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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pastebi, kad finansinė ir ekonominė krizė, kartu su Europoje vykstančiais pokyčiais, pvz., 
senėjančia visuomene, besikeičiančia šeimos struktūra, didėjančiu netipišku užimtumu ir 
kt. veiksniais, sustiprino daugelio socialinės apsaugos sistemų tvarumo sunkumus ir mano, 
kad socialinių išmokų saugumo ir patikimumo lygis yra esminiai socialinę sanglaudą 
nulemiantys veiksniai ir tai, inter alia, gali būti užtikrinta, nustačius minimalų pensijos 
lygį; pažymi, kad pensijų reformos negali būti vykdomos be kitų socialinės apsaugos 
sistemų reformų;

2. pažymi, kad pagrindinis pensijų sistemų uždavinys – užtikrinti tinkamas pajamas iš 
pensijų ir sudaryti sąlygas pagyvenusiems asmenims gyventi orų ir finansiškai 
nepriklausomą gyvenimą;

3. pažymi, kad ilgėjanti gyvenimo trukmė yra teigiamas dalykas, kadangi tai yra tiesioginė
geresnės Europos sveikatos apsaugos sistemos ir gyvenimo kokybės pasekmė; pabrėžia, 
kad pensininkai yra aktyvi ir prisidedanti visuomenės dalis;

4. nerimaudamas pastebi, kad daugėja pagyvenusių žmonių, ypač moterų, gyvenančių 
žemiau skurdo ribos, ir mano, kad pensijų sistemos privalo visiems užtikrinti pakankamą 
ir orų gyvenimo lygį;

5. pabrėžia, kad mažųjų ir vidutinių įmonių indėlis kuriant darbo vietas ir skatinant 
ekonomikos augimą ES – vienas iš didžiausių ir jos galėtų pastebimai prisidėti siekiant 
pensijų sistemų tvarumo ir adekvatumo valstybėse narėse;

6. mano, kad valstybės narės galėtų įvertinti, ar derėtų suderinti pensinį amžių su numatoma 
gyvenimo trukme, pasinaudojant savanoriškomis ir lanksčiomis formomis bei 
priemonėmis, kurios skatintų ilgiau dirbti, pavyzdžiui, gauti dalį pensijos ir toliau dirbti; 
pabrėžia, kad siekiant prailginti darbinį amžių Europos Sąjungoje bendrą atsakomybę 
turėtų prisiimti darbuotojai, darbdaviai ir viešasis sektorius ir kad šios reformos turi būti 
socialiai teisingos, atidžiai įvertintos dėl poveikio pažeidžiamoms grupėms ir vykdomos 
taip, kad sustiprintų solidarumo mechanizmus;

7. ragina valstybes nares atsižvelgti į tvirtus socialinius ir ekonominius argumentus ir 
nebetęsti politikos, kuri neskatina vyresnio amžiaus darbuotojų toliau dalyvauti darbo 
rinkoje;

8. pritaria Komisijai dėl būtinybės užtikrinti, kad suinteresuoti asmenys galėtų ir toliau dirbti 
nuo tol, kai panaikinama ankstyvo išėjimo į pensiją galimybė, arba, jei tai neįmanoma, 
kad jie gautų užtikrintas minimalias pajamas ir kartu galėtų pasinaudoti galimybe toliau 
mokėti socialinio draudimo įmokas;

9. mano, kad bet koks pasirinkimas ilginti darbinį amžių arba pensinio amžiaus didinimas 
turi būti vykdomas atsižvelgiant į ypatingą asmenų, dirbusių ypač įtemptą darbą arba 
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pradėjusių dirbti labai anksti, padėtį;

10. mano, kad vienodo vyrų ir moterų pensinio amžiaus nustatymas privalo būti suderintas su 
veiksminga politika, skirta vyrų ir moterų darbo užmokesčio suvienodinimui ir šeimos ir 
profesinio gyvenimo suderinimui ir, kad priežiūrai, kurią teikia moterys, turi būti suteiktas 
tinkamas darbo įvertinimas ir artimuosius prižiūrintiems asmenims – tinkamas statusas; 
prašo Komisijos nustatyti pensijų sistemas, pagal kurias geriausiai atsižvelgiama į lyčių 
lygybės aspektą pensijų srityje ir sprendžiamas nelygybės vyrų ir moterų pensijų srityje 
klausimas;

11. mano, kad dėl nestandartinių sutarčių paplitimo ir dėl to padidėjusio neužtikrinto ir 
nesaugaus darbo atvejų skaičiaus susijusių darbuotojų socialinio draudimo įmokos gali 
būti mokamos nereguliariai, o tai gali turėti didelį poveikį jų teisėms į išmokas ir jas 
neigiamai paveikti;

12. mano, kad reikia imtis ryžtingesnių veiksmų siekiant sumažinti vengimą mokėti įmokas ir 
už tai bausti, nes tai gali pakenkti pensijų sistemų pakankamumui ir tvarumui, sukelia 
darbuotojų ir įmonių diskriminaciją ir padidina nesąžiningą konkurenciją;

13. pabrėžia, kad reikia apsaugoti pensiją kaupiančius asmenis nuo pensijų fondo bankroto;

