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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно програмата за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии
(2012/2234(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 7 юли 2010 г., озаглавено „Зелена 
книга — за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи“ 
(COM)(2010)0365), и своята резолюция от 3 февруари 2011 г. по този въпрос1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 16 февруари 2012 г., озаглавено 
„Бяла книга — програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии“ 
(COM)2012)0055),

– като взе предвид доклада на Европейския икономически и социален комитет 
относно съобщението на Комисията от 16 февруари 2012 г., озаглавено „Бяла книга 
— програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии“2,

– като взе предвид доклада, изготвен съвместно от Генерална дирекция „Трудова 
заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия и Комитета за 
социална закрила, озаглавен „Адекватност на пенсиите в Европейския съюз, 2010—
2050 г.“ (Доклад за адекватността, 2012 г.),

– като взе предвид съвместния доклад, изготвен от Генерална дирекция „Трудова 
заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия и Комитета за 
икономическа политика, озаглавен „Доклад за застаряването на населението, 
2012 г.: икономически и бюджетни прогнози за 27-те държави — членки на ЕС 
(2010—2060 г.)“3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2011 г., озаглавено 
„Годишен обзор на растежа, 2012 г.“ (COM(2011)0815) и своята резолюция от 31 
януари 2012 г. по този въпрос4,

– като взе предвид Решение на Съвета 2010/707/EС от 21 октомври 2010 г. относно 
насоки за политиките по заетостта на държавите членки5,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита 
на потребителите, както и на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (A7-0000/2012),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0058.
2 ЕИСК/SOC/457, 12 юли 2012 г.
3 ISBN 978-92-79-22850-6.
4 Приети текстове, P7_TA(2012)0047.
5 ОВ L 308, 24.11.2010 г., стр. 46.
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А. като има предвид, че в своя доклад за консултацията от 2010 г. относно  Зелената 
книга на Комисията „За адекватни, устойчиви и сигурни пенсии“ Парламентът, 
наред с другото, подчертава:

– гигантските размери на предизвикателството, което представлява застаряването 
на населението за пенсионната система — предизвикателство, утежнено 
значително от финансовата и икономическата криза;

– значението на „цялостния подход“ за справяне с предизвикателството, пред 
което е изправена пенсионната система, в неговия по-широк контекст, засягащ 
трудовата, социалната и макроикономическата политика, както и политиката по 
отношение на финансовите пазари;

– критичното значение на запазването на високото равнище на трудова заетост, 
производителност и икономически растеж за осигуряването на адекватни, 
устойчиви и сигурни пенсии;

– моралното задължение на държавите членки да гарантират публичните пенсии 
(първи стълб), допълнени при необходимост от разпоредби за минимален доход, 
за да осигурят доход, достатъчен за достоен живот над границата на бедността за 
всички граждани;

– важността на предотвратяването на различия в пенсиите въз основа на пола, 
възникващи в следствие на различията в начина, по който мъже и жени участват 
в трудовия живот и в полагането на грижи;

– необходимостта да бъде разгледана възможността за обвързване на законно 
установената пенсионна възраст със средната продължителност на живота, като 
същевременно се даде възможност на работещите да водят по-дълъг и по-
здравословен трудов живот с цел да бъдат удължени трудовите кариери до 
достигането на законно установената пенсионна възраст;

– значителните различия между пенсионните системи в държавите членки (напр. 
по отношение на финансирането, степента на солидарност, управленческата 
структура, вида на правата) и следващата от това необходимост държавите 
членки да запазят пълната отговорност за архитектурата на своите пенсионни 
системи в пълно съответствие с принципа на субсидиарност;

– важността на публикуването и вземането предвид на разходите, свързани с 
публичните пенсии и застаряването, в изчисленията, засягащи дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси на държавите членки, за да се гарантира 
справедливо разпределение на тежестта между поколенията;

– необходимостта да се осигури еднакъв достъп на трудещите се до колективни 
пенсионни схеми в тяхното предприятие или икономически сектор, както и 
необходимостта от по-добро информиране на гражданите за придобитите 
пенсионни права;

– важността за държавите членки да предприемат конкретни стъпки за 
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прилагането на стратегията „ЕС 2020“, тъй като повишаването на заетостта, 
производителността и приобщаващия икономически растеж е задължително за 
постигането на адекватност и устойчивост на пенсиите;

– необходимостта от законодателство на ЕС, което да спомага за разработването 
на колективни професионални пенсионни системи;

