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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-ви стълб: Обществена пенсионна система

1. отнася следните свои принципни съображения към инициативи 1, 2 и 10, които 
засягат първия стълб на пенсионното осигуряване;

2. набляга на вероятността да се развие икономически сценарий, белязан от нисък 
растеж в дългосрочен план, което наред с нарастващото демографско напрежение 
неизбежно означава, че определено равнище на доходи след достигането на 
пенсионна възраст ще наложи заплащането по-високи вноски от страна на 
работещите в трудоспособна възраст; посочва, че това ще наложи изискването 
държавите членки да консолидират своите бюджети и да реформират своите 
икономики в условия на строги икономии, с цел да предоставят пенсионен доход по 
първия стълб, който да не позволява изпадането в бедност; 

3. счита за основополагащ принципа, че пенсиите по първия стълб трябва да 
предпазват от изпадане в бедност, да са достъпни за всички, независимо дали са 
били активни участници на трудовия пазар или не, като при това се възприема 
подхода на жизнения цикъл, който отчита професионалната реализация в рамките 
на целия живот, включително прекъсванията на заетостта и промените, с цел да не 
бъдат наказвани хората с „нестандартен“ професионален живот и да се признаят 
принасящите както социални, така и икономически ползи доброволческа работа и 
други неплатени дейности, свързани с полагането на грижи;

4. счита, че уреждането на подходящи и устойчиви пенсионни доходи е задача 
единствено на съответните държави членки и следва да бъде разглеждано в 
контекста на единния пазар, което е от първостепенно значение за стабилността при 
осигуряването на пенсиите и за свободното движение на работната сила в Съюза, и 
че Комисията следва, когато това е целесъобразно, да насърчава държавите членки 
да извършат критичен анализ на своите системи, както и да се ангажират с обмяната 
на опит и най-добри практики; подчертава, че ЕС следва да повиши 
съпоставимостта на пенсионните схеми;

5. подчертава, че ЕС следва да насърчава обмяната на добри практики, като например 
увеличаването на процента на натрупване за пенсия през годините непосредствено 
преди официалната възраст за пенсиониране или отчитането на коефициента за 
продължителност на живота, с оглед на устойчивостта на пенсионните системи;

6. приветства призива на Комисията в Годишния обзор на растежа за 2013 година да 
бъдат ускорени реформите на пенсионните системи в държавите членки, като 
пенсионната възраст се съобрази още повече с очакваната продължителност на 
живота и условията за по-дълъг професионален живот;
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7. признава, че пенсионните фондове са основен инвеститор в икономиката на ЕС и 
следователно са ключов елемент за постигането на растеж;

8. призовава държавите членки, които са в процес на укрепване на своите пенсионни 
системи, да признаят предизвикателствата, пред които ни изправя застаряващото 
население;

9. приветства признаването на необходимостта да се насърчат схемите за пенсионно 
осигуряване по 2-ия и 3-ия стълб, предвид нуждата физическите лица сами да 
поемат отговорността за своите финанси и бъдеще;

10. отбелязва, че над 17 % от хората в Европейския съюз понастоящем са на възраст над 
65 години и че според прогнозите на Евростат тази стойност ще нарасне до 30 % до 
2060 година;

11. приветства ангажимента на държавите членки да гарантират адекватни и устойчиви 
пенсионни системи в препоръките по страни, приети от Съвета миналата година в 
рамките на европейския семестър;

12. призовава Комисията възможно най-рано да изясни правното основание за всички 
предложения, свързани с пенсионните системи на държавите членки;

Инициатива 1

13. призовава за укрепване на социалното измерение на ЕС; подчертава валидността на 
принципа на субсидиарност в областите, засегнати от инициатива 1; насърчава 
Комисията да направи преглед на напредъка на държавите членки в областта на 
пенсионните реформи в препоръките й по страни, които следват от Годишния обзор 
на растежа за 2013 година; приветства признанието, че пенсионните системи трябва 
да бъдат укрепени, предвид дългосрочните демографски промени, пазарната 
нестабилност и ниските лихвени проценти;

