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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl adekvačių, saugių ir tvarių pensijų programos
(2012/2234(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 7 d. Komisijos komunikatą „Žalioji knyga. Adekvačios, 
tvarios ir saugios Europos pensijų sistemos“ (COM(2010)0365) ir į savo 2011 m. vasario 
3 d. rezoliuciją šiuo klausimu1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 16 d. Komisijos komunikatą „Baltoji knyga. Adekvačių, 
saugių ir tvarių pensijų darbotvarkė“ (COM)2012)0055),

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pranešimą dėl 
2012 m. vasario 16 d. Komisijos komunikato „Baltoji knyga. Adekvačių, saugių ir tvarių 
pensijų darbotvarkė“2,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio 
direktorato ir Socialinės apsaugos komiteto bendrai parengtą ataskaitą „Pensijų 
adekvatumas Europos Sąjungoje 2010–2050 m.“(2012 m. Adekvatumo ataskaita),

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio 
direktorato ir Ekonominės politikos komiteto parengtą bendrą ataskaitą „2012 m. ataskaita 
dėl senėjimo. Ekonominės ir biudžeto prognozės 27 ES valstybėms narėms (2010–
2060 m.)“3,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 23 d. Komisijos komunikatą „2012 m. metinė augimo 
apžvalga“ (COM(2011)0815) ir savo 2012 m. sausio 31 d. rezoliuciją šiuo klausimu4,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 21 d. Tarybos sprendimą 2010/707/ES dėl valstybių narių 
užimtumo politikos gairių5,

– 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 
nuomones (A7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

A. kadangi Parlamentas savo ataskaitoje dėl konsultacijų dėl 2010 m. Komisijos žaliosios 
knygos „Adekvačios tvarios ir saugios pensijos“, be kita ko, pabrėžė:

– didžiulę pensijų problemos, susidariusios dėl senėjančios visuomenės ir labai 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0058.
2 EESRK/SOC/457, 2012 m. liepos 12 d.
3 ISBN 978-92-79-22850-6.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0047.
5 OL L 308, 2010 11 24, p. 46.
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paaštrėjusios dėl finansų ir ekonomikos krizės, svarbą;

– holistinio požiūrio svarbą pensijų problemą sprendžiant integruotai ir atsižvelgiant į 
platesnį užimtumo, socialinį, makroekonomį ir finansų rinkos politikos kontekstą;

– nepaprastai didelę adekvačių, tvarių ir saugių pensijų priklausomybę nuo aukštesnio 
užimtumo lygio, darbo našumo ir ekonomikos augimo užtikrinimo;

– moralinį valstybių narių įsipareigojimą užtikrinti valstybines (pirmosios pakopos) 
pensijas – jei reikia, padidinant minimalių pajamų normą, – kad visiems piliečiams 
būtų suteiktos tinkamos, didesnės už skurdo ribą pajamos;

– tai, kad pensijų srityje svarbu užkirsti kelią lyčių nelygybei, kuri patiriama dėl vyrų ir 
moterų darbo ir priežiūros derinimo disbalanso;

– tai, kad reikia apsvarstyti galimybę susieti įstatymais nustatytą pensinį amžių su 
vidutine tikėtina gyvenimo trukme, tuo pačiu sudaryti sąlygas ilgesniam ir 
sveikesniam darbuotojų aktyviam gyvenimui, siekiant prailginti darbinės veiklos iki 
įstatymais nustatyto pensinio amžiaus trukmę;

– tai, kad pensinių sistemų valstybėse narėse skirtumai (pvz.: finansavimo, solidarumo 
laipsnio, valdymo struktūros, prašymo pensijai gauti tipo) yra ryškūs ir todėl valstybės 
narės turėtų išlikti visiškai atsakingos už pensinių sistemų kūrimą, visapusiškai 
laikydamosi subsidiarumo principo;

– tai, kad svarbu skelbti su valstybinėmis pensijomis ir visuomenės senėjimu susijusias 
išlaidas ir į jas atsižvelgti nustatant ilgalaikį valstybių narių valstybės finansų tvarumą, 
kad būtų užtikrintas teisingas naštos pasidalijimas tarp kartų;

– tai, kad visiems darbuotojams reikia užtikrinti vienodas galimybes naudotis 
kolektyvinių pensijų sistemomis, kurios taikomos jų įmonėje ar veiklos sektoriuje, ir 
kad reikia piliečius geriau supažindinti su teisėmis į sukauptą pensiją;

