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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

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

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 7. jūlija paziņojumu „Zaļā grāmata. Ceļā uz atbilstīgām, 
noturīgām un drošām Eiropas pensiju sistēmām” (COM)(2010)0365) un atbilstošo 
2011. gada 3. februāra rezolūciju1,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 16. februāra paziņojumu “Baltā grāmata. Atbilstīgu, 
drošu un noturīgu pensiju programma”(COM)2012)0055),

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ziņojumu par Komisijas 
2012. gada 16. jūlija paziņojumu „Zaļā grāmata. Ceļā uz atbilstīgām, noturīgām un 
drošām Eiropas pensiju sistēmām”2,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas 
ģenerāldirektorāta un Sociālās aizsardzības komitejas kopīgi sagatavoto ziņojumu 
„Pensiju atbilstība Eiropas Savienībā 2010.–2050. gadā” (2012. gada atbilstības 
ziņojums),

– ņemot vērā Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta un
Ekonomikas politikas komitejas kopīgi sagatavoto ziņojumu „2012. gada ziņojums par 
novecošanu: ekonomikas un budžeta prognozes 27 ES dalībvalstīs (2010–2060)”3,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 23. novembra paziņojumu „Gada izaugsmes pētījums 
par 2012. gadu” (COM(2011)0815) un atbilstošo 2012. gada 31. janvāra rezolūciju4,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 21. oktobra Lēmumu 2010/707/ES par dalībvalstu 
nodarbinātības politikas pamatnostādnēm5,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Ekonomikas un 
monetārās komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas 
atzinumus (A7-0000/2012),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

A. tā kā Parlaments ziņojumā par Komisijas 2010. gada Zaļās grāmatas „Ceļā uz atbilstīgām, 
noturīgām un drošām pensiju sistēmām” apspriešanu cita starpā atzīmēja:

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0058.
2 EESK/SOC/457, 2012. gada 12. jūlijs.
3 ISBN 978-92-79-22850-6.
4 Pieņemtie teksti: P7_TA(2012)0047.
5 OV L 308, 24.11.2010., 46. lpp.
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– ar sabiedrības novecošanu saistīto pensiju problēmas nopietnību, kuru būtiski 
pastiprina finanšu un ekonomikas krīze;

– „visaptverošas pieejas” nozīmi, lai risinātu pensiju problēmu sabalansētā veidā plašākā 
kontekstā, ņemot vērā nodarbinātības, sociālos, makroekonomiskos un finanšu tirgus 
politikas aspektus;

– atbilstīgu, noturīgu un drošu pensiju sistēmu ieviešanas vitālo atkarību no augstāka 
nodarbinātības līmeņa, veiktspējas un ekonomiskās izaugsmes;

– dalībvalstu morālo pienākumu garantēt valsts pensijas (pirmais līmenis), ko pēc 
nepieciešamības papildina minimālo ienākumu shēmas, lai visiem iedzīvotājiem 
nodrošinātu pienācīgus ienākumus virs nabadzības līmeņa;

– no vīriešu un sieviešu nesabalansēto līdzdalību darba un aprūpes saskaņošanas 
procesos izrietošās dzimumu nevienlīdzības pensiju sistēmās novēršanas nozīmi;

– nepieciešamību izvērtēt oficiālā pensionēšanās vecuma izlīdzināšanu atbilstoši
paredzamajam dzīves ilgumam, vienlaikus sniedzot darbiniekiem iespēju strādāt ilgāk
un ar labu veselību, lai gūtu plašākas karjeras perspektīvas līdz pat oficiālajam 
pensionēšanās vecumam;

– norādītās atšķirības dalībvalstu pensiju sistēmās (piemēram, saistībā ar finansējumu, 
solidaritātes pakāpi, pārvaldības struktūru, prasību veidiem) un tādējādi 
nepieciešamību saglabāt pilnīgu dalībvalstu atbildību par viņu pensiju sistēmu izveidi, 
pilnībā ņemot vērā subsidiaritātes principu;

– ar valsts pensijām un vecumu saistīto izdevumu atklāšanas un izskatīšanas nozīmi, 
veicot aprēķinus saistībā ar dalībvalstu finanšu ilgtspēju ilgtermiņā, lai nodrošinātu 
godīgu sloga sadali starp paaudzēm;

– nepieciešamību nodrošināt visiem darbiniekiem līdzvērtīgu piekļuvi kolektīvajām 
pensiju shēmām, kuras izveidotas viņu uzņēmumos vai nozarēs, un labāk informēt 
sabiedrību par iegūtajām pensiju tiesībām;