14. подчертава, че в рамките на стратегията „Европа 2020“ основен въпрос по 
отношение на пенсиите следва да бъде това, да се позволи на много повече 
служители и работници, в частност на полагащите особено тежък труд, да работят 
до навършването на стандартната пенсионна възраст чрез засилването на 
обществената политика в областта на здравето на работното място, трудовата среда 
и професионалната преквалификация;

Инициатива 2

15. приветства оказаната подкрепа; подчертава по-специално, че планираната подкрепа 
би улеснила обмена на най-добри практики между държавите членки, например с 
цел повишаване на процента на участие на пазара на труда, по-специално във 
възрастовата група на лицата над 55 години, която варира значително в отделните 
държави членки;

Инициатива 10
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16. приветства обмяната на опит и установяването на добри практики относно 
индивидуалните пенсионни отчети, които евентуално биха засегнали съответно 1-
ви, 2-ри или 3-ти стълб;

17. отбелязва, че когато системите за пенсионна отчетност бъдат разработени докрай, 
физическите лица би следвало да получат достъп до пълна информация за всички 
индивидуални осигуровки по трите стълба на едно място, като например 
координиран интернет портал;

18. припомня, че обществените пенсионни системи са единствените, които разчитат на 
солидарността между поколенията и в рамките на едно и също поколение;

19. счита, че обществените пенсионни системи са в най-голяма степен способни да 
гарантират доходите на пенсионерите;

20. изразява дълбоко съжаление по повод на факта, че бялата книга не разглежда 
основния проблем, а именно укрепването на обществените пенсионни системи;

21. приветства препоръката на Европейския икономически и социален комитет да се 
разработят стандарти за минимални пенсии или механизми за защита на 
пенсионните доходи в бъдещото законодателство, с цел да се предостави доход, 
който да надвишава прага на бедността;

22. застъпва становището, че данъкът върху финансовите сделки може да предостави 
новаторски отговор за финансиране на пенсиите в дългосрочен план;

2-ри стълб Професионално пенсионно осигуряване

23. отнася следните свои принципни съображения към инициативи 10, 11, 12, 14 и 17, 
които засягат 2-ия стълб на пенсионното осигуряване;

24. подчертава, че пенсионните фондове по 2-ри стълб са значими дългосрочни 
инвеститори в реалната икономика; приканва Комисията да направи преглед на 
кумулативния ефект на законодателството в областта на финансовите пазари 
(например Регламента за европейската пазарна инфраструктура, Директивата за
пазарите на финансови инструменти, Директивата относно капиталовите 
изисквания IV) върху пенсионните фондове по 2-ри стълб и тяхната способност да 
инвестират в реалната икономика и да докладва за това в предстоящата зелена книга 
относно дългосрочните инвестиции;

25. подчертава, че системите по 2-ри стълб следва да бъдат сигурни и прозрачни, да 
гарантират солидарност между поколенията и да са отражение на съвременните 
модели на трудова дейност; отбелязва, че в някои държави членки работодателите 
вече поддържат свои собствени пенсионни схеми чрез схеми за защита, разделение 
на активите, независимо управление на схемите и приоритетен кредиторски статус 
на пенсионните схеми пред акционерите, в случай че предприятието изпадне в 
неплатежоспособност;

26. счита, че гарантирането на това, европейските системи по 2-ри стълб да спазват 
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солидното пруденциално регулиране е от ключово значение за постигането на 
висока степен на защита за членовете и бенефициерите и за зачитането на мандата 
на Г-20, съгласно който всички финансови институции са предмет на надлежно 
регулиране и адекватен надзор;

27. изтъква, че има множество различия в организацията на 2-ия стълб и доставчиците 
по него в държавите членки; отбелязва, че в някои държави членки пенсиите за 
трудова дейност са включени основно в 1-ия стълб; изяснява, че регулаторната 
дейност на ЕС относно предпазните мерки следва, ако се предвижда такава, да бъде 
изследвана във връзка с възможните ползи по отношение на подобряването на 
безопасността и осигуряването, улесняването на трансграничната дейност и 
насърчаването на свободното движение на работници;

