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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:

ПЕНСИОННА РАМКА

1. отбелязва, че общите насоки на икономическите политики и Пактът за стабилност и 
растеж се позовават на свързани със застаряването публични разходи; признава, че 
правилното включване на пенсионните задължения е само едно от многото условия 
за устойчиво развитие; изисква това измерение да бъде надлежно взето предвид при 
реформата на икономическото управление;

2. като има предвид, че устойчивата и добре функционираща пенсионна система е 
изключително важна за стабилността на публичните финанси, призовава Комисията 
да насърчава система, която справедливо ще отчита цялостните разходи, свързани с 
пенсионните реформи, когато дава ход на решения във връзка с процедури при 
прекомерен дефицит;

3. подчертава, че устойчивите публични финанси изискват включването на целия 
публичен и частен дълг в оценката; припомня, че пенсионните спестявания не са 
само спестявания, определени като пенсии; изисква прозрачност относно пълния 
размер на нефинансираните пенсионни задължения на публичния сектор, като 
задълженията бъдат включени в съотношението на държавния дълг спрямо БВП;

4. настоява държавите-членки да включат в по-голяма степен свързаното с ЕС 
измерение в своите политики с оглед подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар и улесняването на мобилността на работниците;

5. отбелязва, че пенсионните реформи са необходими в контекста на демографското 
застаряване и финансовата и икономическа криза, но същевременно посочва, че 
първата цел на реформата следва да бъде гарантирането на достатъчен пенсионен 
доход за всички;

6. счита, че ЕС трябва да играе сериозна роля в изготвянето на определение на 
достатъчен пенсионен доход под формата на набор стоки и услуги, които е 
необходимо да бъдат осигурени с цел достойни условия на живот на по-възрастните 
хора;

7. признава, че идеална пенсионна система не съществува, но изразява убеждение, че 
следва да бъде създадена една уравновесена, многостълбова система на бюджетно 
финансирани пенсии, свързани с дохода пенсии и частни пенсии, както и свързани и 
несвързани с фондове пенсии; счита, че всяка държава-членка следва да определи 
минимално равнище на целеви доход след пенсиониране, така че да се избегне 
увеличаване на бедността сред застаряващото население;

8. отбелязва, че макар и на пазара да има все повече пенсионни продукти, не всеки 



PE452.673v02-00 4/6 PA\839049BG.doc

BG

европейски гражданин има достъп до тях;

9. съзнава, че работниците като цяло не работят до достигане на своята предполагаема 
пенсионна възраст; подчертава, че пръв приоритет за постигането на устойчиво 
развитие е да се гарантира способността на работниците да работят до тази възраст, 
като се прилагат адекватни политики, насърчаващи заетостта;

10. счита, че едно по-високо равнище на заетост е най-добрият отговор за гарантиране 
на финансовата основа на системите за обществено пенсионно осигуряване, и че 
вниманието на ЕС следва да се съсредоточи върху начина за постигане на висока 
степен на участие в пазара на труда и високо равнище на заетост;

11. счита, че е необходимо повишаването на пенсионната възраст да бъде съотнесено 
към очакваната продължителност на живота и условията на труд;

ДИРЕКТИВАТА ОТНОСНО ИППО

12. отбелязва, че като цяло прилагането на директивата относно ИППО се бави;разбира, 
че държавите-членки изпитват трудност при включването на тези нови правила и 
принципи в своите национални системи; 

13. призовава Комисията да изясни случаите, в които се извършва трансгранична 
дейност, като отчита също разпоредбите на директивата относно командироването 
на работници и положението на лицата, работещи извън своята държава на 
произход, и като взема предвид факта, че националното социално и трудово 
законодателство, включително задължителното членство, се прилага само към 
пенсионните схеми; освен това призовава Комисията допълнително да хармонизира 
правилата относно техническите разпоредби, по-специално техническия лихвен 
процент, за да се предотврати регулаторен арбитраж; предлага държавите-членки да 
създадат възможност за обособяване;

ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

14. счита, че директивата „Платежоспособност ІІ“ е ценна отправна точка за 
разработването на режим на платежоспособност за ИППО; посочва, че е 
необходимо подобен режим да бъде приспособен към спецификите на пенсиите, по-
специално що се отнася до условността на пенсионните права, срокът на действие 
на пенсионните портфейли и дружествата със специално предназначение, 
управляващи портфейл с хомогенни продукти;

15. счита, че качествените елементи на „Платежоспособност ІІ“ са от изключително 
значение за прилагането им към ИППО; отбелязва, че това важи в частност за 
изискванията във връзка с доброто управление на риска;

16. отбелязва, че по отношение на пенсионните фондове, включително ИППО, все още 
се прилага регулиране и надзор като към самостоятелни финансови образувания, 
макар и на практика тези дейности да се вършат от конгломерати; 

17. счита, че новосъздаденият европейски надзорен орган (Европейски орган за 
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застраховане и професионално пенсионно осигуряване) следва да играе важна роля 
в разработването на режим на платежоспособност за пенсионните фондове като 
цяло и по-конкретно за ИППО;

НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

18. отбелязва разнообразните подходи в прилагането на директивата относно 
неплатежоспособността; отбелязва, че макар и законодателните изисквания да са 
напълно достатъчни, резултатът може да не е достатъчен, което противоречи на 
целта на директивата; позовава се на заключението на Комисията, че в някои 
случаи, свързани с изпълнението на налаганите от член 8 от директивата 
задължения, може да възникнат въпроси относно това доколко някои от тези мерки 
са достатъчни за защита на интересите на служителите и пенсионираните лица в 
случай на неплатежоспособност на работодателя, и че е необходимо да се търси 
решение на редица проблеми;

19. призовава Комисията отблизо да следи прилагането на настоящата директива, да 
предприема действия срещу държавите-членки при обосновани случаи и когато 
преразглежда директивата, да отчита специфичното положение във връзка с 
финансовите задължения на работодателя по отношение на служителите или 
техните пенсионни фондове; споделя становището, че по принцип пенсионните 
права на служителите, осигурени от работодателите, следва да бъдат изцяло 
финансирани и отделени от съответния работодател;

20. подчертава, че въпросите, свързани с режима на платежоспособност за пенсионните 
фондове, включително ИППО, и схемата за гарантиране на пенсиите са тясно 
свързани с успешното разрешаване на въпросите във връзка с член 8 от директивата 
относно неплатежоспособността;

ИНФОРМИРАНОСТ

21. осъзнава, че осведомеността на служителите по въпросите за пенсиите е много 
ограничена; счита, че е необходимо служителите да бъдат по-добре информирани за 
всяко пенсионно право, което натрупват, условията, на които то се подчинява, 
сигурността и преносимостта на това право и потенциалната необходимост от 
допълнителни спестявания, за да се постигне целево равнище;

22. отбелязва, че винаги е по-добре да има повече възможности за избор; подчертава, че 
този предмет не предизвиква голям интерес у служителите и е много сложен; счита, 
че винаги следва да има автоматични варианти, за предпочитане със задължително 
членство, като възможностите за отписване бъдат ограничени;

КООРДИНИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

23. припомня, че председателят Барозу определи пенсиите като приоритет още по 
времето на първия си мандат; счита, че до този момент липсва съгласуван и 
цялостен подход; приветства зелената книга като първа крачка към установяването 
на подобен подход; очаква конкретни законодателни предложения в най-скоро 
време;
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24. призовава Комисията да систематизира дейността си с нарастващо внимание към 
пенсиите, чрез създаването на работна група под председателството на 
председателя Барозу, като се включат компетентни по въпросите на пенсиите лица 
от всички съответни генерални дирекции, по-специално „Икономически и 
финансови въпроси“, „Вътрешен пазар и услуги“, „Заетост, социални въпроси и 
равни възможности“, „Данъчно облагане и митнически съюз“, „Здравеопазване и 
потребители“ и службите на Евростат и ЕЦБ.