– nepieciešamību dalībvalstīm veikt atbilstošus pasākumus ES 2020. gada stratēģijas 
īstenošanai, jo nodarbinātības un veiktspējas līmeņa paaugstināšana un izrietošā 
ekonomiskā izaugsme ir būtiskākais priekšnosacījums, lai panāktu atbilstīgas un 
noturīgas pensiju sistēmas;

– nepieciešamību pieņemt ES regulu, kas sekmētu kolektīvas, aroda pensiju sistēmas;

B. tā kā pēdējās desmitgadēs nopietnākā finanšu un ekonomikas krīze ir pārvērtusies akūtā, 
suverēnā parādu krīzē, kura ir ievērojami ietekmējusi miljoniem ES iedzīvotāju 
ienākumus no pensijām;

C. tā kā pirmā tā dēvētās „demogrāfiskā sprādziena paaudzes” grupa ir sasniegusi 
pensionēšanās vecumu un tādējādi demogrāfiskā rakstura problēmas vairs nav tikai 
nākotnē paredzama tendence, bet gan šodienas realitāte, kā arī to, ka iedzīvotāju skaits, 
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kuru vecums ir pāri 60 gadiem, ik gadu palielinās par vairāk nekā 2 miljoniem, kas ir 
divkārt lielāks skaits nekā iepriekšējās desmitgadēs;

D. tā kā, pat neņemot vērā ekonomikas krīzi, ilgtermiņa demogrāfiskās un veiktspējas 
prognozes liecina par zemu ekonomisko izaugsmi Eiropā un ievērojami zemākiem 
ekonomiskās izaugsmes rādītājiem nekā iepriekšējās desmitgadēs;

E. tā kā pieaugošais bezdarba līmenis ir negatīvi ietekmējis pensiju paaudžu solidaritātes 
shēmas, savukārt finansētajām sistēmām ir būtiski kaitējuši zemie ienākumi no finanšu 
tirgiem;

F. tā kā pensiju sistēmas ir nozīmīgākais Eiropas sociālā modeļa elements, kas nodrošina 
pienācīgu dzīves līmeni vecāka gadagājuma cilvēkiem,

Ievads

1. pauž nožēlu par pensiju pabalstu samazināšanos daudzās dalībvalstīs, kuru izraisījusi 
finanšu un ekonomikas krīzes pastiprināšanās; pauž nožēlu par ievērojamajiem budžeta 
ierobežojumiem dalībvalstīs, kuras krīze ietekmējusi visnopietnāk, kā rezultātā daudzi 
pensionāri dzīvo nabadzībā vai ir tuvu nabadzības līmenim;

2. uzsver iespēju, ka ilgtermiņā īstenojas zemas ekonomiskās izaugsmes scenārijs, tādēļ 
dalībvalstīm būs nepieciešams konsolidēt budžetus un veikt ekonomiskas reformas 
apgrūtinātos apstākļos; tādēļ atbalsta Komisijas Baltajā grāmatā pausto viedokli, ka 
iedzīvotājiem būs nepieciešams veidot papildu darba un, ja iespējams, privātos pensiju 
uzkrājumus;

3. uzver, ka pirmā līmeņa pensijas joprojām ir būtiskākais pensionāru ienākumu avots; aicina 
dalībvalstis īstenot pirmā līmeņa sistēmu reformas, saskaņojot pensiju iemaksu gadus ar 
izmaiņām savstarpējā attiecībā starp pensionāriem un darbspējīgā vecumā esošo 
iedzīvotāju skaitu, tostarp, lai novērstu situāciju, kad pensiju izmaksu dēļ nav iespējams 
segt citus būtiskus valsts izdevumus; aicina dalībvalstis nodrošināt pirmā līmeņa pensijas, 
ja nepieciešams, papildinot ar minimālo ienākumu shēmām, lai garantētu pienācīgus 
minimālos ienākumus;

4. atzīmē, ka krīze ir atklājusi gan finansēto, gan pensiju paaudžu solidaritātes shēmu 
nestabilitāti; iesaka ieviest daudzu līmeņu pensiju sistēmas, kas ietvertu vismaz:

i) pienācīgas minimālās valsts pensijas, pirmais līmenis;

ii) finansētas, ar darba stāžu saistītas, obligātas otrā līmeņa pensiju sistēmas, kuras, ja 
iespējams, pārvaldītu (sektorāli) sociālie partneri;

iii) individuālu, trešā līmeņa pensiju sistēmu, kas būtu balstīta uz privātiem uzkrājumiem;

aicina dalībvalstis apsvērt šādu vai līdzvērtīgu shēmu ieviešanu, ja tādas vēl nepastāv; 
aicina Komisiju nodrošināt, lai esošais vai nākotnē iespējamais pensiju tiesiskais 
regulējums sekmētu daudzu līmeņu pensiju shēmas;

