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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по заетост 
и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава, че държавите-членки трябва да насочат усилията си към 
средносрочните и дългосрочните цели на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) и да 
гарантират устойчиви обществени финанси, за да отговорят на увеличаващия се 
натиск, свързан със застаряването на населението; отбелязва, че на 5 април 2008 г. 
Съветът заключи, че в областта на социалните разходи следва да се пренасочи 
вниманието от размера на разходите към ефективните резултати; препоръчва 
Съветът да обсъди по-нататъшното развитие на Пакта за стабилност и растеж 
(ПСР), например да се даде възможност дългосрочните инвестиции да се 
осчетоводяват за по-дълъг период;

2. подчертава, че устойчива финансова политика предполага общо и справедливо 
разделяне на данъчната тежест между заетите лица, потребителите, предприятията и 
приходите от капитал, както и между поколенията;

3. отбелязва, че колективните професионални пенсионни схеми от втория стълб, 
основавани на капиталов принцип, следва да играят важна роля като допълнение 
към задължителното държавно пенсионно осигуряване от първия стълб, като се 
избягва индивидуалните допълнителни продукти от третия стълб да са достъпни 
само за силно ограничен брой лица;  подчертава значението на колективно
финансираните пенсионни системи, които съчетават солидарност и висока 
възвращаемост, поради обема на средствата и предпазливите, но доходоносни 
дългосрочни инвестиционни стратегии; 

4. като се основава на мнението на Комитета за европейско застраховане и 
професионален пенсионен надзор (CEIOPS), настоятелно призовава Комисията да 
преразгледа в най-кратки срокове Директива 2003/41/EО с цел създаване на 
стабилен режим на платежоспособност, подходящ за институциите за 
професионално пенсионно осигуряване; подчертава, че такъв режим може да се 
основава на проекта „Платежоспособност II”, но трябва да се отчитат специфичните 
характеристики на тези институции, като например фактът, че те управляват 
дългосрочни пенсионни схеми;  счита, че такъв специален режим на 
платежоспособност би заздравил финансовата стабилност и би предотвратил 
прибягване до регулаторен арбитраж;

5. припомня, че Съдът на Европейските общности осъди пречките пред 
освобождаване от данъци на трансграничните пенсионни вноски; подчертава, че 
данъчните облекчения представляват най-добрият стимул за дългосрочни 
спестявания и че е възможно да се наложи допълнително хармонизиране, за да се 
премахнат всички пречки пред задграничните вноски за пенсионните схеми;

6. изразява безпокойство от съществуващата тенденция за преминаване от пенсионни 
схеми с дефинирани доходи към пенсионни схеми с дефинирани вноски, което се 
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придружава със силно намаляване на вноските за сметка на работодателя; 
предупреждава, че при предвиденото преразглеждане на МСС 19 не следва да се 
засилва тази тенденция чрез премахване на т.нар. „метод на коридора”, който 
коригира прекалено голямата краткосрочна нестабилност;

7. подчертава, че финансиране, почиващо на солидарност, е в основата на системите 
на здравеопазване на държавите-членки; подчертава, че увеличаването на правата за 
достъп до здравни услуги зад граница не трябва да подкопава тази солидарност и 
трябва да отчита структурата и специфичните характеристики на националните 
режими за финансиране на здравеопазването с цел да се гарантира устойчив, равен 
и всеобщ достъп до здравеопазването.
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