– tai, kad valstybėms narėms svarbu imtis konkrečių veiksmų įgyvendinant strategiją 
„Europa 2020“, kadangi siekiant adekvačių ir tvarių pensijų būtina kelti užimtumo 
lygį, didinti produktyvumą ir integracinį ekonomikos augimą;

– tai, kad ES reglamentas turėtų sudaryti sąlygas plėtoti kolektyvinių profesinių pensijų 
sistemas;

B. kadangi per pastaruosius dešimtmečius didžiausia finansų ir ekonomikos krizė tapo 
valstybės skolos krize ir stipriai paveikė milijonų ES piliečių pensines pajamas;

C. kadangi pirmoji staigaus gimstamumo padidėjimo (angl. baby boom) karta pasiekė pensinį 
amžių, demografinė problema tapo jau ne ateities, o dabarties problema, 60 metų amžiaus 
ir vyresnių žmonių skaičius išauga daugiau nei 2 milijonais per metus, t. y. dvigubai 
daugiau nei ankstesniais dešimtmečiais;

D. Kadangi, net nepaisant ekonomikos krizės, ilgalaikės demografinės ir produktyvumo 
tendencijos rodo, kad Europos laukia lėto ekonomikos augimo scenarijus, ekonomikos 
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augimo tempams esant gerokai mažesniems nei tie, kurie buvo pasiekti ankstesniais 
dešimtmečiais;

E. kadangi didėjantis nedarbas neigiamai paveikė einamojo finansavimo modelį, o kaupimo 
modelius neigiamai veikia menka finansų rinkų grąža;

F. kadangi pensijų sistemos yra svarbus Europos socialinio modelio elementas, užtikrinantis 
tinkamą gyvenimo lygį vyresnio amžiaus žmonėms;

Įvadas

1. apgailestauja, kad pensijų išmokos mažinamos daugybėje valstybių narių dėl itin 
pagilėjusios finansų ir ekonomikos krizės; apgailestauja, kad ženkliai mažinami labiausiai 
krizės paveiktų valstybių narių biudžetai, todėl daugybė pensininkų buvo išstumti į skurdą 
arba atsidurė prie skurdo ribos;

2. pabrėžia, kad tikėtinas ilgalaikis lėto ekonomikos augimo scenarijus, dėl kurio valstybėms 
narėms teks konsoliduoti savo biudžetus ir pertvarkyti ekonomiką griežto taupymo 
sąlygomis; todėl pritaria Komisijos Baltojoje knygoje išreikštai nuomonei, kad žmonėms 
reikės kaupti papildomas profesinių ir, jei įmanoma, privačių pensijų santaupas;

3. pabrėžia, kad pirmosios pakopos pensijos išlieka svarbiausias pensininkų pajamų šaltinis; 
ragina valstybes nares įgyvendinti pirmosios pakopos pensijų reformas derinant įmokų 
mokėjimo laikotarpį su kintančiu pensininkų ir darbingo amžiaus žmonių santykiu, taip 
pat ragina neleisti, kad valstybės pensijų išlaidoms būtų skiriamos lėšos kitų svarbių 
valstybės išlaidų sąskaita; ragina valstybes nares užtikrinti pirmosios pakopos pensijas –
jei reikia, padidinant minimalių pajamų normą – kad būtų užtikrinamos tinkamos 
pajamos;

4. pažymi, kad krizė atskleidė ir kaupiamojo, ir einamojo finansavimo modelio 
pažeidžiamumą; rekomenduoja įsteigti daugiapakopes pensijų sistemas, sudarytas bent iš:

i. deramos minimalios pirmosios pakopos valstybės pensijos;

ii. investicinio, su įdarbinimu susijusio, privalomų kolektyvinių antrosios pakopos 
pensijų kaupimo modelio, pageidautina, valdomo (sektoriaus) socialinių partnerių; 

iii. individualios trečios pakopos pensijos, kurios pagrindas yra asmeninės santaupos; 

ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę sukurti tokias arba panašias sistemas, jei jų 
dar nėra; ragina Komisiją užtikrinti, kad bet kuriuo esamu ar būsimu šios srities 
reglamentu būtų sudarytos sąlygos daugiapakopėms pensijų sistemoms; 

