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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlyme dėl direktyvos dėl teisių į papildomą pensiją perkėlimo gerinimo nagrinėjami 
pagrindiniai pensijų srities klausimai, susiję su kliūtimis darbuotojams laisvai judėti 
valstybėje narėje ar iš vienos valstybės narės į kitą.

Dera pažymėti, kad šia direktyva siekiama (pritarus Europos Komisijai) skatinti savanorišką 
sutartį tarp suinteresuotųjų šalių. 

Nuomonės referentė pabrėžia, kad dėl skirtingose valstybėse narėse egzistuojančios 
papildomo pensinio draudimo sistemų įvairovės būtina pasirinkti tinkamą įstatyminę 
priemonę (direktyvą), kuri išsaugotų subsidiarumo ir proporcingumo principus.
Nors šiuo direktyvos pasiūlymu yra nustatomos nacionalinių įstatymų suderinimo priemonės, 
jos yra būtinojo pobūdžio ir netrukdys darbuotojams mobilumo atveju išsaugoti ar perkelti 
savo teisių.

Vis dėlto norėtųsi kai kurių pakeitimų siekiant neatidėlioti tam tikrų reformų, pritaikyti 
neutralesnę kalbą lyčių atžvilgiu ir išvengti techninio pobūdžio kliūčių kai kuriose valstybėse 
narėse. 

Pagaliau yra svarbu užtikrinti, kad darbuotojai, nutraukę arba baigę profesinę veiklą, tame 
tarpe dėl šeimyninių priežasčių, galėtų išsaugoti savo teises į pensiją ir tęsti pensijos įmokų 
mokėjimą.

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas 1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
5 konstatuojamoji dalis

(5) Taip pat reikia atsižvelgti į Sutarties 94 
straipsnį, kadangi tarp nacionalinių teisės 

(5) Taip pat reikia atsižvelgti į Sutarties 94 
straipsnį, kadangi tarp nacionalinių teisės 

  
1 Dar nepaskelbtas OL.
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aktų, reguliuojančių papildomo pensinio 
draudimo sistemas, esantys skirtumai gali 
sudaryti kliūčių laisvam darbuotojų
judėjimui ir bendrosios rinkos veikimui. 
Tokiu būdu, norint darbuotojams, 
judantiems Bendrijos viduje ir toje pačioje 
valstybėje narėje, pagerinti teisių į 
papildomą pensiją perkeliamumą, reikia 
suderinti kai kurias teisių į pensiją įgijimo 
sąlygas, dar neįsigaliojusių teisių 
išsaugojimo ir įgytų teisių pervedimo 
taisykles;

aktų, reguliuojančių papildomo pensinio 
draudimo sistemas, esantys skirtumai gali 
sudaryti kliūčių laisvam darbuotojų
judėjimui ir bendrosios rinkos veikimui. 
Tokiu būdu, norint darbuotojams, 
judantiems Bendrijos viduje ir toje pačioje 
valstybėje narėje, pagerinti teisių į 
papildomą pensiją perkeliamumą, reikia 
suderinti kai kurias teisių į pensiją įgijimo 
sąlygas, dar neįsigaliojusių teisių 
išsaugojimo ir įgytų teisių pervedimo 
taisykles;

Pakeitimas 2
6a konstatuojamoji dalis (nauja) 

(6 a) Direktyva 76/207/EEB, iš dalies 
pakeista direktyva 2002/73/EB, direktyva 
86/378/EEB, iš dalies pakeista direktyva 
96/97/EB, direktyva 92/85/EEB ir direktyva 
96/34/EB nustato lygų elgesį su vyrais ir 
moterimis darbo sąlygų ir socialinės 
apsaugos srityse. Reikia, kad valstybės 
narės ir socialiniai partneriai įgyvendintų 
šios direktyvos nuostatas laikantis minėtų 
direktyvų, ypač, kai tai susiję su moterų 
grįžimu į darbo rinką, kai darbas buvo 
nutrauktas stengiantis suderinti profesinį ir 
šeimyninį gyvenimą.