5. atzīst pensiju fondu nozīmi, jo tie ir būtiski un uzticami ilgtermiņa investori ES 



PE500.477v01-00 6/12 PR\918458LV.doc

LV

ekonomikā; uzsver to nozīmi Eiropas 2020. gada stratēģijas galveno mērķu īstenošanā, 
kas saistīti ar ekonomisko izaugsmi, lielāku skaitu darbavietu un labāku darbu un sociāli 
iekļaujošākas sabiedrības izveidošanu; mudina Komisiju nepakļaut riskam pensiju fondu 
ieguldījumu potenciālu, pieņemot vai grozot ES tiesisko regulējumu, īpaši pārskatot 
direktīvu par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību;

6. uzskata, ka, ņemot vērā nepieciešamību pagarināt darba mūžu, pielāgot darba apstākļus un 
mūžizglītību, lai cilvēki varētu strādāt ilgāk, visaptverošam pensiju problēmas 
risinājumam ir vitāli nepieciešama vienprātība starp valdību un sociālajiem partneriem;

7. atzinīgi vērtē galveno Baltās grāmatas norādi, kurā ierosināts pievērst uzmanību darba 
mūža ilguma un pensijas laika līdzsvarošanai, papildu darba un privāto pensiju uzkrājumu 
izveidošanai un ES pensiju uzraudzības instrumentu uzlabošanai;

Nodarbinātības līmeņa palielināšanas un darba mūža un pensijas laika līdzsvarošana

8. uzsver, ka strukturālo reformu ieviešana, kuru mērķis ir panākt, lai cilvēki strādātu vairāk 
un ilgāk, ir vienīgais veids, kā iegūt nodokļu ieņēmumus un sociālās un pensiju iemaksas, 
kas ir nepieciešamas dalībvalstu budžetu konsolidācijai un atbilstīgu, drošu un noturīgu 
pensiju shēmu finansēšanai; atzīmē nepilnas slodzes darba radīto risku saņemt tikai 
daļējus pensiju pabalstus; aicina dalībvalstis veidot rezerves, lai varētu segt pieaugošās ar 
pensijas vecumu sasniegušajiem iedzīvotājiem saistītās valsts izmaksas;

9. uzsver pieaugošo spiedienu uz valstu budžetu un pensiju sistēmām, ko rada attīstības 
tendences demogrāfijas jomā, ņemot vērā, ka pirmā „demogrāfiskā sprādziena paaudzes” 
grupa ir sasniegusi pensijas vecumu; atzīmē dalībvalstu nevienmērīgo progresu un 
vērienu, veidojot un īstenojot strukturālas reformas, kuru mērķis ir paaugstināt 
nodarbinātības līmeni, pakāpeniski likvidējot priekšlaicīgas pensionēšanās shēmas un 
veidojot ilgtspējīgu pamatu obligātā un faktiskā pensionēšanās vecuma noteikšanā, 
pieaugot paredzamajam dzīves ilgumam; uzsver, ka dalībvalstīm, kuras šobrīd neveic 
pakāpeniskas reformas, vēlāk nāksies strauji ieviest reformas, kas radīs ievērojamas 
sociālās sekas;

10. atkārtoti aicina izveidot ciešu saikni starp pensiju pabalstiem un darba stāžu, un veiktajām 
iemaksām („statistiskais godīgums”), lai garantētu, ka vairāk un ilgāk strādājošie 
darbinieki varētu saņemt labākas pensijas; iesaka dalībvalstīm, konsultējoties ar 
sociālajiem partneriem, atļaut atsevišķiem darba ņēmējiem uz brīvprātības pamata turpināt 
strādāt pēc tam, kad ir sasniegts oficiālais pensionēšanās vecums, tādējādi pagarinot 
pensiju iemaksu periodu un samazinot pensiju pabalstu izmaksāšanas periodu, kas var 
palīdzēt samazināt jebkādu strauju pensiju iztrūkuma veidošanos;

11. uzsver, ka pieredze ir pierādījusi, ka ar priekšlaicīgajām pensionēšanās shēmām saistītais 
pieņēmums, ka vecāka gadagājuma darba ņēmējiem ir jāļauj pensionēties ātrāk, lai 
atbrīvotu darbvietas jaunāka gadagājuma cilvēkiem, ir bijis maldīgs, jo dalībvalstīs ar 
augstākajiem jauniešu nodarbinātības rādītājiem ir arī augstākie vecāka gadagājuma 
cilvēku nodarbinātības rādītāji;

12. aicina sociālos partnerus pieņemt dzīves cikla pieeju attiecībā uz cilvēkresursu vadību un 
pielāgot darbvietas; aicina darba devējus izveidot programmas, kas nodrošinātu darba 
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ņēmējiem iespēju strādāt ilgāk; aicina darbiniekus aktīvi iesaistīties pieejamajās apmācību 
iespējās un uzturēt darba tirgum atbilstošu kvalifikāciju jebkurā darba mūža etapā;