5. pripažįsta pensijų fondų, kaip didelių ir patikimų ilgalaikių investuotojų į ES ekonomiką, 
svarbą; pabrėžia jų reikšmę siekiant strategijos „Europa 2020“ pagrindinių tikslų, susijusių 
su ekonomikos augimu, didesniu geresnių darbo vietų skaičiumi ir siekiu sukurti socialiai 
įtraukias visuomenes; primygtinai ragina Komisiją nekelti grėsmės pensijų fondų 
investicinėms galimybėms taikant ar keičiant ES reglamentus, ypač kai persvarstoma 
direktyva dėl už profesinių pensijų skyrimą atsakingų įstaigų veiklos ir priežiūros;
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6. laikosi nuomonės, kad norint visapusiškai išspręsti pensijų problemą atsižvelgiant į 
būtinybę ilgiau dirbti ir norint darbo sąlygas ir mokymąsi visą gyvenimą suderinti taip, 
kad žmonės galėtų ilgiau dirbti, itin svarbus vyriausybių ir socialinių partnerių sutarimas;

7. palankiai vertina pagrindinį Baltosios knygos principą, pagal kurį siūloma dėmesį sutelkti 
į: darbo rinkoje ir pensijoje praleisto laiko pusiausvyrą, papildomų profesinių ir privačių 
pensijų santaupų formavimą ir ES pensijų priežiūros priemonių stiprinimą;

Užimtumo lygio kėlimas ir darbo rinkoje ir pensijoje praleisto laiko pusiausvyra 

8. pabrėžia, kad struktūrinių reformų įgyvendinimas, kuriuo siekiama, kad žmonės dirbtų 
daugiau ir ilgiau, yra vienintelis įmanomas būdas surinkti mokestines pajamas ir 
socialines bei pensijų įmokas, kurios reikalingos valstybių narių biudžetui konsoliduoti ir 
adekvačių, tvarių ir saugių pensijų sistemoms finansuoti; atkreipia dėmesį į tai, kad 
dirbant ne visą darbo laiką rizikuojama gauti tik dalį pensijos; ragina valstybes nares skirti 
lėšų kovai su didėjančiomis viešosiomis išlaidomis, skiriamomis pensinio amžiaus 
gyventojams;

9. pabrėžia dėl demografinės raidos didėjančią nacionalinių biudžetų ir pensijų sistemų 
patiriamą naštą, kadangi dabar pirmosios staigaus gimstamumo padidėjimo (angl. baby 
boom) kartos išeina į pensiją; atkreipia dėmesį į netolygią pažangą ir užmojus valstybėse 
narėse formuluojant ir įgyvendinant struktūrines reformas, skirtas užimtumo lygiui kelti, 
palaipsniui nutraukiant ankstyvo išėjimo į pensiją sistemas ir tvirtai derinant įstatymais 
nustatytą ir faktinį pensinį amžių su vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės ilgėjimu; 
pabrėžia, kad valstybės narės, kurios neįgyvendina laipsniškų reformų dabar, gali vėliau 
atsidurti tokioje padėtyje, kai jos reformas turės įgyvendinti staigiai, patirdamos neigiamų 
socialinių padarinių;

10. dar kartą ragina glaudžiai susieti pensijų išmokas su išdirbtais metais ir sumokėtomis 
įmokomis (aktuarinis teisingumas), kad būtų užtikrinta, jog dirbti daugiau ir ilgiau 
darbuotojams apsimokėtų dėl geresnės pensijos; rekomenduoja, kad valstybės narės, 
konsultuodamosi su socialiniais partneriais, leistų individualiems darbuotojams, jiems 
sulaukus įstatymais nustatyto pensinio amžiaus, toliau savo noru dirbti, kadangi mokamų 
įmokų laikotarpio prailginimas, tuo pačiu trumpinant laikotarpį išmokoms gauti, gali 
padėti darbuotojams labai greitai sumažinti bet kokius pensijų skirtumus;

11. pabrėžia, jog empiriškai įrodyta, kad ankstyvą išėjimą į pensiją grindžianti prielaida, pagal 
kurią vyresnio amžiaus darbuotojams leidžiama anksti išeiti į pensiją, kad būtų 
atlaisvintos darbo vietos jaunesniems darbuotojams, yra klaidinga, kadangi valstybės 
narės, kurių jaunimo užimtumo lygis yra aukščiausias, paprastai yra ir tos, kuriose 
didžiausias vyresnio amžiaus darbuotojų užimtumo lygis;

12. ragina socialinius partnerius taikyti gyvavimo ciklo metodą žmogiškųjų išteklių valdymui 
ir pritaikyti darbo vietas; ragina darbdavius pasiūlyti programas, užtikrinančias, kad 
darbuotojai galėtų dirbti ilgiau; ragina darbuotojus aktyviai naudotis prieinamomis 
mokymų galimybėmis ir išlikti pasiruošusius darbo rinkai visais savo darbingo amžiaus 
etapais;