28. подчертава, че преразглеждането на директивата относно ИППО следва да има за 
цел поддържането на адекватно, устойчиво и надеждно професионално пенсионно 
осигуряване чрез създаване на среда, която да стимулира по-нататъшния напредък 
на националния и вътрешния пазар в тази област, като се предоставя повишена 
степен на защита за настоящите и бъдещите пенсионери и се извършва гъвкаво 
приспособяване към значителното трансгранично и междусекторно разнообразие на 
съществуващите схеми;

29. настоява законодателните инициативи на ЕС да зачитат избора, направен от 
държавите членки по отношение на пенсионноосигурителните доставчици по 2-ри 
стълб;

Инициатива 11

30. подчертава, че всяка по-нататъшна регулаторна дейност на ЕС относно предпазните 
мерки трябва да се основава на стабилен анализ на въздействието, който следва да 
включва разпоредбата, че спрямо подобни продукти се прилагат еднакви 
пруденциални стандарти, адекватно осигуряване и мобилност на работниците в 
Съюза, и следва да има за цел гарантирането на придобитите от работниците 
пенсионни права; подчертава, че всяка по-нататъшна регулаторна дейност на ЕС 
относно предпазните мерки трябва да се основава също така на активен диалог със 
социалните партньори и други заинтересовани страни и на действително разбиране 
и зачитане на националните специфики; подчертава, че пенсионните системи са 
дълбоко заложени в културните, социалните, политическите и икономическите 
обстоятелства във всяка държава членка; подчертава, че спрямо всички 
пенсионноосигурителни доставчици по 2-ри стълб, независимо от правния им 
статут, следва да се прилага съразмерно и стабилно регулиране, което взема 
предвид характеристиките на тяхната дейност, особено на тази с дългосрочна 
перспектива;

31. настоява пенсионното осигуряване по 2-ри стълб, независимо от неговите 
доставчици, да не бъде подлагано на риск от страна на регулаторната уредба на ЕС, 
която не взема предвид дългосрочната му перспектива;

32. счита, че предложенията на Комисията относно предпазните мерки трябва не само 
да идентифицират и отчитат различията между националните системи, но също така 
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да прилагат принципа „един и същ риск, едни и същи правила“ във всяка 
национална система и съответния стълб; подчертава, че мерките трябва да спазват 
строго принципа на пропорционалността по отношение на претеглянето на целите и 
ползите спрямо съответните финансови, административни и технически разходи и 
да отчитат правилния баланс между разходите и ползите;

33. във връзка с качествените предпазни мерки, счита, че предложенията относно 
засиленото управление на предприятията и управлението на риска, както и тези 
относно увеличаване на прозрачността и задълженията за предоставяне на 
информация, както и оповестяването на разходите и прозрачността на 
инвестиционните стратегии, са полезни и следва да се представят в рамките на 
всеки преглед, като се зачитат принципите на субсидиарност и пропорционалност; 
отбелязва, предвид значителните различия между отделните държави членки, че на 
този етап сближаването на качествените предпазни мерки на равнище на ЕС в 
краткосрочен план е възможно в по-голяма степен, отколкото сближаването на 
количествените предпазни мерки;

34. не е убеден, предвид наличната към момента информация, че е уместно оценяването 
на европейско равнище на изискванията относно собствения капитал или 
оценяването на балансовите отчети; по тази логика, отхвърля всяко предвидено за 
тази цел преразглеждане на директивата за пенсионните фондове (Директива за 
ИППО); счита обаче, че количествената оценка на въздействието (QIS), която 
ЕОЗППО извършва понастоящем, както и възможните последващи анализи, следва 
изцяло да се вземат предвид в този политически контекст; подчертава, че ако 
подобни изисквания се въведат по-късно, прякото прилагане на изискванията към 
ИППО по „Платежоспособност II“ няма да бъде правилният инструмент;

35. посочва, че директивата относно пенсионните фондове се прилага единствено за 
доброволните пенсионни схеми и не обхваща инструментите, които са част от 
задължителната обществена пенсионна схема.

