 
riziką. 

Be to, daugelis valstybių narių, turinčių einamojo pensinio draudimo (angl. pay as you go) 
sistemas (ypač ES–15 valstybėse narėse), šiandien susiduria su didėjančiomis išlaidomis, 
kurios augs ir ateityje, o tai reiškia, kad bus daromas spaudimas solidarumui ir didės našta 
jaunajai kartai. 
Taip pat finansų ir ekonomikos krizė parodė, kad jokia pensijų sistema nėra apsaugota nuo 
tokių įvykių, tačiau aišku, jog didelis biudžeto deficitas, aukštas nedarbo lygis, labai nedidelės 
mokesčių didinimo galimybės padarė itin daug žalos einamojo pensinio draudimo sistemoms. 

Jaunimas, dėl geresnio išsilavinimo, vėliau patenka į darbo rinką. Be to, pastebima tendencija 
nustoti dirbti nepasiekus nustatyto pensinio amžiaus. Žmonės visada dirba trumpiau negu 
reikia siekiant padengti jų pensijų išmokas. Patvirtinus lankstesnes ir labiau individualiems 
poreikiams pritaikytas pensijų ir darbo sistemas būtų sudarytos sąlygos ilgiau dalyvauti darbo 
rinkoje, tačiau šios sistemos šiandien retai taikomos.

Dėl šių priežasčių yra dar sunkiau pasiekti Stabilumo ir augimo pakto tikslus, jeigu 
nesukaupta santaupų ir prisiimti įsipareigojimai pensininkams turi būti visiškai įtraukti į 
apskaičiavimus.

Pranešėja teigiamai vertina Europos Komisijos pasiūlytą žaliąją knygą, su sąlyga, kad bus 
suteikta naujų paskatų atitinkamos valstybių narių, socialinių partneriu ir Europos 
atsakomybės požiūriu. Taigi bendrai, pripažindami ir išlaikydami kiekvienos šalies 
atsakomybę, turime kurti tvarią ir saugią sistemą, kuri valstybių narių lygmenyje užtikrintų 
adekvačią pensiją. Tai būtų moderni sistema, kurią taikant būtų pripažįstama ir skatinama, kad 
laisvas judėjimas Europoje neapsiribotų pirmąja pensijų pakopa, bet būtų grindžiamas 
supratimu, jog ypač jaunesniajai kartai, taip pat veiksmingai ir efektyviai darbo rinkai 
reikalingas judumas. Taigi tai turėtų būti sistema, kuri užtikrintų ne tik dabartinių, bet ir 
ateities problemų sprendimą. 

I. Demografiniai pokyčiai
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- Ypač didelę gyventojų dalį sudarys 55+ amžiaus grupė;
- toliau ilgės gyvenimo trukmė: vyrų nuo 76 (2008) iki 84 metų (2060), moterų nuo 82 

(2008) iki 89 metų (2060);;
- gimstamumas ES išlieka žemas (1,6);
- vyresnio negu 65 metų amžiaus žmonių ir dirbančių gyventojų santykis išaugs 

dvigubai nuo 25,4 % (2008) iki 53,5 % (2060);
- nuo 2007 iki 2020 m. dirbančių žmonių skaičius išaugs 3,7 % dėl didėjančio moterų 

darbo rinkoje skaičiaus. Po 2020 m. dirbančiųjų skaičius sumažės 13,6 %.
- 2008 m. vienam pensininkui tekdavo 4 dirbantys asmenys. 2020 m. 1 pensininkui teks 

5 asmenys. 2060 m. 1 pensininkui teks 2 asmenys; 
- dalyvavimas darbo rinkoje (15–64) išaugs nuo 70,6 % (2007) iki 74,1 % (2060);
- 2010 m. vidutinis žmonių, nustojančių dirbti, amžius ES yra 61,4 metai.

2060 m. vidutinės valstybės išlaidos, susijusios su senėjimu, išaugs iki 4,75 % BNP, o 
susijusios su pensijomis – iki 2,4 % BNP. 

Finansų ir ekonomikos krizė, taip pat demografiniai pokyčiai, turės įtakos pensijų sistemoms. 
Dėl aukšto nedarbo lygio, žemo augimo, mažos investicijų grąžos ir didesnės valstybės skolos 
darosi vis sunkiau užtikrinti, kad pensijų sistemos suteiktų adekvačią pensiją ir, kai kuriais 
atvejais, būtų laikomasi susitarimų. Daugelyje valstybių narių šiandien gaunantys pensiją 
asmenys dar nepatyrė krizės poveikio, tačiau keliose valstybėse narėse mažinant valstybės 
išlaidas buvo sumažintos pensijos.