13. primygtinai ragina valstybes nares veikti energingai, kad būtų įgyvendinami užmojai, 
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suformuluoti Europos lyčių lygybės pakte (2011–2020 m.), kuriame dėmesys sutelkiamas 
į lyčių skirtumų panaikinimą ir kovą su lyčių segregacija bei geresnės moterų ir vyrų 
darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros skatinimą; pabrėžia, kad šie tikslai yra
pagrindas keliant moterų užimtumo lygį ir kovojant su darbingo ir pensinio amžiaus 
moterų skurdu;

Papildomų privačių pensijų kaupimas

14. palankiai vertina Baltojoje knygoje išsakytą raginimą plėtoti investicinį papildomų 
profesinių pensijų ir privačių santaupų kaupimo modelį; vis dėlto pabrėžia, kad Komisija 
turėtų verčiau rekomenduoti kolektyvinių privalomų profesinių pensijų santaupas, kadangi 
kolektyvinių (antrosios pakopos) pensijų sistemos – paprastai valdomos (sektoriaus) 
socialinių partnerių – skatina kiekvienos kartos ir skirtingų kartų tarpusavio solidarumą, 
tuo tarpu individualios sistemos jo neskatina; pabrėžia, kad, nepaisant krizės, papildomas 
profesinių pensijų sistemas reikia pradėti kurti dabar;

15.
pabrėžia, kad kolektyvinių, pelno nesiekiančių profesinių pensijų sistemų veiklos sąnaudos 

yra mažos palyginti su individualių pensijų santaupų sistemomis; pabrėžia mažų veiklos 
sąnaudų svarbą, kadangi net nedidelis sąnaudų sumažinimas gali nulemti gerokai didesnes 
pensijas;

16. primygtinai ragina valstybes nares ir socialinius partnerius tinkamai informuoti piliečius 
apie jų teises į sukauptas pensijas ir didinti jų sąmoningumą bei juos šviesti, kad jie galėtų 
priimti sąmoningus sprendimus dėl papildomų būsimų pensijų santaupų; ragina valstybes 
nares suformuluoti ir laikytis griežtų atskleidimo taisyklių dėl veiklos sąnaudų ir rizikos 
bei jų jurisdikcijoje veikiančių pensijų fondų investicijų grąžos;

17. apgailestauja, kad valstybių narių pensijų sistemų ypatybės ir rezultatai palyginus prieigą, 
solidarumą, išlaidų veiksmingumą, riziką ir investicijų grąžą labai skiriasi; palankiai 
vertina Komisijos ketinimą sukurti profesinių pensijų sistemų geros praktikos kodeksą, 
glaudžiai konsultuojantis su valstybėmis narėmis, socialiniais partneriais, pensijų 
pramonės atstovais ir kitomis suinteresuotomis šalimis;

18. pritaria Komisijos ketinimui toliau naudoti ES finansavimą – ypač per Europos socialinį 
fondą (ESF) – remiant projektus, kuriais skatinamas aktyvus ir sveikas senėjimas darbo 
vietoje, ir per Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programą (Progress) ir 
Socialinių pokyčių ir inovacijų programą teikiant finansinę ir praktinę paramą valstybėms 
narėms ir socialiniams partneriams, svarstantiems palaipsniui įgyvendinti ekonomiškai 
efektyvias papildomas pensijų sistemas;

Mobiliųjų darbuotojų pensijos

19. pripažįsta didelį pensijų sistemų nevienalytiškumą valstybėse narėse, tačiau pabrėžia, kad 
darbuotojams svarbu keisti darbus savo valstybėse narėse ir už jų ribų, kad jų mobilumo 
nevaržytų nerimas dėl teisės į profesinę pensiją įgijimo ir išsaugojimo; pritaria Komisijos 
palaikomam metodui, pagal kurį dėmesys sutelkiamas į tai, kad būtų užtikrintas teisės į 
pensiją įgijimas ir išsaugojimas, siekiant užtikrinti, kad mobiliųjų darbuotojų atidėtos 
teisės į pensiją būtų vertinamos taip pat kaip ir aktyvių sistemų narių ar išėjusiųjų į pensiją 
teisės; laikosi nuomonės, kad mobilumui darbo rinkoje trukdo ilgi teisių įgijimo 
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laikotarpiai ir ragina valstybes nares juos sutrumpinti;

20. atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą įvertinti galimas Reglamento 883/2004/EB dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir tam tikrų profesinių pensijų sistemų sąsajos; 
pabrėžia praktinius sunkumus, kurie patiriami minėtą reglamentą taikant visiškai 
skirtingoms 27 valstybių narių socialinės apsaugos sistemoms; atkreipia dėmesį į tai, kad 
sudėtinga taikyti koordinavimo metodą dešimtims tūkstančių itin skirtingų valstybėse 
narėse veikiančių pensijų sistemų, ir todėl abejoja, ar praktiška šį metodą taikyti pensijų 
srityje;