36. подчертава, че има значителни разлики между застрахователните продукти и 
ИППО; подчертава, че всяко пряко прилагане на количествените изисквания 
съгласно „Платежоспособност II“ към ИППО би било нецелесъобразно и 
евентуално би навредило на интересите както на служителите и работниците, така и 
на работодателите; следователно се противопоставя на буквално прилагане на 
изискванията по „Платежоспособност ІІ“ към ИППО, като остава отворен към всеки 
подход, стремящ се към сигурност и устойчивост;

37. подчертава, че социалните партньори (тоест работодатели и служители и 
работници) носят споделена отговорност за съдържанието на договореностите в 
рамките на професионалното пенсионно осигуряване; подчертава, че договорните 
споразумения между социалните партньори трябва винаги да се признават, по-
специално по отношение на баланса между рисковете и ползите, чието постигане 
цели професионалната схема за пенсионно осигуряване;

38. счита, че по-нататъшното разработване на модели за платежоспособност на 
равнището на ЕС, напр. на модела за цялостен баланс (Holistic Balance Sheet (HBS)), 
е уместно само ако се окаже, въз основа на обстоен анализ на въздействието, че те 
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са приложими на практика и ефективни по отношение на разходите и ползите, 
особено предвид разнообразието на ИППО във и между държавите членки; изтъква, 
че всяко допълнително разработване на различни варианти на „Платежоспособност 
ІІ“ или модела за цялостен баланс не трябва да се стреми да въвежда изисквания в 
стил Платежоспособност ІІ“;

39. отбелязва голямото разнообразие в структурата на пенсионните планове, от схеми с 
дефинирани доходи (ДД) до такива с дефинирани вноски (ДВ) или пък смесени 
схеми; също така отбелязва пренасочване от ДД схемите към ДВ схемите или 
установяване в някои държави членки на стълбове, чието финансиране е 
задължително; подчертава, че това повишава необходимостта от повече 
прозрачност и предоставянето на по-добра информация на гражданите по 
отношение на обещаните доходи, равнищата на разходите и инвестиционните 
стратегии;

40. подчертава, че идеята за уеднаквяването на условията за конкуренция между 
животозастраховането и ИППО от 2-ия стълб е уместна само до известна степен, 
предвид съществените различия между застрахователните продукти и ИППО, и 
зависи от рисковия профил, степента на интеграция на финансовия пазар и 
търговския или нетърговския характер на всеки отделен доставчик; признава, че 
предвид конкуренцията между животозастраховането и ИППО от 2-ия стълб, е 
важно за продуктите с една и съща степен на риск да се прилагат едни и същи 
правила, с цел бенефициерите да не бъдат подвеждани и да бъдат в равна степен 
пруденциално защитени;

Инициатива 12

41. счита, че в случаите на несъстоятелност исковете трябва да бъдат последователно 
подсигурявани в съответствие с член 8 от Директива 2008/94/ЕО във всички 
държави членки;

42. призовава Комисията да извърши всеобхватен обзор на националните предпазни 
системи и мерки, и ако в хода на оценяването бъдат идентифицирани големи 
несъответствия, да направи предложения за подобрено законодателство на ЕС с цел 
да осигури установяването навсякъде в ЕС на изцяло изпитани механизми за проста, 
икономична и пропорционална защита на правата по професионалното пенсионно 
осигуряване;

43. подчертава, че въпросите на пенсионната защита в случай на неплатежоспособност 
са тясно свързани с основните аспекти от преразглеждането на директивата относно 
ИППО; набляга, че при изготвянето на тези две директиви Комисията следва да 
гарантира тяхната съгласуваност и пълното им съответствие;

Инициатива 14

44. приветства изработването на кодекс на добра практика в областта на 
професионалните схеми за пенсионно осигуряване, който да има за цел да даде 
представа за изпитаните практики и да предложи препоръки относно предпазните 
системи и мерки; призовава Комисията надлежно да координира тази дейност със 
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съответните прегледи и инициативи;

45. подчертава, че в този контекст трябва конкретно да се разгледа аспектът на пола, 
предвид проблематичния факт, че понастоящем жените имат по-ограничени 
възможности от мъжете при натрупването на адекватни спестявания по 
професионалните пенсионни схеми;

46. приветства намерението на Комисията да насърчи развитието на системи за 
пенсионно проследяване във всички държави членки; подчертава, предвид 
настоящата тенденция служителите и работниците да променят местоработата си 
по-често отпреди, че значимостта на подобен вид услуги ще нараства с оглед на 
това хората да могат да имат точна представа за всички пенсионни осигуровки и да 
вземат разумни решения във връзка с пенсионното осигуряване;

