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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. norāda, ka finanšu un ekonomikas krīze ir palielinājusi jau esošās grūtības, kas saistītas ar 
daudzu sociālā nodrošinājuma sistēmu stabilitāti un pašreizējām pārmaiņām Eiropā, 
piemēram, iedzīvotāju novecošanu, ģimenes struktūru maiņu, arvien pieaugošu 
nestandarta nodarbinātību un citiem faktoriem, un uzskata, ka pensiju pabalstu 
pietiekamība un drošība ir izšķiroši sociālās kohēzijas aspekti un ka tos var cita starpā 
garantēt, nosakot minimālo pensiju līmeni; norāda, ka pensiju reformas nevar nošķirt no 
citu sociālās aizsardzības sistēmu reformām;

2. norāda, ka pensiju shēmu pamatmērķis ir nodrošināt pietiekamus ienākumus no pensijas 
un ļaut veciem cilvēkiem dzīvot pienācīgu un finansiāli neatkarīgu dzīvi;

3. norāda, ka lielāks paredzamais dzīves ilgums ir vērtējams pozitīvi, jo tas tieši izriet no 
Eiropas veselības aprūpes sistēmu un dzīves kvalitātes uzlabošanās; uzsver, ka pensionāri 
aktīvi piedalās sabiedrības dzīvē un to veicina;

4. uzskata, ka bažas rada tādu gados vecāku personu, galvenokārt sieviešu, skaita pieaugums, 
kuru iztikas līdzekļi ir zem nabadzības sliekšņa, un ir pārliecināts, ka ar pensiju sistēmām 
vajadzētu nodrošināt pienācīgu un cilvēka cienīgu dzīves līmeni visiem;

5. uzsver, ka MVU ir viens no galvenajiem nodarbinātības un izaugsmes avotiem Eiropas 
Savienībā un var ievērojami veicināt pensiju sistēmu noturību un atbilstību dalībvalstīs;

6. uzskata, ka dalībvalstīm būtu jāizvērtē pensionēšanās vecuma izlīdzināšana atbilstoši 
paredzamajam dzīves ilgumam, izmantojot brīvprātīgā vai elastīgā darba veidus un 
stimulus ilgāk būt nodarbinātam, piemēram, iespējas saņemt daļējus pensiju pabalstus, 
vienlaikus turpinot strādāt; uzsver, ka ir nepieciešama darba ņēmēju, darba devēju un 
publiskā sektora dalītā atbildība, lai paildzinātu darba mūžu Eiropas Savienībā, un ka šīm 
reformām būtu jānotiek sociāli taisnīgi, rūpīgi izvērtējot to ietekmi uz neaizsargātām 
grupām un veicot reformas tādā veidā, kas stiprina solidaritātes mehānismus;

7. aicina dalībvalstis apsvērt spēcīgos sociālekonomiskos argumentus par labu tādu politisko 
nostādņu atcelšanai, kuras neļauj gados vecākiem darba ņēmējiem ilgāk palikt aktīviem 
darba tirgū;

8. ir vienisprātis ar Komisiju, ka tad, ja likvidē iespējas pensionēties priekšlaicīgi, ir 
jānodrošina attiecīgajām personām iespēja turpināt strādāt vai, ja tas nav iespējams, 
saņemt garantēto ienākumu minimumu, līdztekus noteikumiem, kas nodrošina sociālā 
nodrošinājuma iemaksu turpināmību;

9. uzskata, ka, apsverot iespēju paildzināt darba mūžu vai paaugstināt pensionēšanās 
vecumu, jāņem vērā to cilvēku īpašā situācija, kuri veikuši smagu darbu vai sākuši darba 
gaitas ļoti agri;
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10. uzskata, ka sieviešu un vīriešu pensionēšanās vecuma izlīdzināšanai būtu jānotiek, 
īstenojot efektīvas politiskās nostādnes par vienlīdzīgu atalgojumu un darba un ģimenes 
dzīves saskaņošanu, un ka būtu jāatzīst patiesā vērtība sieviešu veikumam aprūpes darbā, 
kā arī neformālo aprūpētāju statuss; aicina Komisiju izstrādāt pensiju shēmas, kurās 
vislabāk ņemta vērā pensiju atkarība no dzimuma un novērsta nevienlīdzība attiecībā uz 
sieviešu pensijām;

11. uzskata, ka plaša nestandarta līgumu izmantošana un no tās izrietošā nestabilas un 
nenoteiktas nodarbinātības lielā pārsvara dēļ attiecīgajiem darba ņēmējiem var rasties 
sociālā nodrošinājuma iemaksu pārtraukumi, un tas var būtiski ietekmēt un apdraudēt viņu 
tiesības saņemt pabalstus;

12. uzskata, ka ir jārīkojas apņēmīgāk, lai novērstu izvairīšanos no iemaksām un sodītu par 
šādu rīcību, kas apdraud pensiju sistēmu pietiekamību un noturību, kā arī rada 
diskrimināciju starp darba ņēmējiem un uzņēmumiem, vienlaikus veicinot negodīgu 
konkurenci;

13. uzsver, ka personas, kas uzkrāj līdzekļus pensijām, ir jāaizsargā pret pensijas fondu 
bankrotu;

