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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Зелената книга на тема „За адекватни, устойчиви и сигурни европейски 
пенсионни системи“
(2010/2239(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Европейската комисия от 7 юли 2010 г., 
озаглавено „Зелена книга за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни 
системи“ (COM(2010)0365),

– като взе предвид своята резолюция от ХХ ноември 2010 г. относно демографските 
предизвикателства и солидарността между поколенията 1,

– като взе предвид доклада на Европейския икономически и социален комитет 
относно съобщението на Комисията от 7 юли 2010 г., озаглавено „Зелена книга за 
адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи“ 2,

– като взе предвид предложението на Комисията за решение на Съвета относно 
насоките за политиките за заетост на държавите-членки: част II от Интегрирани 
насоки за стратегията „Европа 2020“ (COM(2010)0193) и своята резолюция от 8 
септември 2010 г. във връзка с него3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 29 април 2009 г., озаглавено 
„Справяне с последиците от застаряването на населението в ЕС (Доклад от 2009 г. 
за застаряването на населението)“ (COM(2009)0180) и своята резолюция от 7 
септември 2010 г.4,

– като взе предвид своята резолюция от 6 май 2009 г. относно активното приобщаване 
на лицата, изключени от пазара на труда5,

– като взе предвид своята резолюция от 6 май 2009 г. относно обновената социална 
програма6,

– като взе предвид своята резолюция от 20 ноември 2008 г. относно бъдещето на 
социалноосигурителните системи и пенсиите: тяхното финансиране и тенденцията 
към индивидуализиране7,

– като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2008 г. относно насърчаването на 
социалното включване и борбата с бедността, включително детската бедност в ЕС8,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2005)0507– C7-20/2007) и своята резолюция от 20 юни 2007 г. 9,

                                               
1 P7_TA(2010)ХХХХ
2 XXXX
3 P7_TA(2010)0309.
4 P7_TA(2010)0306.
5 P6_TA(2009)0371.
6 P6_TA(2009)0370.
7 ОВ C 16E , 22.1.2010 г., стр. 25.
8 OВ C 9E, 15.1.2010 г., стр. 11.
9 ОВ C 146E , 12.6.2008 г., стр. 122.
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– като взе предвид член 48 от своя правилник,
– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси, както и 

становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита 
на потребителите и комисията по правата на жените и равенството между половете 
(A7-0000/2010),

A. като има предвид, че хората се приобщават към групата на трудещите се в по-
напреднала възраст поради по-голяма продължителност на образователния им 
цикъл и поради по-високата им степен на образование, че средно хората напускат 
пазара на труда преди достигането на законово установената пенсионна възраст и че 
продължителността на живота нараства,

Б. като има предвид, че броят на лицата, присъединяващи се към пазара на труда, 
намалява (населението на ЕС на трудоспособна възраст ще започва да намалява от 
2012 г. нататък) и че броят на пенсионерите се увеличава (през 2008 г. 
съотношението на гражданите на ЕС на трудоспособна възраст спрямо това на тези, 
които са на възраст 65 години и повече, беше четири към едно, като то ще прерасне 
в съотношение пет към едно до 2020 г. , а до 2060 г. ще достигне съотношение две 
към едно),

В. като има предвид, че икономическото управление на Европейския съюз следва да 
отчете холистичния подход, във вида, в който той е представен в Зелената книга,

Г. като има предвид, че финансовата криза доведе до нарастване на безработицата, 
увеличаване на бюджетния дефицит в редица държави-членки и до проблеми по 
отношение на финансирането на пенсиите (независимо дали се финансират чрез 
облагане с данък или с други средства),

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕС и държавите-членки
1. оценява холистичния подход, приет от Зелената книга, който има за цел да внесе 

свеж тласък на национално равнище и на равнище ЕС с оглед запазване на пенсиите 
за старост;

2. изтъква, че държавите-членки са изправени пред огромни предизвикателства в 
стремежа си да гарантират, че пенсиите ще отговорят на очакванията на 
гражданите;

3. изразява дълбоко съжаление във връзка с това, че на МСП, които са един от 
основните източници на заетост в ЕС, и могат, трябва и желаят да дадат съществен 
принос за устойчивостта и адекватността на пенсионните системи, не е отделено 
необходимото внимание;

