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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:

Bendri klausimai

1. Pabrėžia, kad pensijos turi būti adekvačios ir tvarios.

2. Pabrėžia, kad dėl skirtingų tradicijų ir nacionalinių pensijų sistemų struktūrų būtina 
laikytis subsidiarumo principo.

Vartotojų teisės

3. Konstatuoja, kad daugeliui pensijų sistemų vis dar trūksta skaidrumo, susijusio su tikėtina 
būsima nauda, galima rizika ir visomis susijusiomis išlaidomis prieš sudarant ir sudarius 
pensijų sutartį.

4. Ragina Komisiją pateikti konkrečių pasiūlymų kaip padidinti pensijų sistemų skaidrumą.

5. Ragina valstybes nares gerinti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), ypač labai mažų įmonių ir 
individualių paslaugų teikėjų (pavyzdžiui, laisvai samdomų darbuotojų), galimybes 
dalyvauti adekvačiose pensijų sistemose.

6. Palankiai vertina nacionalinių stebėjimo sistemų, skirtų skirtingose darbovietėse įgytoms 
teisėms į pensiją stebėti, sukūrimą visose valstybėse narėse ir ragina Komisiją pateikti 
pasiūlymų Europos stebėjimo sistemai sukurti.

Tarptautinės teisės

7. Pabrėžia, kad siekiant patenkinti piliečių lūkesčius, susijusius su ES vidaus rinka, būtų 
geriausia, jeigu ES viduje būtų galima perkelti visas teises į pensiją; mano, jog dabar 
teoriškai galima perkelti tik įstatymais nustatytas ir profesines pensijas.

8. Ragina Komisiją toliau tirti pensijų perkėlimo kliūtis, pavyzdžiui, apskaitos standartus ir 
fiskalines kliūtis, ir pateikti pasiūlymų joms šalinti bei numatyti atitinkamas priežiūros 
priemones.

9. Ragina Komisiją išaiškinti tam tikras direktyvoje dėl įstaigų, atsakingų už profesinių 
pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (ĮAPPS direktyva) pateiktas apibrėžtis, ypač 
tarpvalstybinės veiklos sąvoką.

10. Pripažįsta, kad vis dar esama kliūčių norint pasiūlyti individualų pensijų draudimą (trečioji 
pakopa) kitose valstybėse. Prašo Komisijos pateikti pasiūlymų joms šalinti.


