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Dalykas: Tarybos išvados dėl Eurostato tyrimo dėl ilgalaikio pensijų išlaidų poveikio 
biudžetui
– Priėmimas

1. 2010 m. rugpjūčio 18 d. Komisija pateikė Tarybai pirmiau nurodytą pasiūlymą 

(dok. 12921/10 STAT 18 FIN 354).

2. 2010 m. rugsėjo 7 d. ir 23 d., spalio 26 d., lapkričio 9 d. ir 25 d. posėdžiuose Tarnybos 

nuostatų darbo grupė išnagrinėjo šį pasiūlymą. 

3. Po šio nagrinėjimo Tarnybos nuostatų darbo grupė susitarė dėl Tarybos išvadų projekto, 

pateikiamo dok. 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567.

4. Atsižvelgiant į tai, Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) prašoma rekomenduoti Tarybai 

vieno iš būsimų posėdžių darbotvarkės A punktu priimti šio dokumento priede pateikiamas 

išvadas. 

__________________
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PRIEDAS

TARYBOS IŠVADOS DĖL

EUROSTATO TYRIMO DĖL ILGALAIKIO PENSIJŲ IŠLAIDŲ POVEIKIO BIUDŽETUI

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

1. ATKREIPIA DĖMESĮ į Eurostato tyrimą dėl ilgalaikio pensijų išlaidų poveikio biudžetui 
(dok. 12921/10 STAT 18 FIN 354).

2. YRA labai SUSIRŪPINUSI dėl prognozuojamo ES darbuotojų pensijų išlaidų padidėjimo 
ateityje nuo 1235 mln. EUR 2010 m. iki 2490 mln. EUR iki 2045 m. palyginamosiomis 
kainomis.

3. YRA ĮSITIKINUSI, kad, siekiant užtikrinti tiek pensijų sistemos, tiek ES biudžeto tvarumą, 
reikia tinkamai spręsti visų pensijų išlaidų, finansuojamų tik iš ES biudžeto arba dalinai iš 
ES biudžeto, augimo klausimą.

4. PRIMENA, kad pensijoms taikomas panašumo principas ir kad turi būti užtikrinta didesnė 
konvergencija su nacionalinėmis pensijų sistemomis; šis panašumo principas turėtų būti 
taikomas atsižvelgiant į tikslus, nustatytus 2010 m. liepos 7 d. Komisijos žaliojoje knygoje 
„Adekvačios, tvarios ir saugios Europos pensijų sistemos“.

5. PRAŠO Komisijos, vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 241 straipsniu, 
atlikti objektyvų ir realistišką visų aspektų, kurie turi didelę įtaką pensijų išlaidoms, 
įvertinimą. Visų pirma turėtų būti įvertinti šie aspektai:

i. pensinis amžius;
ii. kaupimo norma;
iii. pensijos pagrindas;
iv. maksimali galima pensijos norma;
v. darbuotojų įmokų tarifas;



18250/10 jku/RZ/da 3
DGA 1 B LT

vi. sutartininkų pasitelkimas ir jiems taikomos sąlygos;
vii. kasmetinis pensijų koregavimas;
viii. galimas faktinio pensijų fondo sukūrimas;
ix. atlyginimų sistemoje numatytas individualus atlyginimo didėjimas;
x. paskatos privačiajam pensiniam aprūpinimui.

6. REGINA Komisiją, atliekant įvertinimą, atsižvelgti, inter alia, į:

i. didėjantį atotrūkį tarp išmokų viešojo sektoriaus darbuotojams ir pensijų privačiajame 
sektoriuje;

ii. Europos mokesčių mokėtojų patiriamas tolesnio šių pensijų užtikrinimo išlaidas;

iii. pensijų vietą bendrame atlygio ES darbuotojams priemonių rinkinyje;
iv. būsimo įdarbinimo ir išlaikymo ES institucijose poreikius;

v. poreikį užtikrinti sąžiningą pensinį aprūpinimą ateityje visai ES darbo jėgai;
vi. tai, kaip reikėtų padalyti riziką ES mokesčių mokėtojams ir darbuotojams;

vii. platesnę ES personalo sudarymo ir žmogiškųjų išteklių politiką siekiant skatinti tinkamą 
lėšų taupymą pensijai ir ilgesnį darbingą amžių.

7. Vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 241 straipsniu PRAŠO Komisijos  
iki 2011 m. pabaigos, remiantis pirmiau minėtu įvertinimu, pateikti atitinkamus pasiūlymus 
dėl Tarnybos nuostatų pakeitimų.

_________________