4. изтъква, че стабилната икономическа и социална политика значително допринася за 
растежа и устойчивостта; 

5. счита, че дългосрочните инвестиции в пенсионни системи изискват възприемането 
на положителен подход в рамките на икономическото управление и по-специално в 
Пакта за стабилност и растеж;
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6. подчертава, че пенсиите и пенсионните системи са основна отговорност на 
държавите-членки;

7. констатира, че ЕС не разполага с набор от общи критерии, които да дават обща 
представа за различните пенсионни системи и че поради тази причина липсва 
прозрачен надзор, приложим към всички системи;

Пол
8. изказва съжаление, че Зелената книга не отделя никакво внимание на въпросите, 

свързани с пола, преди всичко като се има предвид, че поради различията в 
професионалната кариера, средното равнище на пенсиите на жените е по-ниско;

9. подчертава значението на индивидуализирането на правото на пенсия, с което се 
гарантира икономическата независимост на мъжете и жените;

АДЕКВАТНОСТ
10. счита, че не е възможно да се определи адекватна пенсия на европейско равнище, 

тъй като това зависи много от специфичните обстоятелства в държавата-членка;

11. счита, че самите държави-членки са отговорни за установяването на адекватно 
пенсионно осигуряване на техните граждани в рамките на социалната и 
икономическата им политика;

12. подчертава, че сред разнообразието от пенсионни системи, общите системи (първи 
стълб), комбинирани с професионалните системи (втори стълб), предлагат най-
добра гаранция за адекватно пенсионно осигуряване;

13. подчертава, че за устойчивостта и адекватността на пенсионните системи от 
значение е и третият стълб, а именно индивидуалните пенсионни спестявания, 
облекчени или не;  

14. отбелязва, че националните бюджети са подложени на силен натиск и че много 
държави-членки преразглеждат ефективността на разходите; призовава държавите-
членки да обмислят въвеждането на компенсация, така че всички данъкоплатци, 
които не могат да достигнат равнището, към което се стремят, в първия и втория 
стълб, да имат право на допълнително приспадане за пенсионни вноски във втория 
стълб или на вноски в частни пенсионни схеми в третия стълб; отбелязва, че това би 
могло също така да спомогне за установяване на тристълбова структура в 
държавите-членки;

15. подчертава, че инфлацията оказва натиск върху устойчивостта и адекватността на 
пенсионните системи;

ПЕНСИОННА РАМКА
ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ
16. счита, че поради демографските тенденции и необходимостта от гаранция за 

възможността за финансиране на пенсиите, е необходимо повече хора да участват в 
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пазара на труда и това участие да бъде за по-дълъг период; наблюдава нарастване на 
продължителността на живот и призовава държавите-членки да обмислят 
свързването на установената със закон пенсионна възраст с очакваната 
продължителност на живот;

17. отбелязва, че съществуват големи различия между законово установената 
пенсионна възраст и действителната възраст, на която по-възрастните хора напускат 
пазара на труда; призовава по тази причина държавите-членки и социалните 
партньори да обменят информация относно добри практики и да сключват 
споразумения, които водят до продължаване на трудовия живот, например като 
възнаграждават хората, които работят по-дълго;

18. счита, че за пазарът на труда, насочен към гъвкавост и сигурност, трябва да 
предлага на по-възрастни работници и служители, които извършват тежък 
физически и/или умствен труд, креативни решения, като например по-голяма 
гъвкавост на установената със закон пенсионна възраст, частично пенсиониране или 
пригодени условия за труд, като ударението се поставя върху работоспособност 
(„work ability“), с цел постигане на продължително равновесие между изискванията 
на работното място и капацитета на работниците и служителите; счита, че във 
връзка с това е необходима активна политика за предотвратяване на дискриминация 
на основата на възраст;

СТРАТЕГИЯТА „ЕС 2020“
19. изказва съжаление, че в стратегията „ЕС 2020“ не се отделя изрично внимание на 

устойчиви и адекватни пенсионни системи;
20. счита, че успехът на стратегията „ЕС 2020“ означава, че по-голям брой хора 

участват в пазара на труда, и че това е от полза за икономическия растеж, като по 
този начин се засилва устойчивостта на пенсионните системи; 

