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1. Komisija 2010. gada 18. augustā iesniedza Padomei minēto ziņojumu (12921/10 STAT 18 

FIN 354).

2. Civildienesta noteikumu darba grupa šo ziņojumu izskatīja sanāksmēs, kas notika 2010. gada 

7. un 23. septembrī, 26. oktobrī, 9. un 25. novembrī.

3. Izskatīšanas rezultātā Civildienesta noteikumu darba grupa vienojās par projektu Padomes 

secinājumiem, kas ir izklāstīti dokumentā 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567.

4. Ņemot vērā iepriekš minēto, Pastāvīgo pārstāvju komiteju (I) lūdz aicināt Padomi kādā no 

turpmākām sanāksmēm kā darba kārtības "A" punktu pieņemt šā dokumenta pielikumā

iekļautos secinājumus.

________________
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PIELIKUMS

PADOMES SECINĀJUMI PAR

EUROSTAT PĒTĪJUMU PAR PENSIJU IZMAKSU IETEKMI UZ BUDŽETU 
ILGTERMIŅĀ

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME

1. ŅEM VĒRĀ Eurostat pētījumu par pensiju izmaksu ietekmi uz budžetu ilgtermiņā (12921/10 
STAT 18 FIN 354).

2. IR ļoti NORŪPĒJUSIES par prognozēto turpmāko pieaugumu ES iestāžu personāla pensiju 
izdevumos – no EUR 1235 miljoniem 2010. gadā līdz EUR 2490 miljoniem 2045. gadā 
nemainīgās cenās.

3. IR PĀRLIECINĀTA, ka visu pensiju izmaksu, ko pilnīgi vai daļēji finansē no ES budžeta, 
attīstība ir pareizi jāvirza, lai nodrošinātu gan pensiju shēmas, gan ES budžeta stabilitāti.

4. ATGĀDINA, ka pensijām piemēro paralēlisma principu un ka ir jānodrošina lielāka 
konverģence ar valstu pensiju sistēmām; tādā paralēlismā būtu jātiecas uz mērķiem, kas ir 
noteikti Komisijas 2010. gada 7. jūlija Zaļajā grāmatā "Ceļā uz atbilstīgām, noturīgām un 
drošām Eiropas pensiju sistēmām".

5. LŪDZ Komisiju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 241. pantu veikt 
objektīvu un reālistisku izvērtējumu par visiem aspektiem, kas būtiski ietekmē pensiju 
izmaksas. It īpaši būtu jāapskata šādi aspekti:

i. pensionēšanās vecums;
ii. uzkrājuma likme;
iii. pensijas bāze;
iv. maksimālā iespējamā pensijas likme;
v. personāla iemaksas likme;
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vi. līgumdarbinieku pieņemšana darbā un viņu nodarbinātības nosacījumi;
vii. ikgadēja pensiju indeksācija;
viii. faktiska pensiju fonda iespējama izveide;
ix. amatam piesaistīta algas pieauguma shēma;
x. stimuli privāti fondētu pensiju nodrošināšanai.

6. AICINA Komisiju savā vērtējumā inter alia pievērst uzmanību šādiem jautājumiem:

i. arvien lielākā atšķirība starp civildienesta un privātā sektora darbinieku pensiju 
priekšrocībām;

ii. Eiropas nodokļu maksātāju izdevumi, lai turpinātu nodrošināt šīs pensijas;

iii. pensiju nozīme ES iestāžu personāla vispārējā atalgojuma sistēmā;
iv. ES iestāžu turpmākās vajadzības saistībā ar pieņemšanu darbā un saglabāšanu darbā;

v. vajadzība panākt, ka turpmākais pensiju nodrošinājums ir taisnīgs attiecībā pret visiem 
darba ņēmējiem ES;

vi. tas, kā risks būtu jāsadala starp ES nodokļu maksātājiem un darba ņēmējiem;
vii. izvērstāka politika attiecībā uz ES iestāžu personālu un cilvēkresursiem, lai mudinātu 

veikt piemērotus uzkrājumus pensijai un veidotu ilgāku darba dzīvi.

7. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 241. pantu LŪDZ Komisiju līdz 
2011. gada beigām, pamatojoties uz minēto novērtējumu, iesniegt piemērotus priekšlikumus 
par grozījumiem Civildienesta noteikumos.

_________________