Pakeitimas 
10 konstatuojamoji dalis

(10) Siekiant užtikrinti papildomų pensinio 
draudimo sistemų finansinės padėties 
tvarumą, valstybės narės iš principo 
nekaupiamosiose sistemose gali leisti 
netaikyti reikalavimo darbuotojams 
sudaryti sąlygas pervesti įgytas teises. 
Tačiau siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į 
darbuotojus, apsidraudusius 
kaupiamosiose sistemose ir darbuotojus, 
apsidraudusius nekaupiamosiose sistemose, 
valstybės narės turėtų stengtis palaipsniui 
gerinti teisių, įgytų nekaupiamojoje 

Išbraukta
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sistemoje, perkeliamumą.

Pakeitimas 4
11 konstatuojamoji dalis

(11) Nepažeidžiant 2003 m. birželio 3 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už 
profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir 
priežiūros1 nuostatų, už papildomo pensinio 
draudimo skyrimą atsakingi asmenys turi 
darbuotojus, besinaudojančius arba 
ketinančius naudotis teise laisvai judėti, 
informuoti apie pasekmes, kurias išėjimas iš 
darbo galėtų turėti teisėms į papildomą 
pensiją;

(11) Nepažeidžiant 2003 m. birželio 3 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už 
profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir 
priežiūros2 nuostatų, už papildomo pensinio 
draudimo skyrimą atsakingi asmenys turi 
darbuotojus, besinaudojančius arba 
ketinančius naudotis teise laisvai judėti, 
informuoti apie pasekmes, kurias išėjimas iš 
darbo galėtų turėti teisėms į papildomą 
pensiją;

Pakeitimas 5
15 konstatuojamoji dalis

(15) Kadangi būtina atsižvelgti į šios 
direktyvos pasekmes, ypač finansinės 
papildomų pensinio draudimo sistemų 
tvarumui, valstybėms narėms gali būti 
suteikta daugiau laiko, kad jos galėtų 
laipsniškai įgyvendinti nuostatas, galinčias 
turėti tokias pasekmes;

Išbraukta

Pakeitimas 6
1 straipsnis

Šia direktyva siekiama palengvinti 
darbuotojų naudojimąsi teise laisvai judėti ir 
teise į profesinį mobilumą tos pačios 
valstybės narės viduje šalinant kliūtis, kurias 
sudaro tam tikros taisyklės, reguliuojančios 
valstybių narių papildomo pensinio 
draudimo sistemas.

Šia direktyva siekiama palengvinti 
darbuotojų naudojimąsi teise laisvai judėti ir 
teise į profesinį mobilumą tos pačios 
valstybės narės viduje šalinant kliūtis, kurias 
sudaro tam tikros taisyklės, reguliuojančios 
valstybių narių papildomo pensinio 
draudimo sistemas.

  
1 OL L 235, 2003 9 23 d., 10 p.
2 OL L 235, 2003 9 23 d., 10 p.
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Pakeitimas 7
3 straipsnio d punktas

(d) „teisė gauti pensiją“ – papildomo 
pensinio draudimo sistemų dalyvių ir kitų 
asmenų, turinčių teisę gauti pensijas pagal 
tokias sistemas, teisė gauti pensijas, įgyta 
pagal papildomo pensinio draudimo 
sistemos taisykles ir, kai taikoma, pagal 
nacionalinės teisės aktus;

(d) „teisė gauti pensiją“ – papildomo 
pensinio draudimo sistemų dalyvių ir kitų 
asmenų, turinčių teisę gauti pensijas pagal 
tokias sistemas, teisė gauti pensijas, įgyta 
pagal papildomo pensinio draudimo 
sistemos taisykles ir, kai taikoma, pagal 
nacionalinės teisės aktus;

Pakeitimas 8
3 straipsnio f punktas

(f) „iš darbo išeinantis darbuotojas“ –  
darbuotojas, kuris prieš įgydamas teisę gauti 
pensiją, nutraukė darbo santykius, pagal 
kuriuos, jis įgijo arba, būtų galėjęs įgyti 
teises į pensiją, jeigu nebūtų nutraukęs šių 
santykių;

(f) „iš darbo išeinantis darbuotojas“ –  
darbuotojas, kuris prieš įgydamas teisę gauti 
pensiją, nutraukė darbo santykius, pagal 
kuriuos, jis įgijo arba, būtų galėjęs įgyti 
teises į pensiją, jeigu nebūtų nutraukęs šių 
santykių;