Reformuojant pensijų sistemas daugelis valstybių narių nusprendė sumažinti pirmosios 
pensijų pakopos išlaidas. Svarbu siekti finansinio tvarumo, tačiau taip pat reikia atsižvelgti į 
poreikį užtikrinti adekvačias pajamas. Biudžeto tvarumas ir pensijų sistemos adekvatumas –
vienas kitam neprieštaraujantys tikslai, verčiau to paties medalio dvi pusės.  Negalima 
pasiekti tikrojo tvarumo neužtikrinus pensijų adekvatumo. Jeigu pensijų sistemos nėra 
adekvačios, gali sumažėti vartojimo apimtys, o esant mažesnei paklausai atsirastų ekonominis 
nestabilumas ir susijusios finansų problemos. Dėl to gali būti daromas didelis spaudimas 
valstybės išlaidoms arba kitų formų socialinei apsaugai. 

II. Atsakomybė

Vyriausybė, socialiniai partneriai ir atskiri asmenys dalijasi atsakomybe už tvarią pensijų 
sistemą ir adekvačią pensiją.

Pirmoji pensijų pakopa grindžiama mokesčių mokėtojų solidarumu. Daugeliu atveju tai 
valstybinė pakopa, kurią finansuoja vyriausybė pagal einamojo pensinio draudimo sistemą. 

Antroji pakopa yra grindžiama bendra darbdavių ir darbuotojų atsakomybe, kai mokami 
bendri įnašai remiantis vyriausybės ir socialinių partnerių nustatytu teisiniu pagrindu.

Siekiant išlaikyti pensijų sistemas taip pat svarbu kovoti su neteisėtu darbu.

Pirmoji ir antroji pakopa sudaro adekvačios pensijų sistemos pagrindą. Šiame pranešime 
pranešėja adekvačią pensiją apibrėžia kaip minimalią pensiją, kurią nustato kiekviena valstybė 
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narė. 
Trečioji pensijų pakopa grindžiama individualiais įnašais.

Ateityje reformuojant pensijų sistemas turi būti nustatytas pirmosios ir antrosios pakopos 
ryšys. Šios dvi pakopos, kurios įvairiose valstybėse narėse iš dalies sutampa, yra glaudžiai 
susijusios su trečiąja pakopa. Griežtai taikant atvirąjį koordinavimo metodą ES lygmeniu turi 
būti užtikrinama, kad pirmosios pensijų pakopos įsipareigojimai būtų tvarūs ir adekvatūs, o 
antroji pakopa būtų pritaikyta didinant socialinių partnerių vaidmenį. Be to, turint mintyje 
trečiąją pakopą, pensijų fondų mokumas turi būti geriau reguliuojamas.

III Kompetencija 

Pensijų sistemos – visų pirma valstybių narių atsakomybė, tačiau tam tikrais klausimais 
svarbu užtikrinti koordinavimą ES lygmeniu, pvz., siekiant vidaus rinkos veikimo ir
Stabilumo ir augimo pakto bei strategijos „Europa 2020“ tikslų. Valstybėms narėms teikiama 
parama taikant kitas ES priemones, pvz., atvirąjį koordinavimo metodą.

Vienoje valstybėje narėje su pensijomis susijusių išlaidų poveikis valstybės finansams gali 
turėti didelių pasekmių kitose valstybėse narėse. Todėl Stabilumo ir augimo pakto nuostatos 
turi būti įtrauktos į nacionalinę politiką, ypač į pirmąją pensijų pakopą. Pensijų fondai sudaro 
neatskiriamą finansų rinkos dalį. Direktyva dėl papildomų pensijų (antroji pakopa) susijusi su 
Direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir 
priežiūros. Iki šiol ši direktyva buvo taikoma iš dalies – tik kai kuriems pensijų fondams, 
priklausantiems šios direktyvos taikymo sričiai. Dėl to pensijų fondai buvo traktuojami ir 
kontroliuojami nevienodai – tai priklausė nuo to, ar direktyva buvo taikoma, ar ne.
Dėl finansų ir ekonomikos krizės pasidarė aišku, kaip svarbu užtikrinti pensijų fondų priežiūrą 
ES lygmeniu. Šiuo tikslu pageidautina atlikti tyrimą dėl direktyvų „Mokumas I“ ir „Mokumas 
II“ taikymo srities ir veiksmingumo. Pranešėja įsitikinusi, kad minėtasis tyrimas dėl trijų 
susijusių direktyvų turėtų būti svarstomas kartu su reakcijomis į žaliąją knygą.