21. ragina Komisiją ir valstybes nares ambicingai dirbti steigiant ir išlaikant priežiūros 
mechanizmus, kurie leidžia piliečiams stebėti su jų darbu ir nedarbu susijusias teises į 
pensiją ir taip laiku priimti sąmoningus sprendimus dėl papildomų, individualių (trečios 
pakopos) pensijų santaupų; ragina užtikrinti koordinavimą ES lygmeniu, kad būtų 
užtikrintas tinkamas nacionalinių priežiūros mechanizmų suderinamumas; palankiai 
vertina Komisijos bandomąjį projektą šioje srityje;

22. abejoja, ar ES pensijų fondo reikia mokslo darbuotojams;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendra informacija
Visos ES šalys susiduria su sunkumais pensijų srityje. Euro zonos šalių vyriausybės imasi 
griežto taupymo priemonių, kad galėtų laikytis Stabilumo ir augimo pakto subalansuodamos 
pajamas ir išlaidas, arba jos yra priverstos drastiškai mažinti išlaidas tokiu būdu mažinant 
perviršinį deficitą. Be to, visų valstybių narių visuomenės senėja. Vidutinė tikėtina gyvenimo 
trukmė Europoje skiriasi, bet ji visur ilgėja. Pensininkų, kurie gyvena ilgiau ir yra vis dar 
geros sveikatos, skaičius didėja. Darbingo amžiaus gyventojų mažėja. Gimstamumas mažėja, 
jauni žmonės studijuoja ilgiau ir vėliau patenka į darbo rinką. Europoje dirba pernelyg mažai 
vyresnių nei 60 metų amžiaus žmonių. Be to, kyla rizika, kad dėl krizės atsiras naujų raginimų 
žmonėms anksčiau išeiti į pensiją, nesulaukus įstatymais nustatyto pensinio amžiaus.
Skirtingų kartų tarpusavio solidarumas, kuris reiškia, kad jauni dirbantys žmonės padengia 
senų žmonių pensijų išlaidas, daugiau jau negali būti užtikrintas. Šalims, taikančioms 
einamojo finansavimo modelį, pagal kurį pensijos finansuojamos iš dabartinio biudžeto, 
išmokėti adekvačias pensijas ypač sunku.

Dėl krizės, nors ir mažiau, sunkumų patiria ir vadinamosios antrosios pakopos pensijų 
sistemos: kolektyvinė priemonė, kai taupoma siekiant patenkinti žmonių poreikius senatvėje.
Kadangi palūkanų normos artimiausioje ateityje turėtų išlikti žemos ir kadangi į pramonę 
investuotas turtas dėl krizės duoda mažiau pelno nei tikėtasi, išmokų mažinimo galima tikėtis 
ir šioje srityje. Kadangi anksčiau šių antrosios pakopos sistemų atveju buvo įprasta užtikrinti 
fiksuotų įmokų modelį, dabar mes vis dažniau matome fiksuotų išmokų modelį arba dviejų 
modelių mišinį.

Baltojoje knygoje pristatyta Europos adekvačių, saugių ir tvarių pensijų jauniems ir seniems 
žmonėms darbotvarkė yra puikus pradinis taškas diskusijoms, po kurių galima įgyvendinti 
reformas taikant neįpareigojančią teisę, taip pat, jei reikia, teisės aktus. Apskritai pripažindami 
ir išsaugodami valstybių narių ir socialinių partnerių įsipareigojimus, dabar turime sukurti 
tinkamas, saugias ir ilgalaikes sistemas. Be to, jos taip pat turi prisidėti prie didesnio darbo 
rinkos mobilumo ir teisės laisvai judėti, prie sistemų, kurios pateikia sprendimus šiandien ir 
ateityje.