Pakeitimas 9
3 straipsnio g punktas

(g) „perkeliamumas“ – galimybė 
darbuotojui įgyti ir išsaugoti teisę į pensiją, 
kai jis naudojasi savo teise laisvai judėti ir 
teise į profesinį mobilumą;

(g) „perkeliamumas“ – galimybė 
darbuotojui įgyti ir išsaugoti teisę į pensiją,
kai jis naudojasi savo teise laisvai judėti ir 
teise į profesinį mobilumą;

Pakeitimas 10
3 straipsnio h punktas

(h) „laukiantis pensijos gavėjas“ –  buvęs 
pensinio draudimo sistemos dalyvis, kurio 
teisė į pensiją neįsigalioja papildomo 
pensinio draudimo sistemoje tol, kol šis 
asmuo neatitinka reikalavimų pensijai gauti;

(h) „laukiantis pensijos gavėjas“ –  buvęs 
pensinio draudimo sistemos dalyvis, kurio 
teisė į pensiją neįsigalioja papildomo 
pensinio draudimo sistemoje tol, kol šis 
asmuo neatitinka reikalavimų pensijai gauti;
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Pakeitimas 11
4 straipsnio a punktas

(a) jeigu tuo metu, kai darbuotojas išeina iš 
darbo, teisės į pensiją dar nėra įgytos, visa 
šio darbuotojo arba jo vardu įmokėtų įmokų 
suma galėtų būti kompensuojama arba 
pervedama;

(a) jeigu tuo metu, kai darbuotojas išeina iš 
darbo, teisės į pensiją dar nėra įgytos, visa 
šio darbuotojo arba jo vardu įmokėtų įmokų 
suma galėtų būti kompensuojama arba
pervedama;

Pakeitimas 12
4 straipsnio b punktas

(b) kai reikalaujama, kad norintieji įgyti 
teises į pensiją būtų sulaukę minimalaus 
amžiaus, šis amžius negali būti didesnis nei 
21 metai;

(b) kai reikalaujama, kad norintieji įgyti 
teises į pensiją būtų sulaukę minimalaus 
amžiaus, šis amžius negali būti didesnis nei 
18 metai;

Pakeitimas 13
4 straipsnio c punktas

(c) dalyvauti papildomo pensinio draudimo 
sistemoje būtų galima turint vienerių metų 
darbo stažą, o jei būtina, sulaukus 
minimalaus reikalaujamo amžiaus;

(c) dalyvauti papildomo pensinio draudimo 
sistemoje būtų galima turint vienerių metų 
darbo stažą, o jei būtina, sulaukus 
minimalaus reikalaujamo amžiaus;

Pakeitimas 14
4 straipsnio d punktas

(d) darbuotojas galėtų įgyti teises į pensiją 
daugiausiai po dviejų metų draudimo stažo.

(d) darbuotojas galėtų įgyti teises į pensiją 
daugiausiai po dviejų metų draudimo stažo.

Pakeitimas 15
5 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės gali leisti papildomo 
pensinio draudimo sistemose nesaugoti įgytų 
teisių, bet leisti iš papildomo pensinio 
draudimo sistemos išmokėti arba pervesti 
kapitalo sumą, sudarytą iš įgytų teisių į 
pensiją, kai šios neviršija valstybėje narėje 

2. Valstybės narės gali leisti papildomo 
pensinio draudimo sistemose:
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nustatytos ribos. Valstybė narė informuoja 
Komisiją apie taikomą ribą.

(a) nesaugoti įgytų teisių, bet leisti iš 
papildomo pensinio draudimo sistemos 
išmokėti arba pervesti kapitalo sumą, 
sudarytą iš įgytų teisių į pensiją, kai šios 
neviršija valstybėje narėje nustatytos ribos. 
Valstybė narė informuoja Komisiją apie 
taikomą ribą;

(b) leisti iš darbo išeinančiam darbuotojui 
nutraukus darbą ir toliau mokėti įmokas 
pagal tą pačią papildomo pensinio 
draudimo sistemą. Valstybės narės 
informuoja Komisiją apie šios nuostatos 
taikymo sąlygas.