13. mudina dalībvalstis aktīvi rīkoties, lai īstenotu ES Dzimumu līdztiesības paktā (2011.–
2020.) paredzētos mērķus, kas galvenokārt paredz novērst starp dzimumiem pastāvošās 
nevienlīdzības un apkarot dzimumu segregāciju, un sekmēt labāku darba un dzīves 
līdzsvaru sievietēm un vīriešiem; uzsver, ka šie mērķi ir vitāli nozīmīgi nodarbinātības 
līmeņa palielināšanai sieviešu vidū un nabadzības apkarošanai darbspējīgo un vecākā 
gadagājuma sieviešu vidū;

Papildu privāto pensiju uzkrājumu izveide

14. atzinīgi vērtē Baltajā grāmatā pausto aicinājumu veidot finansētas papildu darba pensijas 
un privātos uzkrājumus; tomēr uzsver, ka Komisijai drīzāk vajadzētu ieteikt veidot 
kolektīvus obligātus aroda pensijas uzkrājumus kā kolektīvas (otrā līmeņa) pensiju 
sistēmas, kuras parasti pārvalda (sektorāli) sociālie partneri, kas atšķirībā no 
individuālajām shēmām nodrošinātu solidaritāti starp paaudzēm; uzsver nepieciešamību 
sākt veidot papildu aroda pensiju sistēmas tagad, neskatoties uz krīzi;

15. uzsver zemās ekspluatācijas izmaksas (visā sektorā), ko veido kolektīvās bezpeļņas aroda 
pensiju shēmas, salīdzinot ar privātajām pensiju uzkrājumu shēmām; uzsver zemo 
ekspluatācijas izmaksu nozīmi, jo pat ierobežota izmaksu samazināšana var sekmēt 
ievērojamu pensiju apjoma palielināšanos;

16. mudina dalībvalstis un sociālos partnerus pienācīgi informēt sabiedrību par pieejamajām 
tiesībām uz pensiju un palielināt tās informētību un zināšanu līmeni, lai tā varētu pieņemt 
labi pārdomātus lēmumus saistībā ar papildu pensiju uzkrājumu veidošanu nākotnē; aicina 
dalībvalstis veidot un īstenot informācijas iesniegšanas noteikumus saistībā ar pensiju 
fondu ekspluatācijas izmaksām un ieguldījumu riskiem un gūto peļņu, kuri darbojas savas 
jurisdikcijas ietvaros;

17. pauž nožēlu par atšķirībām dalībvalstu aroda pensiju shēmu īpašībās un rezultātiem 
saistībā ar pieejamību, solidaritāti, izmaksu efektivitāti, riskiem un peļņu; atzinīgi vērtē 
Komisijas nodomu ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm, sociālajiem partneriem, pensiju 
industriju un citām ieinteresētajām personām izveidot labas prakses kodeksu aroda pensiju 
shēmām;

18. atbalsta Komisijas nodomu turpināt galveno uzmanību pievērst ES finansējumam, īpaši 
izmantojot Eiropas Sociālo fondu (ESF), lai atbalstītu projektus, kuru mērķis ir sekmēt 
aktīvu un veselīgu novecošanu darbvietā, un Kopienas nodarbinātības un sociālās 
solidaritātes programmu (PROGRESS) un Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmu (PSCI), lai nodrošinātu dalībvalstīm un sociālajiem partneriem finansiālu un 
praktisku atbalstu saistībā ar pakāpenisku papildu pensiju shēmu ieviešanu, kuras būtu 
efektīvas izmaksu ziņā;

Mobilo darba ņēmēju pensijas

19. atzīst, ka ES ietvaros starp pensiju shēmām pastāv ievērojama nevienlīdzība, vienlaikus 
uzverot, ka ir būtiski, lai darba ņēmējus, kuri vēlas mainīt darbvietu dalībvalsts ietvaros 
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vai ārpus tās, nekavētu bažas par tiesību uz pensiju iegūšanu un saglabāšanu; atbalsta 
Komisijas ierosināto pieeju galveno uzmanību pievērst tiesību uz pensiju iegūšanai un 
saglabāšanai ar mērķi garantēt, ka mobilo darba ņēmēju pensiju tiesībām piemērotu tādus 
pašus noteikumus kā aktīvajiem pensiju shēmas dalībniekiem vai pensionāriem; uzskata, 
ka darba tirgus mobilitāti kavē ilgie piešķiršanas periodi, un aicina dalībvalstis tos 
samazināt;