47. отбелязва, че след цялостното им разработване системите за пенсионно 
проследяване следва в идеалния случай да обхващат не само професионалното 
пенсионно осигуряване, но и схемите по 3-ти стълб и персонализираната 
информация за пенсионните осигуровки по 1-ви стълб;

Инициатива 17 

48. приветства създаването на системи за пенсионно проследяване по 1-ви и 2-ри стълб 
в държавите членки; приветства също така разискването на – и намерението на 
Комисията да започне пилотен проект относно – въпроса за създаване на 
трансгранични системи за пенсионно проследяване по 2-ия стълб, с цел да се улесни 
движението на работниците между отделните държави членки, без да се губи 
представа за пенсионните им права; подчертава, че гражданите се нуждаят от 
висококачествена информация относно всички пенсионни схеми (стълбове 1, 2 и 3), 
така че да могат да планират своите пенсионни спестявания и да обмислят 
предприемането на допълнително пенсионно осигуряване; насърчава Комисията да 
улесни обмена на съществуващите понастоящем най-добри практики в държавите 
членки и да насърчи създаването на трансгранични системи за пенсионно 
проследяване;

49. отбелязва, че съгласно ОИСР е налице липса на мобилност между държавите 
членки и че само 3% от гражданите на ЕС в трудоспособна възраст живеят в друга 
държава членка1; счита, че липсата на правна сигурност по отношение на 
прехвърлянето на пенсионните права представлява едно от препятствията пред 
мобилността на работната сила в Европа;

50. отбелязва, че трансграничната мобилност е не само основно право на гражданите на 
ЕС, но и основен фактор за стимулиране на максималната ефективност на 
вътрешния пазар и европейската икономика; подчертава, че ключова цел на 
дейностите на ЕС в областта на пенсионното осигуряване следва да бъде 
премахването на оставащите препятствия пред този тип мобилност;

                                               
1 (ОИСР (2012 г.), „Мобилност и миграция в Европа“, стр. 63. В: Икономически прегледи: Европейски 
съюз 2012 г., OECD Publishing.
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51. подчертава необходимостта от разширяване на базата с откриването на схеми;

52. приветства намерението на Комисията да насърчи създаването на ефикасни 
трансгранични системи за пенсионно проследяване; подчертава, че разработването 
на системи за пенсионно проследяване — което би улеснило гражданите, работещи 
в различни държави членки в рамките на професионалния си живот, да следят и 
изискват всички свои натрупани пенсионни осигуровки — следва да се разглежда 
приоритетно; подчертава, че трансграничните системи за пенсионно проследяване 
следва да бъдат изключително ефикасни, да имат опростена правна и 
административна рамка и да са високо ефективни от гледна точка на разходите;

3-ти стълб: Частни пенсионни спестявания

53. отнася следните свои принципни съображения към инициативи 9, 10, 13, 18, 19 и 20, 
които засягат 3-ия стълб;

54. счита, че значението, обхвата и формата на 3-ия стълб са различни в отделните 
държави членки;

55. подчертава, че запазването на подходящо осигуряване в 1-ия стълб, с присъщите му 
принципи на солидарност и адекватна защита за всички, следва да придобие 
първостепенен приоритет за държавите членки; подчертава, че при намаляване на 
демографския натиск 3-ият стълб може да играе допълваща роля; отхвърля всички 
мерки за сметка на 1-ия стълб в полза на 2-ия или 3-ия стълб;

56. изразява съжаление, че системите по 3-ия стълб по правило са най-често по-скъпи, 
по-рисковани и по-непрозрачни, отколкото системите по 1-ия стълб; призовава за 
стабилност, надеждност и устойчивост на 3-ия стълб;

57. отбелязва, че пенсионното осигуряване по 3-ия стълб в някои държави членки е 
достъпно единствено за лица, които разполагат с достатъчно доходи за плащането 
на вноски; поради това призовава за приемането на лица с ниски или средни доходи 
в 3-ия стълб и за засилване на достъпа им до този стълб;

58. подчертава, че Комисията не е изяснила в зелената си книга какво ще бъде правното 
основание за планираните нормативни разпоредби в 3-ия стълб, което Парламентът 
счита за основен пропуск;