Pakeitimas 16
8 straipsnio 1 dalis

1. Nepažeisdamos už profesinės pensijos 
skyrimą atsakingų įstaigų įsipareigojimų, 
nustatytų Direktyvos 2003/41/EB 11 
straipsnyje dėl nariams ir išmokų gavėjams 
suteikiamos informacijos, valstybės narės 
imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už 
papildomo pensinio draudimo sistemų 
administravimą atsakingi asmenys 
informuotų darbuotojus apie išėjimo iš 
darbo pasekmes teisėms į papildomą pensiją.

1. Nepažeisdamos už profesinės pensijos 
skyrimą atsakingų įstaigų įsipareigojimų, 
nustatytų Direktyvos 2003/41/EB 11 
straipsnyje dėl nariams ir išmokų gavėjams 
suteikiamos informacijos, valstybės narės 
imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už 
papildomo pensinio draudimo sistemų 
administravimą atsakingi asmenys 
informuotų darbuotojus apie išėjimo iš 
darbo pasekmes teisėms į papildomą pensiją.

Pakeitimas 17
7 straipsnio 2 dalies įvadas

2. Darbuotojų prašymu jiems per priimtiną 
laikotarpį pateikiama pakankamai 
informacijos, susijusios su: 

2. Darbuotojų prašymu jiems per priimtiną 
laikotarpį pateikiama pakankamai 
informacijos, susijusios su: 

</Amend> Pakeitimas 18
7 straipsnio 3 dalis
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3. Paprašius, už papildomos pensinio
draudimo sistemos administravimą atsakingi 
asmenys laukiančiam pensijos gavėjui 
pateikia informaciją apie dar neįsigaliojusias 
teises į pensiją ir apie visus taisyklių, 
reguliuojančių su šiomis teisėmis susijusią 
papildomo pensinio draudimo sistemą, 
pakeitimus.

3. Paprašius, už papildomos pensinio 
draudimo sistemos administravimą atsakingi 
asmenys laukiančiam pensijos gavėjui 
pateikia informaciją apie dar neįsigaliojusias 
teises į pensiją ir apie visus taisyklių, 
reguliuojančių su šiomis teisėmis susijusią
papildomo pensinio draudimo sistemą, 
pakeitimus.

Pakeitimas 19
7 straipsnio 4 dalis

4. Šiame straipsnyje nurodyta informacija 
pateikiama raštiškai ir suprantamu būdu.

4. Šiame straipsnyje nurodyta informacija 
suinteresuotam asmeniui pateikiama 
raštiškai ir suprantamu būdu.

Pakeitimas 20
9 straipsnio 2 dalis

2. Neprieštaraujant 1 dalies nuostatoms, 
prireikus valstybėms narėms nuo 2008 m. 
liepos 1 d. gali būti suteiktas papildomas 60 
mėnesių laikotarpis tam, kad jos įgyvendintų 
4 straipsnio d punkte nustatytą tikslą. 
Valstybės narės, norinčios, kad joms būtų 
suteiktas šis papildomas laikotarpis, apie tai 
praneša Komisijai ir nurodo atitinkamas 
nuostatas bei susijusias draudimo sistemas ir 
konkrečias šio papildomo laikotarpio 
prašymą pateisinančias priežastis.

Išbraukta

Pakeitimas 21
9 straipsnio 3 dalis

3. Neprieštaraujant pirmos dalies nuostatoms 
ir siekiant atsižvelgti į konkrečias, tinkamai 
pagrįstas ir su finansinės padėties tvarumu 
arba papildomo pensinio draudimo sistemų 
taikymo lygiu susijusias aplinkybes, 

Išbraukta
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valstybės narės einamosioms įmokų pensinio 
draudimo sistemoms, paramoms fondams ir 
įmonėms, kurios, siekdamos darbuotojams 
išmokėti pensijas, sudaro apskaitos 
nuostatas, gali leisti netaikyti 6 straipsnio 1 
dalies nuostatų. Valstybės narės, norinčios 
pasinaudoti šia galimybe, nedelsdamos apie 
tai praneša Komisijai ir nurodo susijusias 
draudimo sistemas bei konkrečias šios 
išimties prašymą pateisinančias priežastis ir 
priemones, kurių buvo imtasi arba kurių 
ketinama imtis, kad būtų pagerintas pagal 
šias draudimo sistemas įgytų teisių 
perkeliamumas.