Demografinės tendencijos
Demografinės tendencijos yra ir susirūpinimo, ir pasitenkinimo šaltinis: šiaip ar taip mes 
gyvename vis ilgiau. Štai keletas tai iliustruojančių skaičių:
- visuomenėje vyraus vyresnių nei 55 metų amžiaus žmonių grupė (36,5 proc., 
2010 m.);
- vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė toliau ilgėja: vyrų – nuo 76,7 metų (2010 m.) iki 

78,6 metų (2020 m.), moterų – nuo 82,5 metų (2010 m.) iki 84 metų (2020 m.);
- gimstamumas ES išlieka mažas (1,6);
- vyresnių nei 65 metų žmonių skaičius padidės nuo 16 proc. gyventojų 2010 m. iki 

19,1 proc. gyventojų 2020 m.
- 2010 m. ES žmonės vidutiniškai nustodavo dirbti sulaukę 61,4 metų;
- 2008 m. keturiems darbuotojams teko vienas pensininkas: 2060 m. vienas pensininkas 
teks dviems darbuotojams;
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- 2010 m. vidutinis vyresnių nei 55 metų žmonių dalyvavimas darbo rinkoje buvo 
46,3 proc.

Šios tendencijos pastebimos visoje ES, nors yra ir skirtumų. Pavyzdžiui, vidutinė vyrų 
tikėtino gyvenimo trukmė Rumunijoje yra 70, moterų – 77,5, o Beniliukso šalyse atitinkamai 
77,9 ir 82,7. Labai skiriasi vyresnių nei 55 metų žmonių dalyvavimas darbo rinkoje. Švedijoje 
jis siekia 73,9 proc., Danijoje – 61,1 proc., Olandijoje – 56 proc., Ispanijoje – 50,8 proc., o 
Belgijoje – 39,1 proc. Nėra kitos išeities: daugiau žmonių privalės dirbti ilgiau. Tai reikės 
pasiekti valstybių narių lygmeniu didinant pensinį amžių ir derinant jį su vidutine tikėtina 
gyvenimo trukme. Ypač mažai dėmesio skiriama mažam vyresnių nei 50 metų žmonių 
užimtumo lygiui. Šie žmonės atsiduria nuošalyje, jie turėtų ir taip pat norėtų dirbti. Reikia 
aktyviai įgyvendinti politiką, kuri skatintų vėl priimti šiuos žmones į darbą. Mes galime sekti 
šalių, kuriose užimtumo lygis labai padidėjo dėl ryžtingos, to siekiančios politikos, pavyzdžiu.
Išvada: žmonės turėtų dirbti daugiau ir ilgiau.

Įsipareigojimai
Pranešėja puikiai žino, kad pensijų sistemos Europoje labai skiriasi. Be to, daugybėje 
valstybių narių reformos jau buvo įgyvendintos, kad pensijos išliktų prieinamos. Tačiau reikia 
dėti daugiau pastangų kovojant su mūsų visuomenių senėjimo padariniais.

Kad ir kokia sistema pasirenkama, dirbti turėtų daugiau žmonių, bet žmonės taip pat turi 
taupyti pinigus, kad turėtų išteklių vėlesniu gyvenimo etapu.

Europoje turime įvairių pensijų sistemų. Nors nėra jokios vienodos apibrėžties, pensijų 
sistemas įprasta apibrėžti kaip sudarytas iš trijų pakopų.

Pirmoji pakopa grindžiama mokesčių mokėtojų solidarumu. Tai dažnai yra valstybinė pakopa, 
finansuojama vyriausybės naudojant einamąjį finansavimo modelį. Šios pensijos išliks pačiu 
svarbiausiu pensininkų pajamų šaltiniu ir ateityje. Pranešėja mano, kad, jei daugiau žmonių 
dirbs didesnę savo gyvenimo dalį, tai naudingai paveiks tiek pensijas, tiek įmokų, kurias 
reikia mokėti dirbantiems žmonėms, lygį. Todėl konsultuojantis su socialiniais partneriais 
tikslas turėtų būti rasti sprendimus, kuriais būtų pakeltas užimtumo lygis, padidintas pensinis 
amžius ir stiprinama aktyvi dalyvavimo politika. Naudodamos atvirojo koordinavimo metodą, 
šalys gali mokytis iš geros praktikos pavyzdžių. Tačiau ir pirmojoje pakopoje santaupos gali 
būti kaupiamos taupant pinigus dabar, kad būtų galima padengti didėjančias išlaidas ateityje.

Antroji pakopa daugiausia susideda iš papildomų profesinių pensijų, dažnai pagrįstų 
atsakomybės pasidalijimu tarp darbdavių ir darbuotojų, kurie bendrų įmokų pagrindu įsteigia 
fondus. Pranešėja mano, kad papildomos profesinės pensijos turės tapti svarbesnėmis, kad 
sumažėtų našta nacionaliniams biudžetams. Kai kurios šalys jau ėmėsi priemonių 
papildydamos savo valstybinį einamąjį finansavimo modelį privačiomis kapitalu paremtomis 
sistemomis, bet dar reikia daug nuveikti, kad kolektyvinės papildomos pensijos būtų 
išplėtotos.