14. uzskata, ka demogrāfisko pārmaiņu un lielāku valsts budžeta ierobežojumu dēļ pensiju 
sistēmu atbilstība turpmāk būtu jānodrošina, stiprinot pirmo — valsts pārvaldīto —
līmeni, uzlabojot un paplašinot darbavietu pensiju papildu shēmas un arī veicinot privāto 
pensiju shēmu izmantošanu, lai nodrošinātu pieejamību, pārvedamību un drošību;

15. uzskata, ka ir nepieciešami spēcīgi stimuli, lai sekmētu pensiju fondu ilgtermiņa 
ieguldījumus ilgtspējīgās, zemas oglekļa emisijas veicinošās un sociāli iekļaujošās 
darbībās un izvairītos no īstermiņa un pārāk riskantiem ieguldījumiem;

16. uzsver, ka ir svarīgi, lai dalībvalstu valsts pensiju sistēmas uzrādītu paliekošu izturētspēju 
Eiropas Savienības finanšu stabilitātes interesēs, un ka eurozonā esošās dalībvalstis ir 
jāsaista tā, lai šīm dalībvalstu pensiju saistībām varētu būt pārrobežu ietekme;

17. uzskata, ka darbaspēka mobilitāte vienotajā tirgū ir izšķirošs izaugsmes faktors; atgādina, 
ka svarīga ir pensiju pārvedamība starp ES dalībvalstīm un ka tās trūkums joprojām ir 
ievērojams šķērslis, kas attur pilsoņus no brīvas pārvietošanās tiesību izmantošanas; 
uzskata, ka sabiedrībai jāsniedz plašāka informācija par pensijas tiesību pārvedamību un 
jārada nosacījumi, ar kuriem atbalsta un aizsargā visu pensijas tiesību — arī to tiesību, kas 
saistītas ar papildu pensijām, — pilnīgu pārvedamību; tādēļ uzskata, ka jāizvērtē visi 
iespējamie līdzekļi, it īpaši jāatsāk darbs pie direktīvas, ar ko nodrošina pensijas tiesību 
pilnīgu pārvedamību; turklāt uzsver, ka pārvedamība būtu jāgarantē arī attiecībā uz 
iemaksām darbavietu fondos, kuras, attiecīgā laikaposmā sasummētas, nav pietiekamas, 
lai radītu kādas tiesības atbilstoši līguma nosacījumiem par šādiem darbavietu fondiem; 

18. tāpēc uzskata, ka ir vēlams, lai Komisija pēc iespējas drīzāk izskatītu, kā varētu atrisināt ar 
pensiju pārvešanu saistītās nodokļu un aktuārās problēmas un izveidot sistēmu, kurā būtu 
iespējams tieši iegūt informāciju par ES dalībvalstīs uzkrātajām pensijas tiesībām;

19. uzskata, ka būtu lietderīgi pārskatīt Direktīvu par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
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institūciju darbību un uzraudzību (PKUI direktīva), lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 
efektīvi īsteno šīs direktīvas prasības; uzskata, ka ar šādu pārskatīšanu vajadzētu censties 
veicināt darbavietu pensiju fondu pārrobežu darbības vienotajā tirgū, nodrošināt atbilstošu 
finansiālo uzraudzību, palielināt drošības, pārredzamības un informētības līmeņus 
saņēmējiem un atjaunināt kapitāla un maksātspējas prasības; turklāt uzskata, ka 
pārskatīšanas procesā būtu jāņem vērā lielās pensiju fondu un apdrošināšanas fondu 
atšķirības, kā arī iespējamā uzņēmumu atbildība un pašreizējie aizsardzības mehānismi; 
uzskata, ka jebkuram priekšlikumam par darbavietu pensiju sistēmām jāveic pilnīgs 
ietekmes novērtējums, it īpaši, lai noteiktu to papildu izmaksu apmēru, kuras var rasties 
un nelabvēlīgi ietekmēt pensiju nodrošināšanas atbilstību;

20. uzskata, ka privāto pensiju shēmu pārredzamība joprojām ir nepietiekama; uzskata, ka 
būtiski ir nodrošināt darba ņēmējiem piekļuvi ticamai un pilnīgai informācijai par viņu 
tiesībām uz pensiju — īpaši par gaidāmajiem ieguvumiem nākotnē, saistītajiem riskiem un 
visām faktiskajām izmaksām —, sevišķi par tiesībām, kas saistītas ar pārrobežu darbībām 
un mobilitāti (tostarp otro un trešo pensiju līmeni); aicina Komisiju turpināt pētīt šo 
jautājumu un, ja nepieciešams, izstrādāt stingrākus noteikumus šajā jomā;

21. uzskata, ka ar individuālajām papildu pensijām, kas palīdz nodrošināt pietiekama pabalsta 
saņemšanu, ir jāsniedz garantēti un droši ienākumi, par kuriem saņēmēji ir pietiekami un 
skaidri jāinformē, un ka, ņemot to vērā, fondiem ir jāatbilst stingrām maksātspējas un 
kapitalizācijas prasībām un jābūt saistītiem galvenokārt ar ilgtermiņa un zema riska 
ieguldījumiem; 

22. uzskata, ka Eiropas Savienībā būtu jāsaskaņo uzraudzība, lai novērstu risku, ka, 
dalībvalstīm sacenšoties par to, kurā no tām maksātspējas prasības būs viszemākās, tiek 
noteikti pēc iespējas zemāki standarti;

23. aicina dalībvalstis pieņemt labākās prakses pieeju pensiju lietām Eiropas Savienībā.
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