20. norāda uz Komisijas priekšlikumu novērtēt iespējamo saistību starp Regulu (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un „attiecīgajām” aroda 
pensiju shēmām; uzsver praktiskās grūtības, ar kurām nācies saskarties minētās regulas 
piemērošanas ietvaros 27 dalībvalstīs, kurās pastāv ievērojami atšķirīgas sociālā 
nodrošinājuma sistēmas; norāda, ka ir ļoti sarežģīti piemērot vienotu koordinēšanas pieeju 
simtiem desmitu ļoti atšķirīgām pensiju shēmām, kuras pastāv dalībvalstīs, un tādēļ 
apšauba šādas pieejas lietderību pensiju jomā;

21. aicina Komisiju un dalībvalstis strādāt mērķtiecīgi, lai izveidotu un pielietotu 
izsekojamības dienestu sistēmas, kuras sniegtu iedzīvotājiem iespēju sekot savām tiesībām 
uz pensiju, kas izriet no nodarbinātības perioda vai iegūtas ārpus tā, un līdz ar to varētu 
pieņemt savlaicīgus un labi pārdomātus lēmumus par papildu, individuāliem (trešā 
līmeņa) pensiju uzkrājumiem; aicina veikt koordinēšanu ES mērogā, lai garantētu 
atbilstīgu savietojamību starp atsevišķo dalībvalstu izsekojamības dienestu sistēmām; 
atzinīgi vērtē Komisijas pilotprojektu šajā jomā;

22. apšauba nepieciešamību izveidot ES pensiju fonu pētniekiem;

23. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Paskaidrojums 

Vispārīga informācija
Visās ES dalībvalstīs pensiju sistēma ir pakļauta spiedienam. Eiro zonas dalībvalstu valdības 
piemēro taupības pasākumus, lai īstenotu Stabilitātes un izaugsmes paktu (SIP), līdzsvarojot 
izdevumus un ieņēmumus, vai ir spiestas veikt radikālus pasākumus pārmērīga budžeta 
deficīta samazināšanai. Turklāt visās dalībvalstīs lielākā sabiedrības daļa noveco. Sagaidāmais 
dzīves ilgums Eiropas ietvaros ir dažāds, taču visos gadījumos runa ir par dzīves ilguma 
pagarināšanos. Pieaug arī to pensionāru skaits, kuru dzīves ilgums ir garāks un kuriem ir labs 
veselības stāvoklis. Darbspējīgā sabiedrības daļa top aizvien mazāka. Dzimstības rādītāji 
samazinās, bet jaunieši studē ilgāk un nonāk darba tirgū vēlāk. Starp strādājošajiem Eiropā ir 
pārāk maz tādu, kuriem ir pāri 60 gadiem. Turklāt pastāv risks, ka krīzes ietekme atkal 
pamudinās doties pensijā pirms oficiālā pensijas vecuma sasniegšanas. Nākotnē vairs nav 
iespējams pilnībā paļauties uz paaudžu solidaritāti, kuras ietvaros jaunā un darbspējīgā 
paaudze rūpējas par vecākā gadagājuma paaudzes pensijām. Īpaši grūti nodrošināt 
finansējumu atbilstīgām pensijām ir valstīs ar pensiju paaudžu solidaritātes shēmām, kuru 
ietvaros pensijas finansē no faktiskā budžeta.

Krīzes ietekmē, lai arī mazākā mērā, tomēr pastāv spiediens arī uz tā dēvētajām otrā līmeņa
sistēmām — kolektīvām shēmām, kuru ietvaros veic uzkrājumus vecumdienām. Tā kā 
gaidāms, ka tuvākajā nākotnē procentu likmes saglabāsies zemas un rūpniecībā ieguldītie 
līdzekļi krīzes ietekmē nesniegs gaidīto peļņu, arī šajā jomā paredzami taupības pasākumi. 
Agrāk bija pieņemts, ka otrā līmeņa sistēmu gadījumā ir garantēts noteikts pabalsts, taču tagad 
aizvien biežāk sastopamies ar noteiktu iemaksu sistēmām vai šo divu sistēmu sajaukumu.

Baltajā grāmatā atspoguļotā Eiropas Atbilstīgu, drošu un noturīgu pensiju programma jaunāka 
un vecāka gadagājuma cilvēkiem ir lielisks sākuma punkts diskusijām, pēc kurām var ieviest 
reformas. piemērojot tā dēvētā „soft law” regulējumu, kā arī atbilstošajos gadījumos attiecīgos 
tiesību aktus. Kopumā, atzīstot un saglabājot dalībvalstu un sociālo partneru pienākumus, 
tagad ir nepieciešams izveidot atbilstīgas, drošas un noturīgas sistēmas. Turklāt tām ir 
jāsekmē arī lielāka darba tirgus mobilitāte un pārvietošanās brīvība, tām ir jābūt sistēmām ar 
risinājumiem šodienai un nākotnei.