21. подкрепя в съответствие със стратегията „ЕС 2020“ провеждането на целенасочена 
и активна политика в областта на пазара на труда, която допринася за повишено 
участие в пазара на труда на по-възрастни работници и служители, жени, членове на 
малцинствени групи, както и на продължително безработни лица;

ДИРЕКТИВА ОТНОСНО ДЕЙНОСТИТЕ И НАДЗОРА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ (ДИРЕКТИВА ОТНОСНО 
ИППО) 
МОБИЛНОСТ И ТРАНСФЕР
22. подчертава все по-голямото значение на мобилността на пазара на труда в ЕС, както 

и необходимостта от мобилност;
23. отбелязва, че в първия стълб правото на пенсия се урежда от съответния регламент 

за координация, но че за пенсии от втория стълб са необходими решения за
гарантиране на преносимостта;

24. счита, че поради разнообразието и комплексността на различните системи от втория 
стълб е необходимо да се определят условия относно преносимостта на 
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придобитите пенсионни права, в смисъл че преносимостта започва със сключването 
на нови договори, като заявление за трансфер на пенсионни права се удовлетворява, 
само ако сумата, подлежаща на пренасяне се внесе във фонд, предназначен за 
изплащане на пенсии за старост; счита, че данъчното облагане трябва да се 
изчислява и извършва в държавата-членка, в която са придобити пенсионните 
права;
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ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС
25. отбелязва, че в много държави-членки се признава значението на втория стълб на 

пенсионното осигуряване и че трябва да се гарантира тези системи за пенсионно 
осигуряване да отговарят на европейските условия и критерии, приложими за 
втория стълб на пенсионното осигуряване; 

26. счита, че вторият стълб трябва да е по право достъпен за всеки работник и 
служител, без каквато и да било дискриминация на основата на пол, сфера на 
дейност и/или договор за работа;

27. призовава Комисията да извърши проучване, по какъв начин може да се поощри 
работника или служителя да използва правото си на участие във втория стълб, както 
и да внесе предложения за развитие на такъв стълб, там където той все още не 
съществува;

28. призовава държавите-членки да подкрепят развитието на социален диалог в 
областта на пенсионното осигуряване за старост;

29. счита, че правилата на ЕС по отношение на третия стълб и безпроблемното му 
презгранично функциониране трябва да бъдат разгледани обстойно в светлината на 
правилното функциониране на вътрешния пазар и създаването на равностойни 
условия за всички участници;

ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО / ДОБРИ ПРАКТИКИ
30.
подкрепя създаването на Европейски орган за застраховане и професионално 

пенсионно осигуряване (ЕОЗППО);
 подчертава необходимостта, този орган да бъде снабден със средства, така че да може 

да извършва ефективно поставените му задачи;
31. подчертава значението на използването на единен метод за изчисляване на частта от 

националния дълг, която е вследствие на задължения, свързани с пенсиите;

ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ
РАЗПОРЕДБИ НА ЕС ОТНОСНО НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА
ИНФОРМАЦИЯ
УЧАСТИЕ И ИНВЕСТИЦИИ
32. изказва загриженост относно недостатъчната информация, предоставена на 

гражданите от страна на публичните органи и органите за пенсионно осигуряване 
по отношение на необходимостта, възможностите, придобитите пенсионни права, 
очакваните резултати и актуалното състояние на нещата във връзка с пенсионното 
осигуряване за старост; призовава Комисията и държавите-членки да предприемат 
действия, които да дадат възможност и да насърчат гражданите да се погрижат за 
осигуряване на собственото си адекватно пенсионно осигуряване;

33. счита, че информацията, предоставена на отделни граждани от страна на 
държавите-членки и пенсионните фондове относно придобитите права, които в 
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повечето случаи са включени в националния пенсионен регистър, следва да бъде 
съгласувана на европейско равнище;

34. счита, че при провеждане на реформа на системата на пенсионно осигуряване или 
при преход от една пенсионна договореност към друг модел на пенсионно 
осигуряване, или от пенсионно осигуряване на основата на последна заплата към 
осигуряване на основата на средна заплата, гражданите трябва да бъдат осведомени 
своевременно и пълноценно относно последствията;

КООРДИНАЦИЯ НА ПОЛИТИКИТЕ
35. счита, че при по-нататъшните разисквания относно адекватна, сигурна и устойчива 

пенсионна система, е необходимо да се създаде пенсионна платформа, на която да 
бъдат представени заинтересованите лица, които да допринасят с информация 
относно най-добри практики и да съдействат за подготовката на политически 
инициативи;

36. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Демографското развитие, т.е. обърнатата пирамида на населението, която очакваме в 
скоро време, а така също и нарасналата продължителност на живот, на която сме 
свидетели, благодарение на която възрастните хора се радват по-дълго време на добро 
здраве и вземат активно участие в обществения живот, ни кара да обмислим стратегия, 
която да допринесе за нова сплотеност и съгласуваност в областта на пенсиите.