Инициатива 9

59. посочва, във връзка с Инициатива 9, задължителното спазване на принципа на 
субсидиарност;

60. счита, че в някои случаи за формирането на пенсия в адекватен размер може да са 
необходими частни пенсионни спестявания; насърчава Комисията да сътрудничи с 
държавите членки въз основа на подхода на най-добрите практики и да оценява и 
оптимизира стимулите за частни пенсионни спестявания, по-специално за 
физически лица, които иначе не биха могли да формират пенсия в адекватен размер;
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61. счита оценяването на утвърдени процедури и предложения за оптимизиране на 
стимулите за уместно;

62. подчертава, че ключовият приоритет в обществената политика не следва да бъде 
субсидирането на схеми по 3-ия стълб, а да се гарантира, че всеки получава 
адекватна защита в рамките на добре функциониращ и устойчив 1-ви стълб;

63. призовава Комисията да проучи податливостта на системите на 3-тия стълб към 
кризи и да излезе с предложения за намаляване на риска;

64. предлага да се изследва на национално равнище възможността за ограничаване на
разходите при сключване, управление, смяна на доставчика или смяна на вида 
договор и да се направят предложения;

65. счита, че кодексите за поведение по отношение на качество, информираност и 
защита на потребителите в 3-ия стълб биха повишили интереса към пенсионните 
планове по 3-ия стълб; насърчава Комисията да улесни обмена на съществуващите 
понастоящем най-добри практики в държавите членки;

Инициатива 13

66. подкрепя изготвянето и създаването на равнище на ЕС на доброволни кодекси за 
поведение — и по възможност схеми за сертифициране на продукти — по 
отношение на качество, информираност и защита на потребителите в 3-ия стълб; в 
случай че доброволните кодекси за поведение се окажат неуспешни, препоръчва 
държавите членки да поемат регулативни задачи в тези области;

67. призовава Комисията да разгледа начините за по-добро използване на 
законодателството на ЕС в областта на финансовия сектор, що се отнася до това да 
се гарантират на потребителите точни и безпристрастни финансови консултации 
относно пенсионните и свързаните с пенсионното осигуряване продукти;

Инициатива 18

68. призовава Комисията и засегнатите държави членки да постигнат съгласие, по-
специално относно това как да се избегне двойното данъчно облагане и двойното 
данъчно необлагане в областта на трансграничното пенсионно осигуряване;

69. счита дискриминиращите данъци за голямо препятствие пред трансграничната 
мобилност и поставя искане за тяхното бързо премахване, като същевременно 
отбелязва ограничената компетентност на ЕС в областта на данъчната политика на 
държавите членки;

Инициатива 19

70. счита за полезно разследването на пречки, свързани с договорното право;

71. призовава Комисията да включи по подходящ начин социалните партньори 
посредством наличните структури;
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Инициатива 20

72. подчертава, че от неустойчивите системи по 1-ия стълб произтичат огромни рискове 
за националните бюджети;

73. подчертава значението на използването на единен метод за изчисляване на 
дългосрочната устойчивост на публичните финанси и на съответния дял от 
задълженията, свързани с пенсиите;

74. призовава държавите членки, наред с другото въз основа на Доклада за 
адекватността на пенсиите за 2012 година, да активизират своята дейност по 
предотвратяване на бедността сред възрастните хора; подчертава, че ако в този 
контекст не бъдат предприети решителни действия по укрепването на пенсионните 
системи, целта на стратегията „Европа 2020“ по отношение на бедността и 
социалното изключване вероятно няма да бъде постигната;

75. подчертава, че в основата на изграждането на по-устойчиви и адекватни пенсионни 
системи е отстраняването на неравенствата между жените и мъжете; подчертава, че 
в този контекст всички държави членки трябва да вземат още повече мерки, 
например по отношение на равното заплащане, борбата с дискриминацията въз 
основа на пола, предоставянето на пенсионни кредити за грижи за деца и възрастни 
хора, намаляването на честотата на недоброволния труд на непълен работен ден, 
както и подобряването на условията за работа и пенсионно осигуряване на 
несигурни работни места.
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