Demogrāfija
Tendences demogrāfijas jomā rada gan bažas, gan prieku, jo dzīves ilgums aizvien pagarinās. 
Zemāk norādītie dati atspoguļo šīs tendences:

- ievērojamu sabiedrības daļu veido cilvēki virs 55 gadu vecuma un vecāki (36,5 %, 
2010. gads);

- paredzamais dzīves ilgums turpinās pieaugt — vīriešiem no 76,7 (2010) līdz 78,6 
gadiem (2020), sievietēm no 82,5 (2010) līdz 84 gadiem (2020);

- dzimstības līmenis Eiropas Savienībā joprojām saglabājas zems (1,6);
- to iedzīvotāju skaits, kuri ir vecāki par 65 gadiem, pieaugs, sākot no 16 % 2010. gadā 

līdz 19,1 % 2020. gadā;
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- 2010. gadā vidējais vecums, kurā cilvēki ES beidz strādāt, ir 61,4;
- 2008. gadā uz katru pensionāru bija 4 darba tirgū aktīvas personas; 2060. gadā 

gaidāms, ka uz katru pensionāru būs 2 strādājošās personas;
- 2010. gadā starp personām, kurām ir 55 gadi un vairāk, darba tirgū aktīvi piedalījās 

vidēji 46,3 %.

Šīs tendences ir novērojamas visā ES, lai arī starp dažādām dalībvalstīm pastāv atšķirības. 
Piemēram, Rumānijā paredzamais dzīves ilgums ir 70 (vīriešiem) un 77 gadi (sievietēm), bet 
Beniluksa valstīs — 77,9 (vīriešiem) un 82,7 gadi (sievietēm). Arī personu, kurām ir 55 gadi 
un vairāk, dalība darba tirgū atšķiras. Zviedrijā tie ir 73,9 %, Dānijā 61,1 %, Nīderlandē 56 %, 
Spānijā 50,8 % un Beļģijā 39,1 %. Cita risinājuma nav — ir jānodrošina, lai lielāks skaits 
cilvēku strādātu ilgāk. Tas īstenojams, palielinot pensionēšanās vecumu atbilstoši 
paredzamajam dzīves ilgumam. Īpaši maz uzmanības ir pievērsts, piemēram, to personu 
līdzdalībai darba tirgū, kuriem ir 50 gadi un vairāk. Tie ir cilvēki, kuri ir novirzīti malā, bet 
kuriem būtu jāstrādā un kuri arī vēlas strādāt. Ir nepieciešams izveidot politiku šādu cilvēku 
reintegrācijai darba tirgū. Mums ir jāņem piemērs no valstīm, kurās nodarbinātības līmenis ir 
strauji pieaudzis, pateicoties stingrai politikai. Var secināt, ka nepieciešams strādāt vairāk un 
ilgāk.

Pienākumi 
Referente ļoti labi apzinās, ka pensiju sistēmas Eiropā stipri atšķiras. Daudzās dalībvalstīs ir 
arī veiktas reformas, lai būtu iespējams izmaksāt pensijas. Taču ir nepieciešami vēl pasākumi, 
lai risinātu sekas, kas rodas novecojošās sabiedrības dēļ.

Neatkarīgi no tā, kuru sistēmu izvēlas, ir nepieciešams, lai strādātu vairāk cilvēku, kā arī tiktu 
veidotas rezerves un uzkrājumi vecumdienām.

Eiropā ir zināmas dažādas pensiju sistēmas. Kaut arī nepastāv vienotas definīcijas, ir pieņemts 
veidot pensiju sistēmu, kas sastāv no trim līmeņiem.

Pirmā līmeņa pamatā ir solidaritāte starp nodokļu maksātājiem. Šis visbiežāk ir publisks 
līmenis, kuru finansē valsts, izmantojot pensiju paaudžu solidaritātes shēmu. Šīs pensijas arī 
turpmāk veidos būtisku ienākumu avotu pensionāriem. Referente uzskata, ka, paturot vairāk 
cilvēku darbā ilgāk, tiks panākta pozitīva ietekme uz pensijām, kā arī iemaksu apjomu, kas 
jāveic strādājošajiem. Tas nozīmē, ka sadarbībā ar sociālajiem partneriem nepieciešams rast
risinājumus augstākam nodarbinātības līmenim, lielākam pensionēšanās vecumam un aktīvai 
līdzdalības politikai. Izmantojot atklāto koordinācijas metodi, dalībvalstis var apgūt labu 
praksi. Taču arī 1. līmenī iespējams ietaupīt, veidojot rezerves tagad, lai vēlāk būtu iespējams 
segt lielākas izmaksas.