Pranešėja mato augantį nenorą, ypač tarp jaunų žmonių, prisidėti prie kolektyvinių sistemų.
Kolektyviniai metodai ir kiekvienos kartos bei skirtingų kartų tarpusavio rizikos pasidalijimas 
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yra solidarumo požymiai ir todėl yra nepaprastai svarbūs ateities poreikius atitinkančioms ir 
saugioms pensijoms.

Pranešėjos nuomone, pirmoji ir antroji pakopos bendrai sudaro adekvačių pensijų pajamų 
pagrindą.

Trečioji pakopa yra grindžiama paties asmens santaupomis kaip priedu prie būsimų pensijų 
arba – jei jokios papildomos pensijos nėra – kaip būdu šį priedą sukaupti savo paties jėgomis.
Nors trečiosios pakopos pensija yra ne tokia svarbi kaip pirmos dvi, reikėtų svarstyti galimybę 
skatinti ją labiau nei dabar. Kartais, kai žmonės nedalyvauja darbo rinkoje arba turi trumpesnę 
darbo dieną, taip gaudami mažiau lėšų iš pirmosios pakopos pensijos ir įgydami mažiau teisių 
į antrosios pakopos pensiją, išeitis galėtų būti trečiosios pakopos pensijos kaupimas.

Kompetencijos sritis
Pensijų sistemos visų pirma yra valstybių narių atsakomybė.

Tam tikrais atžvilgiais svarbus ES koordinavimas. Pranešėja nurodo į Stabilumo ir augimo 
pakto keliamus reikalavimus. Nuolat didėjanti vyriausybės biudžeto dalis išleidžiama 
pensijoms išmokėti. Ji jau viršija 10 proc.

Koordinavimas ir nauja politika valstybiniu lygmeniu yra reikalingi ir strategijai 
„Europa 2020“, kuria aiškiai siekiama adekvačias pensijas padaryti prieinamas. Daugumai 
senesnių žmonių Europoje pirmosios pakopos pensija – paprastai teikiama vyriausybės 
sistemos – yra pagrindinis jų pajamų šaltinis. Net dabar daugybė pensininkų gyvena žemiau 
skurdo ribos. Tai vyksta nepaisant to, kad strategijoje "Europa 2020“ kova su skurdu laikoma 
vienu iš prioritetų.

Antrosios pakopos pensijų fondai yra svarbūs finansų rinkų investuotojai. Krizė parodė, kad 
finansų institucijos yra neapsaugotos nuo ekonomikos nuosmukių. Dėl šios priežasties finansų 
rinkoms nuspręsta taikyti griežtesnes taisykles pasinaudojant ekonomikos valdymo 
dokumentų rinkiniu. Jį sudaro Europos rinkos infrastruktūros reglamentas (susijęs su ne 
biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaita), FPRD II (gerinti finansų rinkų 
konkurencingumą ir elgesio kodeksus, kuriuos turi atitikti investicijų įmonės), 4-as 
dokumentų rinkinys dėl direktyvų dėl kapitalo poreikio (bankų priežiūra: susitarimų 
„Bazelis III“ įtraukimas į Europos finansų priežiūros institucijų sistemą), „Mokumas II“ 
direktyva (draudimo įmonių priežiūros režimas, pakeičiantis ir įtraukiantis daugybę draudimo 
direktyvų, kad būtų sukurta bendra finansų priežiūros direktyva) ir FSM (finansinių sandorių 
mokestis).

Komisija taip pat norėtų sustiprinti pensijų fondų priežiūrą persvarstydama direktyvą dėl 
įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, kuria reguliuojama profesinių pensijų 
sistemų priežiūra. Pranešėja įžvelgia galimybes persvarstyti šią direktyvą, bet ji taip pat yra 
labai kritiška pensijų fondams taikomų kiekybinių reikalavimų atžvilgiu. Pagal direktyvą dėl 
įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, pensijų fondai yra antrosios pakopos finansų 
institucijos, tačiau pensijų sistemos yra socialinės sistemos, paremtos nacionaliniais 
socialiniais teisės aktais ir darbo teise. Be to, jie susiję su rizikos tipu, kuris skiriasi nuo, 
pavyzdžiui, draudimo įmonių draudžiamų produktų tipo. Skirtingai nuo komercinio draudimo 
sistemų, jie nėra skirti pasipelnyti, bet, priešingai, paprastai yra kiekvienos kartos ir skirtingų 
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kartų tarpusavio solidarumo išraiška. Pranešėja įspėja, kad dėl didėjančių kapitalo 
pakankamumo reikalavimų didėja išlaidos ir taip kyla grėsmė dabartinių ir būsimų pensininkų 
pensijų adekvatumui. Verslo įmonės dėl šių didelių išlaidų negali teikti antrosios pakopos 
pensijų. Griežti kiekybiniai reikalavimai taip pat kelia grėsmę svarbiam pensijų fondų, kaip 
ilgalaikių investuotojų į Europos ekonomiką, vaidmeniui ir tokiu būdu kenkia ekonomikos 
augimui ir trukdo kurti naujas darbo vietas. Todėl pranešėja mano, kad nepageidautina 
persvarstyti direktyvą dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, kiekybinių 
reikalavimų aspektu. Vis dėlto direktyvos dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, 
pakeitimas gali turėti pridėtinės vertės ryšium su kokybiniais reikalavimais, pavyzdžiui, 
investavimo strategijų skaidrumu ir išlaidų lygiais. Tai taip pat suteiktų geresnes galimybes 
palyginti su tuo, ką siūlo fondai.