14. mano, kad dėl demografinių pokyčių ir riboto biudžeto pensijų sistemų pakankamumas 
ateityje turėtų būti užtikrintas sustiprinta pirmąja valstybine socialinio draudimo pensijų 
pakopa, todėl reikėtų dar labiau sustiprinti ir plėsti papildomas profesinės pensijų 
sistemas, ypač skatinti naudotis privačiomis pensijų sistemomis, siekiant užtikrinti prieigą, 
perkeliamumą ir saugumą;

15. mano, kad reikia taikyti pakankamas skatinamąsias priemones siekiant paskatinti pensijų 
fondus investuoti į tvarią, mažai anglies dioksido išskiriančią ir socialiai įtraukią veiklą ir 
vengti trumpalaikių pernelyg didelės rizikos investicijų;

16. pabrėžia, kad svarbu, jog valstybių narių nacionalinės pensijų sistemos būtų atsparios 
ilguoju laikotarpiu Europos Sąjungos interesų ir finansinio stabilumo labui ir kad euro 
zonos valstybės narės būtų susiję taip, kad jų pensijų įsipareigojimai galiotų visoje euro 
zonoje;

17. mano, kad darbuotojų mobilumas yra itin svarbus, siekiant augimo; primena, kad svarbu 
užtikrinti galimybę perkelti pensijų lėšas į kitas ES valstybes nares, nes šios galimybės 
stoka tebėra didelė kliūtis, dėl kurios piliečiai nepasinaudoja laisvo judėjimo teise; mano, 
kad būtina geriau informuoti visuomenę apie galimybę perkelti pensijų teises, taip pat 
sukurti sąlygas, kurios visiems asmenims padėtų apsaugoti ir išlaikyti visų teisių į pensiją 
perkeliamumą, įskaitant ir papildomų pensijų sistemų teises; todėl mano, kad svarbu 
apsvarstyti visas galimas priemones, ypač sugrįžti prie direktyvos, kuria būtų užtikintas 
visiškas teisių į pensiją perkeliamumas; be to, pabrėžia, kad taip pat turėtų būti 
užtikrinamas perkeliamumas sumų, įmokėtų į profesinį fondą, kurios sudaro sumą, 
nepakankamą gauti pensiją pagal sutarties sąlygas, kurios taikomos tokiems profesiniams 
fondams. 

18. mano, kad pageidautina, jog Komisija kiek galima greičiau išnagrinėtų, kaip fiskalinės ir 
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aktuarinės problemos, su kuriomis susiduriama perkeliant pensijas, galėtų būti išspręstos 
ir kokia sistema galėtų būti sukurta, kurią taikant būtų galima gauti informaciją tiesiogiai 
apie ES valstybėse narėse sukauptas teises į pensiją;

19. mano, kad būtų tinkama persvarstyti įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, 
veiklos ir priežiūros (ĮPPS) direktyvą, siekiant užtikrinti veiksmingą direktyvos 
reikalavimų vykdymą valstybėse narėse; mano, kad šiuo persvarstymu turėtų būti 
siekiama paskatinti tarptautinį profesinių pensijų fondų naudojimą bendroje rinkoje, 
užtikrinti tinkamą finansinę kontrolę, gavėjams padidinti saugumo, skaidrumo ir 
informacijos lygius ir atnaujinti kapitalo ir mokumo reikalavimus; be to, mano, kad 
persvarstant reikėtų atsižvelgti į didelius pensijų ir draudimo fondų skirtumus ir į galimą 
įmonių mokumą ir naudojamus apsaugos mechanizmus; mano, kad pasiūlymų dėl 
profesinių pensijų sistemų atveju privaloma atlikti visapusišką poveikio vertinimą, visų 
pirma įvertinti papildomas išlaidas ir žalą pakankamų pensijų užtikrinimui;

20. mano, kad privačių pensijų sistemų skaidrumas yra vis dar nepakankamas; mano, kad 
svarbu užtikrinti, kad darbuotojai turi patikimą ir išsamią prieigą prie informacijos apie 
savo teises į pensiją, ypač dėl numatomų būsimų išmokų, susijusios rizikos ir visų realių 
išlaidų, visų pirma, tų, kurios susijusios su tarptautine veikla ir mobilumu (įskaitant 
antrąją ir trečiąją pakopas); ragina Komisiją toliau nagrinėti šį klausimą ir, jei būtina, 
parengti griežtesnes šią sritį reglamentuojančias taisykles;

21. mano, kad individualios papildomos pensijos, kurios padeda užtikrinti, kad būtų 
gaunamos tinkamos pajamos, privalo teikti garantuotą ir saugią grąžą, apie kurią pajamų 
gavėjai turi būti pakankamai ir aiškiai informuojami, ir kad dėl šios priežasties fondai turi 
atitikti griežtus mokumo ir kapitalo reikalavimus ir daugiausia dirbti su ilgalaikėmis 
žemos rizikos investicijomis; 

22. laikosi nuomonės, kad Europos Sąjungoje reikėtų suderinti rizikos ribojimu pagrįstą 
priežiūrą siekiant išvengti prastėjančio įgyvendinimo lygio rizikos, jei valstybės narės 
konkuruotų siekdamos pasiūlyti pačius negriežčiausius mokumo reikalavimus;

23. ragina valstybes nares perimti geriausios pensijų praktikos metodą Europos Sąjungoje.
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