Otrais līmenis galvenokārt attiecas uz papildu, ar darbu saistītām pensijām, kas bieži vien ir 
balstīts uz darba devēju un darba ņēmēju kopējo atbildību, kuri fondus veido ar kopējām 
iemaksām. Referente uzskata, ka papildu kolektīvo pensiju shēmu nozīmei ir jāpalielinās, lai 
mazinātu spiedienu uz valsts budžetu. Atsevišķas valstis jau ir veikušas pasākumus, lai 
papildinātu valsts pensiju paaudžu solidaritātes shēmu ar privātā kapitāla shēmām, taču vēl 
joprojām ir veicami daudzi pasākumi kolektīvas papildu shēmas izveidei.

Referente ir īpaši jauniešu vidū novērojusi tendenci, ka viņi nelabprāt vēlas veikt maksājumus 
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kolektīvajā shēmā. Solidaritātes būtiskākā pazīme ir kolektīva pieeja un risku sadale paaudžu 
ietvaros un starp tām, tādēļ tā ir ļoti būtiska noturīgas un drošas pensiju shēmas izveidē.

Referente uzskata, ka 1. un 2. līmenis kopā veido pamatu atbilstīgam pensiju līmenim.

Trešais līmenis ir balstīts uz personas privātajiem uzkrājumiem, kas nākotnē papildinās 
pensiju vai gadījumos, kad nav nodrošināta pamata pensija, tomēr garantētu pensiju no šiem 
uzkrājumiem. Kaut arī trešais līmenis ir mazāk nozīmīgs par pirmajiem diviem, ir 
nepieciešams pievērst uzmanību tam, lai to vairāk sekmētu. Trešais līmenis var būt labs 
risinājums gadījumos, ja persona nav nodarbināta vai ir strādāts īsāku laiku un līdz ar to no 
1. un 2. līmeņa tiek saņemta ne pārāk liela pensija.

Kompetence
Pensiju sistēmas primāri ir dalībvalstu kompetencē!

Atsevišķiem aspektiem ir nepieciešama ES mēroga koordinēšana. Referente atsaucas uz SIP 
prasībām. Aizvien liekāka daļa no valsts budžeta tiek iztērēta pensijām. Uz šo brīdi jau vairāk 
nekā 10 %.

Arī ES 2020. gada stratēģijas, kuras mērķis ir atbilstīgas pensijas, īstenošanas nolūkos ir 
nepieciešama koordinēšanas un jauna valsts mēroga politika. Vairumam vecāka gadagājuma 
eiropiešu 1. līmeņa pensijas, kas vairumā gadījumu ir valsts shēma, ir galvenais ienākumu 
avots. Jau tagad ir redzams, ka lielākā daļa pensionāru dzīvo zem nabadzības līmeņa. Bet tieši 
ES 2020. gada stratēģijā viena no galvenajām prioritātēm ir nabadzības apkarošana.

Otrā līmeņa pensiju fondi ir nozīmīgākie ieguldītāji finanšu tirgos. Krīzes laikā ir pierādījies, 
ka ekonomikas lejupslīde vislielāko negatīvo ietekmi atstāj uz finanšu iestādēm. Šā iemesla 
dēļ ir nolemts pieņemt stingrākus noteikumus finanšu tirgiem, izmantojot pārvaldības paketi. 
Šeit jāmin regula par darījumiem ar atvasinātiem instrumentiem (attiecībā uz ārpusbiržas 
atvasinājumu tīrvērti) (FITR), direktīva, kas attiecas uz finanšu instrumentiem (finanšu tirgu 
konkurētspējas uzlabošana, uzvedības kodekss, kas jāievēro investīciju uzņēmumiem) (FITD), 
CRD IV direktīva (banku uzraudzība, Bāzeles III vienošanās ietveršana ES uzraudzības 
sistēmā), maksātspējas direktīva (apdrošinātāju uzraudzības kārtība, aizstāj un integrē virkni 
apdrošināšanas direktīvu vienā pamatdirektīvā) un finanšu darījumu nodoklis (FDN).