IV Kintanti darbo rinka

Darbo rinkoje užtikrinus lankstumo ir saugumo pusiausvyrą būtų padedama geriau prisitaikyti 
prie ekonomikos ir būtų stiprinamas Europos socialinis modelis. Būtina, kad dabartinėje darbo 
rinkoje žmonės lengvai ir nesusidurdami su finansinėmis kliūtimis galėtų pakeisti darbą. 
Darbdaviams reikia sudaryti sąlygas į darbą priimti tinkamą darbuotoją, turintį reikiamų 
įgūdžių. Šiuo tikslu taip pat būtina modernizuoti pensijų sistemas siekiant panaikinti kliūtis 
judumui darbo rinkoje. Be to, darbo rinka taip pat turi būti lanksti pensininkų požiūriu.

Užtikrinant darbo rinkos lankstumą ir augant moterų darbo rinkoje skaičiui pensijų sistemų 
apskaičiavimas, grindžiamas modeliu, kai vyrai turi visą darbo stažą ir gauna vidutines 
pajamas, darosi neaktualus, taigi šioje srityje taip pat reikalinga modernizacija. Tai ypač 
svarbu atsižvelgiant į piliečių teisę gauti tikslią informaciją apie jų pensijas ir pensijų sistemos 
kainą (ypač pirmoje pakopoje).

Lankstumo ir užimtumo garantijos atlieka labai svarbų vaidmenį siekiant ilgesnės darbinės 
veiklos trukmės. Reikia skatinti žmones ilginti savo karjeros laikotarpį, pvz., modernizuojant 
darbo rinkos politiką ir gerinant darbo sąlygas. Aktyvus senėjimas turėtų būti politikos tikslas 



PR\837005LT.doc 11/11 PE452.558v01-00

LT

europiniu, nacionaliniu ir vietos lygmenimis.

V. Lygios galimybės

Žaliojoje knygoje konkrečiai neskiriama dėmesio vyrų ir moterų lygybei. Moterys, dažniau 
negu vyrai, dirba pagal netipines sutartis. Vidutiniškai moterys uždirba mažiau negu vyrai ir 
jos dažniau nutraukia savo karjerą ir imasi priežiūros. Taigi dažnai jų pensijos yra mažesnės ir 
vyresnio amžiaus moterims kyla didesnis skurdo pavojus, taip pat dėl to, kad jų gyvenimo 
trukmė yra ilgesnė (nors gyvenimo trukmės skirtumas tarp lyčių vis mažėja). Kai kuriose 
einamojo pensinio draudimo sistemose į priežiūros laikotarpius yra atsižvelgiama. Priežiūros 
laikotarpis neturi jokios įtakos papildomų pensijų sistemoje. Taigi reikia išspręsti klausimą, 
kaip finansuoti solidarumą. 

Pranešėja laikosi nuomonės, kad finansinė nepriklausomybė turėtų būti pagrindinis socialinės 
apsaugos principas. Individualios pensijos padėtų užtikrinti ekonominę moterų ir vyrų 
nepriklausomybę. 
Vienas iš būdų, kurį taikant galėtų būti didinamas lankstumas ir panaikinami vyrų ir moterų 
skirtumai, būtų įmokų į pensijų fondus adekvatumo vertinimas atsižvelgiant į metų, kuriais 
daromos įmokos siekiant gauti teisę į tokią pensiją, skaičių.

VI Informacija

Pensijų sistemų skaidrumas ir piliečiams teikiama informacija apie jas yra itin svarbūs 
siekiant pasitikėjimo. Siekdami adekvačios pensijos žmonės turi žinoti apie galimybes, 
susijusias su įvairiomis pensijų sistemos pakopomis. Jiems taip pat turi būti suteiktos 
galimybės gauti teisingą informaciją apie įvairaus pobūdžio riziką. Dėl krizės atsirado dar 
didesnė būtinybė, kad politikos formuotojai užtikrintų daugiau stabilumo ir pateiktų aiškios 
informacijos apie pensijų politiką bei būsimas pensines pajamas. Tik tuomet piliečiai galės 
priimti gerai apsvarstytus sprendimus dėl savo pensijų.

Atsižvelgdama į tai, pranešėja mano, kad itin svarbu didinti piliečių informuotumą siekiant, 
jog jie kuo skubiau pradėtų taupyti savo pensiją (finansinis švietimas).