Lygios galimybės
Vidutiniškai moterys uždirba mažiau nei vyrai ir jos pertraukia savo karjeras dažniau, kad 
galėtų prižiūrėti vaikus. Todėl jos dažnai gauna mažesnes pensijas ir labiau rizikuoja atsidurti 
skurde. 2009 m. 13 valstybių narių moterys į pensiją išeidavo anksčiau nei vyrai. Pranešėja 
mano, kad to paties pensinio amžiaus nustatymas vyrams ir moterims galėtų padėti padidinti 
pajamas iš pensijų.

Pranešėja mano, kad per mažai rūpinamasi pensijų sistemomis, kuriose atsižvelgiama į 
žmonių karjeros planus ir leidžiama tiek vyrams, tiek moterims paskirti dalį savo gyvenimo 
prižiūrint vaikus, o ne dirbant. Yra gerų tokių sistemų, kurios suteikia galimybę žmonėms 
kaupti teises į pensiją tada, kai jie užsiima priežiūra ir todėl nedalyvauja darbo rinkoje, 
pavyzdžių. Tiek papildomų, tiek trečiosios pakopos pensijų sistemų atveju reikėtų ieškoti 
naujų sprendimų.

Pasikeitimai darbo rinkoje
Darbo rinkoje iš žmonių reikalaujama didesnio mobilumo. Daugiau nebėra darbų visam 
gyvenimui. Taip pat daugiau naudojamasi judėjimo laisvės teikiamomis galimybėmis. Tai 
normalu: jei studentai studijuoja ar atlieka stažuotes užsienio valstybėje, tai dažnai baigiasi 
tuo, kad jie tam tikru savo vėlesnės karjeros etapu pradeda dirbti užsienyje. Šis mobilumas 
turėtų būti remiamas, o ne baudžiamas: tai taikoma tiek atitinkamoje valstybėje narėje, tiek už 
jos ribų. Pranešėja mano, kad tai reiškia, jog pensijų sistemos turi būti tvarkomos taip, kad 
darbuotojo įmonėje kaupiamos teisės į pensiją, ar tai būtų darbuotojo buveinės valstybėje 
narėje, ar kitoje valstybėje narėje, nebūtų panaikintos. Pensijų sistemos privalo prisidėti prie 
didesnio mobilumo. Todėl pranešėja mano, kad labai svarbu priimti minimalius teisės į 
kaupiamą pensiją vertės įgijimo ir išsaugojimo standartus.

Informacija
Informacija apie pensiją, kurią žmonės gali tikėtis gauti, yra labai svarbi. Žinojimas apie tai, 
kokios bus ateities pajamos, reiškia geresnį supratimą, atsargesnį išankstinį apsirūpinimą ir 
didesnę atsakomybę. Prieiga prie tinkamos informacijos ir žinojimas apie riziką yra būtini, 
siekiant priimti apgalvotus sprendimus, pavyzdžiui, sprendimą taupyti ateičiai. Pensijos 
priežiūros sistema yra geras būdas supažindinti žmones su teisėmis į jų sukauptą pensiją tiek 
jų pačių valstybėje narėje, tiek kitose valstybėse narėse. Pranešėja norėtų atkreipti dėmesį į 
jau egzistuojančius gerus pavyzdžius. Pageidautina skatinti valstybes nares teikti geras pensijų 
apžvalgas. Susipažinęs su šiomis priežiūros sistemomis, informuotas pilietis gali gauti visus 
reikiamus duomenis, kad, jei reikia, imtųsi būtinų veiksmų.
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