EK vēlas pastiprināt kontroli arī attiecībā uz pensiju fondiem, pārskatot PKUI direktīvu, kas 
attiecas uz papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību. Referente
uzskata, ka pārskatīšana var sniegt labus rezultātus, taču ir kritiska attiecībā pret 
kvantitatīvajām prasībām pensiju fondiem. Saskaņā ar PKUI direktīvu pensiju fondi ir 
2. līmeņa finanšu iestādes, taču patiesībā pensiju fondi ir sociālas shēmas un ir ietverti valsts 
sociālajos tiesību aktos un darba tiesībās. Turklāt tiem piemīt cita veida riski, salīdzinot ar, 
piemēram, apdrošināšanu produktiem. Atšķirībā no apdrošināšanas sabiedrībām pensiju fondu 
mērķis nav peļņa, bet tajos ir nodrošināta solidaritāte paaudžu ietvaros un starp tām. Referente
brīdina, ka augstākas prasības attiecībā uz kapitāla atbilstību var sekmēt augstākas izmaksas
un tādējādi pakļaut riskam pašreizējos un nākamos pensionārus. Augsto izmaksu dēļ 
uzņēmumiem nebūs iespējams piedāvāt 2. līmeņa pensiju shēmu. Stingrās kvantitatīvās 
prasībās mazina pensiju fondu lomu kā ilgtermiņa ieguldītājiem Eiropas ekonomikā, tādējādi 
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kavējot ekonomikas izaugsmi un jaunu darbvietu veidošanos. Tādēļ referente uzskata, ka ir 
nepieciešams pārskatīt PKUI direktīvas kvantitatīvās prasības. Taču PKUI direktīvas 
piemērošanai var veidoties pievienotā vērtība kvalitatīvo prasību jomā, piemēram, saistībā ar 
ieguldījumu stratēģiju un izmaksu līmeņa pārredzamību. Šādi veidotos arī labāka iespēja 
salīdzināt fondu piedāvājumus.

Iespēju vienlīdzība
Vidēji sievietes pelna mazāk nekā vīrieši un biežāk pārtrauc karjeru, lai darbotos kā 
aprūpētājas. Līdz ar to sievietēm bieži vien ir mazākas pensijas, un viņas ir pakļautas lielākam 
riskam nonākt nabadzībā. 2009. gadā 13 dalībvalstīs vēl bija zemāks pensionēšanās vecums 
sievietēm. Referente uzskata, ka, nosakot abiem dzimumiem vienādu pensionēšanās vecumu, 
varētu panākt pensiju ienākumu palielināšanos.

Referente uzskata, ka pārāk maz uzmanības pievērsts tam, lai pensiju shēmu noteikumi 
pieļautu izmaiņas karjerā un sniegtu iespēju gan sievietēm, gan vīriešiem nodarbinātības vietā 
veikt aprūpes pienākumus. Pastāv labi šādu regulējumu piemēri, kuru gadījumā pensiju 
uzkrājumi veidojas arī tad, ja vīrietis aprūpes pienākumu dēļ noteiktu periodu nestrādā. 
Papildu pensiju shēmās un arī 3. līmeņa shēmā ir nepieciešams rast jaunus risinājumus.

Izmaiņas darba tirgū
Darba tirgus pieprasa no cilvēkiem lielāku mobilitāti. Vairāk nepastāv tāds jēdziens kā „darbs 
uz visu mūžu”. Turklāt tiek vairāk izmantotas arī iespējas, ko sniedz pārvietošanās brīvība. 
Tas ir pašsaprotami. Ja studenti studijas vai praksi pavada ārvalstīs, bieži vien tas ietekmē arī 
turpmāko karjeras attīstību. Mobilitāti ir nepieciešams atbalstīt, nevis sodīt, turklāt gan 
dalībvalstī, gan ārpus tās teritorijas. Referente uzskata, ka tas nozīmē, ka pensiju sistēmas ir 
jāveido tā, lai nezaudētu pensiju tiesības (uzkrājumus), kas radušās, strādājot pie viena darba 
devēja savā vai citā dalībvalstī. Pensiju sistēmām ir jāatbalsta lielāka mobilitāte. Referente arī 
uzskata, ka ir ļoti būtiski pieņemt obligātos standartus saistībā ar iegūto pensiju tiesību 
piešķiršanu un saglabāšanu.

Informācija
Informācija par gaidāmo pensiju ir ļoti būtiska. Skaidrība par nākotnē gaidāmajiem 
ienākumiem sekmēs labāku izpratni, rūpību un atbildību. Pieeja atbilstošajai informācijai un 
iespējamo risku pārzināšana ir nepieciešama, lai varētu pieņemt labi pārdomātus lēmumus, 
piemēram, par uzkrājumu veidošanu nākotnei. Pensiju izsekojamības dienestu sistēma ir laba 
iespēja, lai varētu informēt sabiedrību par iegūtajām pensiju tiesībām gan savas dalībvalsts, 
gan citu dalībvalstu ietvaros. Referente vēlas atsaukties uz jau praksē pastāvošajiem labajiem 
piemēriem. Ir ļoti vēlams pamudināt visas dalībvalstis nodrošināt labu pārskatu par pensijām. 
Savienojot šīs izsekojamības dienestu sistēmas, informētais iedzīvotājs iegūs visus 
nepieciešamos materiālus, lai nepieciešamības gadījumā atbilstoši rīkotos.