Крайно време е за предприемането на инициативи, които да дефинират по нов начин 
бъдещето на младите и старите, както и солидарността между поколения и индивиди, 
като по този начин допринесат за устойчиви, сигурни и адекватни доходи след 
пенсиониране.

Докладчикът напълно осъзнава, че между пенсионните системи в Европа съществуват 
големи различия и че новите държави-членки и техните граждани се сблъскват с 
допълнителни проблеми във връзка с преследваната цел за установяване на 
диверсифицирана пенсионна система (с няколко стълба), основаваща се на принципа на 
разпределяне на риска. 

Освен това много държави-членки с разходопокривни системи (особено ЕС-15) се 
сблъскват понастоящем, а ще се сблъскват и в бъдеще, с големи нараствания на 
разноските, което означава нарастване на натиска върху солидарността и по-голямо 
натоварване на по-младото поколение. Освен това финансовата и икономическа криза 
показа, че нито една пенсионна система не е защитена от такива събития, но че 
големите бюджетни дефицити, високото равнище на безработицата и много 
ограничените възможности за увеличаване на облагането с данъци и други такси 
въздействат отрицателно преди всичко на разходопокривните системи. 

Поради по-доброто обучение, което получават, младите хора навлизат на пазара на 
труда по-късно. Освен това съществува и тенденция за пенсиониране преди достигане 
на законово установената пенсионна възраст. Хората работят все по-малко време от 
необходимото за придобиване на пенсионни права. Чрез придаване на по-голяма 
гъвкавост и индивидуализиране на системите за пенсионно осигуряване и заетост може 
да се създаде възможност за по-дълго участие в пазара на труда, но тези системи в 
момента съществуват прекалено рядко.

Всичко това показва, че постигането на условията на Пакта за стабилност и растеж е 
особено трудно, ако не са натрупвани спестявания и поради тази причина 
задълженията, поети по отношение на пенсионерите, се включват в изчисленията в 
пълен размер.

Докладчикът оценява Зелената книга, представена от Комисията, като положителна, 
като добавя, че отговорностите на държавите-членки, на социалните партньори и 
Европа трябва да получат нови импулси. Ето защо трябва съвместно, като признаваме и 
запазваме отговорността на всяка отделна страна, да изграждаме система, която е 
устойчива и сигурна и която води до адекватни пенсии на равнището на държавите-
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членки. Модерна система, която признава това и допринася за постигане на условия, 
при които свободното движение в Европа не се ограничава от разпоредби в рамките на 
първия стълб, а се основава на схващането, че преди всичко новото поколение се 
нуждае от мобилност, но  също така и ефективният и действащ ефикасно пазар на труда 
С други думи става въпрос за система, която предлага решения не само на настоящите 
проблеми, но и на тези в бъдеще. 
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I. Демографски промени

- В населението ще преобладава възрастовата група на хората над 55 години.
- Очакваната продължителност на живота ще продължава да нараства: за мъже от 

76 (2008 г.) на 83 години (2060 г.), а за жени от 82 (2008 г.) на 89 години (2060 
г.).

- Раждаемостта в ЕС ще остане ниска (1,6).
- Делът на хората на възраст над 65 г. в сравнение с работещото население ще се 

удвои от 25.4% (2008 г.) на 53.5% (2060 г.).
- Между 2007 г. и 2020 г. работещото население ще се увеличи с 3,7% вследствие 

на нарастването на броя на жените на пазара на труда. След 2020 г. делът на 
работещото население ще спадне с 13,6%.

- През 2008 г. на всеки пенсионер съответстваха 4 човека в трудова заетост. През 
2020 г. това съотношение ще бъде 5 човека в трудова заетост на един пенсионер.
През 2060 г. това съотношение ще бъде 2 човека в трудова заетост на един 
пенсионер.

