Kopsavilkums sabiedrībai
Baltā grāmata par pensijām — ES priekšlikuma
izskaidrojums
KĀDA IR LIETAS BŪTĪBA?
Kā nodrošināt, lai sabiedrībā, kas arvien vairāk noveco, cilvēki saņemtu pienācīgu pensiju, vienlaikus
nepakļaujot riskam valsts finanses? Pašlaik ik uz četriem cilvēkiem darbspējīgā vecumā ir pa vienam
pensionāram — attiecība ir 4:1. Pēc 50 gadiem šī attiecība būs 2:1. Prognoze ir dramatiska, un
pensiju sistēmai tā būs milzīga problēma, jo pensionāru būs vairāk, bet strādājošo, kas viņus palīdzēs
uzturēt, — mazāk. Tomēr nākotnē būtu iespējams sarūpēt pienācīgas pensijas, ja šodien izdotos
atrast pareizo risinājumu.
KĀDS IR PRIEKŠLIKUMS?


ES baltā grāmata par pensijām ierosina pasākumus, kā palīdzēt ES dalībvalstīm nodrošināt
pienācīgas pensijas pieņemamā un ilgtspējīgā veidā. Ieteikumi:

o mudināt cilvēkus turpināt strādāt ilgākus gadus un uzkrāt vairāk naudas pensijai,
o nodrošināt šādu uzkrājumu drošību un rentabilitāti.
KAS BŪS IEGUVĒJI, UN KĀDS BŪS IEGUVUMS?


Potenciāli visi ES iedzīvotāji, kas plāno kādreiz pensionēties un saņemt pensiju.



Baltajā grāmatā aprakstītas vairākas iniciatīvas, kā ES varētu atbalstīt valstu politikas
izstrādātājus, lai viņiem nākotnē izdotos iedzīvotājiem nodrošināt pienācīgu pensiju.

KĀPĒC IR JĀRĪKOJAS TIEŠI ES?


ES visus arvien vairāk māc bažas par pensiju jautājumu, jo pensijas ir būtisks faktors, kas
nosaka Eiropas panākumus sociālajā un ekonomiskajā jomā, turklāt vienas valsts pensiju
politika var ietekmēt citas valstis.



Visa ES ir ieinteresēta palīdzēt katrai dalībvalstij, lai tai izdotos sekmīga pensiju sistēmas un
pensionēšanās noteikumu reforma.



Ir vajadzīga saskaņota ES rīcība, lai cilvēki, pārceļoties uz citu dalībvalsti, nezaudētu tiesības
uz pensiju, lai patērētāji varētu pilnībā izmantot tāda iekšējā tirgus priekšrocības, kurā
pastāvētu konkurence pensiju pakalpojumos un plaša to izvēle, un lai nodrošinātu publisko
finanšu un ES ekonomikas stabilitāti.



Sabiedriskajā apspriešanā par pensijām atklājās, ka rīcību pensiju jomā gaida no ES.

KAS TIEŠI MAINĪSIES?


ES politika spēs visaptverošāk un saskaņotāk atbalstīt reformas valstu pensiju un
pensionēšanās sistēmā, kuras cilvēkiem dos iespēju un viņus mudinās nopelnīt pienācīgu,
ilgtspējīgu un drošu pensiju, strādājot ilgākus gadus un rentablā veidā vairojot uzkrājumus
papildu pensijai.

KAD PRIEKŠLIKUMS VARĒTU STĀTIES SPĒKĀ?



Priekšlikums tiks apspriests 2012.-2013. gadā. Tiesību akts varētu stāties spēkā pēc dažiem
gadiem.