- Делът на участващите в трудовия процес (на възраст между 15 и 64 години) ще 
се увеличи от 70.6% (2007 г.) на 74.1% (2060 г.).

- През 2010 г. в ЕС средната възраст за пенсиониране е 61,4 години.

През 2060 г. публичните разходи, свързани със застаряването на населението, ще са 
нараснали до 4,75% от БНП, а за пенсии – до 2,4% от БНП. 

Финансовата и икономическа криза в съчетание с демографските промени ще се отрази 
на пенсионните системи. Поради нарасналата безработица, по-слабия растеж, по-
ниската възвръщаемост на инвестиции и по-големия публичен дефицит за пенсионните 
системи е по-трудно да предоставят адекватни пенсии, а в някои случаи да спазват 
договорености.  В повечето държави-членки настоящите пенсионери все още не са 
пострадали вследствие на кризата, докато в някои държави-членки съкращенията на 
публичните разходи доведоха до съкращения на пенсиите.

В хода на реформиране на пенсионните си системи, много държави-членки взеха 
решение за съкращения в рамките на първия стълб. Финансовата устойчивост е важна, 
но трябва също така да се държи сметка за необходимостта от осигуряване на 
адекватни доходи. Поддържането на устойчив бюджет и на адекватни пенсионни 
системи не са две противоположни цели, а двете страни на една и съща монета. 
Действителна устойчивост не може да бъде постигната без осигуряване на адекватни 
пенсии. Ако пенсионните системи не са адекватни, това може да доведе до спад на 
потреблението и вследствие на намалялото търсене, до икономическа нестабилност, а 
тя от своя страна до финансови проблеми. Това може също така да окаже сериозен 
натиск върху публичните разходи, определени за други форми на социална сигурност. 

II. Отговорности

Отговорността за устойчива пенсионна система и адекватни пенсии е споделена между 
правителството, социалните партньори и отделните лица.

Първият стълб се основава на солидарността между данъкоплатците. В повечето случаи 
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това е публичен стълб, който се финансира от правителството в рамките на 
разходопокривна система. 

Вторият стълб представлява споделената отговорност на работодатели и работници и 
служители въз основа на общи вноски, управлявани от правна рамка, установена от 
правителството и социалните партньори.

Борбата срещу незаконната заетост е също от значение за запазване на системите за 
пенсионно осигуряване.

Първият и вторият стълб представляват основата за адекватна система за пенсионно 
осигуряване. В настоящия доклад докладчикът определя адекватна пенсия като 
минимална пенсия, определена от всяка една отделна държава-членка. 
Третият стълб се основава на лични вноски.

В хода на бъдещата реформа на пенсионните системи ще е необходимо да се създаде 
връзка между първия и втория стълб. Тези два стълба, които в някои държави-членки 
се покриват частично, са тясно свързани с третия стълб. На равнището на ЕС добре 
функциониращ отворен метод на координация трябва да осигури устойчивост и 
адекватност на задълженията от първия стълб, докато вторият стълб трябва да се
приспособи посредством укрепване на ролята на социалните партньори. Освен това по 
отношение на третия стълб трябва да се подобри регулирането на платежоспособността 
на пенсионните фондове.

III. Компетентност 

Пенсионните системи попадат преди всичко в сферата на отговорност на държавите-
членки, но за определени аспекти от значение е координацията на равнището на ЕС: 
например за функционирането на вътрешния пазар, за изисквания на Пакта за 
стабилност и растеж и за стратегията „ЕС 2020“. Други инструменти на ЕС осигуряват 
подкрепа на държавите-членки, като например отвореният метод на координация 
(ОМК).

Въздействието на разходите за пенсионно осигуряване върху публичните финанси в 
дадена държава-членка може да има сериозни последствия за друга държава-членка. 
Ето защо Пактът за стабилност и растеж трябва да бъде включен в националната 
политика, преди всичко в рамките на първия стълб на пенсионното осигуряване. 
Пенсионните фондове са неразделна част от финансовите пазари. Директивата относно 
допълнителното пенсионно осигуряване (втори стълб) попада в обхвата на Директивата 
относно ИППО (2003/41/EО относно дейностите и надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване). Тази директива до момента не се прилага за 
всички пенсионни фондове, които попадат в обсега й на действие. Това води до 
неравностойно третиране и контрол на пенсионните фондове, в зависимост от това, 
дали попадат в обсега на директивата или не.
Финансовата и икономическа криза ясно показа колко е важно да се упражнява контрол 
над пенсионните фондове на равнището на ЕС. Във връзка с това е желателно да се 
извърши проверка на обхвата и ефективността на директивите Платежоспособност I и 
ІІ.  Докладчикът е силно убеден, че една такава проверка на трите съответни директиви 
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не бива да се разглежда отделно от реакциите по отношение на Зелената книга.

IV. Промени на пазара на труда

Равновесието между гъвкавост и сигурност на пазара на труда подпомага способността 
на икономиката за адаптация и укрепва европейския социален модел. На днешния пазар 
на труда хората трябва да са в състояние да променят работното си място лесно и без 
финансови затруднения. Работодателите трябва да могат да назначават на работа хора 
със съответните умения, които търсят. Това също налага модернизиране на 
пенсионните системи с цел премахване на пречките по отношение на мобилността на 
пазара на труда. Във връзка с това трябва да се спомене, че пазарът на труда следва да 
бъде гъвкав и за пенсионери.

Поради по-голямата гъвкавост на пазара на труда и нарастващия брой на жените, 
участващи в него, изчисленията за пенсионните системи, извършени въз основа на 
модела мъж със съвършена кариера и среден доход, са остарели, така че и тук се налага 
модернизиране, преди всичко като се има предвид, че гражданите имат право на точна 
информация относно техните пенсии и относно разходите на пенсионната система 
(предимно първия стълб).

Схемите за съчетаване на гъвкавост и сигурност играят важна роля за удължаване на 
трудовия живот. Хората трябва да бъдат насърчавани да продължават кариерите си, 
например посредством модернизиране на политиката по отношение на пазара на труда 
и посредством подобряване на условията на труд. На европейско, национално и местно 
равнище политиката трябва да бъде насочена към активно стареене.

V. Равни възможности

Зелената книга не обръща специално внимание на равнопоставеността между мъжете и 
жените. В сравнение с мъжете жените работят по-често с нетипични договори за 
работа. Средностатистическите доходи на жените са по-ниски от тези на мъжете и те 
прекъсват професионалните си кариери много по-често, за да полагат грижи за други. В 
резултат на това техните пенсии често са по-ниски, което увеличава риска за 
възрастните жени да изпаднат в бедност, като се има предвид и факта, че те живеят по-
дълго (въпреки че различията между половете намаляват). При някои разходопокривни 
системи времето, в което са полагани грижи, се включва към вноските.  Това обаче не 
важи за допълнителните пенсионни схеми. Ето защо въпросът, на който трябва да се 
намери решение, е как да се финансира солидарността. 

Докладчикът счита, че финансовата независимост следва да представлява генерален 
принцип в областта на социалната сигурност. Индивидуалните пенсионни права 
гарантират икономическата независимост на жените и мъжете. 
Един подход за търсене на начини за повишаване на гъвкавостта и премахване на 
различията между мъже и жени би могла да бъде оценката на адекватността на 
вноските в пенсионни фондове въз основа на броя на годините, през които трябва да се 
внасят осигурителни вноски, за да се придобият права за такава пенсия.

VI. Информация
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Прозрачността на пенсионните системи и на информацията по отношение на тях, която 
се предоставя на гражданите, е от основно значение за доверието. Хората трябва да 
бъдат осведомени за възможностите, които се предлагат от различните стълбове на 
пенсионната система, така че да могат да си осигурят адекватна пенсия. Те трябва да 
имат достъп до коректна информация относно различните рискове. Кризата създава 
необходимостта политиците да предлагат стабилност, като предоставят прозрачна 
информация относно политиката си в областта на пенсиите и относно пенсионните 
доходи в бъдеще. Едва тогава гражданите ще могат да вземат обмислени решения във 
връзка с осигуряването си за пенсия.

Във връзка с това докладчикът счита, че е от голямо значение гражданите да бъдат 
осведомени за това, че трябва колкото може по-скоро да започнат да образуват 
спестявания за пенсия.