Б. като има предвид, че най-тежката от десетилетия финансова и икономическа криза 
се е превърнала в остра криза на държавните дългове, която засяга сериозно 
пенсионните доходи на милиони граждани на ЕС;

В. като има предвид, че първата група от поколението, родено по време на 
демографския взрив след Втората световна война, е достигнала пенсионна възраст, 
което води до превръщането на демографския проблем от „бъдещо
предизвикателство“ в „актуална действителност“ и до нарастване на броя на хората 
на възраст над 60 години с над 2 милиона годишно — два пъти повече от 
нарастването през миналите десетилетия;

Г. като има предвид, че дори без да бъде отчетено влиянието на икономическата криза 
дългосрочните тенденции в областта на демографията и производителността 
предвещават икономически сценарий за Европа с равнища на икономически растеж, 
значително по-ниски от постигнатите през изминалите десетилетия;

Д. като има предвид, че нарастването на безработицата е нарушило функционирането 
на разходопокривните пенсионни схеми, а капиталовите пенсионни схеми са 
засегнати от една разочароваща възвращаемост на финансовите пазари;

Е. като има предвид, че пенсионните системи са ключов елемент на европейския 
социален модел, който гарантира минимален стандарт на живот за възрастните 
хора;

Увод

1. изразява съжаление относно намаляването на пенсионните доходи в много държави 
членки в следствие на значителното изостряне на финансовата и икономическата 
криза; изразява съжаление по повод на съкращенията в най-тежко засегнатите 
държавите членки, които обричат много пенсионери на бедност или ги излагат на 
риск от бедност;

2. подчертава голямата вероятност от навлизането на икономиката в продължителна 
фаза с нисък икономически растеж, което ще наложи държавите членки да 
консолидират своите бюджети и да реформират икономиките си в условията на 
сериозни лишения;  поради това се присъединява към застъпеното в Бялата книга на 
Комисията становище, че гражданите ще трябва да осъществят допълнителни 
професионални и, ако е възможно, частни пенсионни спестявания;

3. подчертава, че пенсиите по първия стълб остават най-важният източник на доходи 
за пенсионерите; призовава държавите членки да реформират своите системи по 
първия стълб, като адаптират пенсионните вноски към променящото се 
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съотношение между броя на пенсионерите и този на хората в трудова възраст, също 
и с цел да не се допусне разходите за пенсии да изтласкат на заден план други 
важни инвестиции на държавата; призовава държавите членки да осигурят пенсиите 
по първия стълб, допълнени при необходимост от разпоредби за минимален доход, 
за да осигурят минимален доход, достатъчен за достоен живот.

4. констатира, че кризата е показала недостатъците както на капиталовите, така и на 
разходопокривните пенсионни схеми; препоръчва многостълбовите пенсионни 
системи, които обхващат най-малкото:

i. достойна минимална публична пенсия по първи стълб;

ii. задължителна, свързана с трудовата заетост пенсия по капиталова схема в 
рамките на втори стълб, управлявана за предпочитане от социални партньори (в 
рамките на даден сектор);

iii. индивидуална пенсия по трети стълб на базата на лични пенсионни спестявания;

призовава държавите членки, където такива или подобни схеми все още не 
съществуват,  да разгледат възможността за тяхното въвеждане; призовава 
Комисията да се погрижи всяко настоящо или бъдещо законодателство да спомага 
за осъществяването на многостълбови пенсионни схеми;

5. признава важността на пенсионните фондове като значителни и надеждни 
дългосрочни инвеститори в икономиката на ЕС; подчертава тяхното значение за 
постигането на основните цели на стратегията „Европа 2020“ по отношение на 
икономическия растеж, създаването на повече и по-добри работни места и 
изграждането на социално приобщаващи общества; призовава настоятелно 
Комисията да не поставя под заплаха инвестиционния потенциал на пенсионните 
фондове, когато въвежда или променя законодателни разпоредби в ЕС, особено 
когато преразглежда директивата за дейностите и надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване;

6. счита, че консенсусът между правителствата и социалните партньори е от 
първостепенно значение, за да се намери цялостно решение на 
предизвикателството, пред което е изправена пенсионната система, като се вземе 
предвид необходимостта от по-продължителен трудов живот и от адаптиране на  
условията на труд и на учене през целия живот, така че хората да могат да работят 
по-продължително;

7. приветства основната идея на Бялата книга, според която ударението трябва да бъде 
поставено върху: постигането на равновесие между продължителността на трудовия 
живот и времето, прекарано в пенсия; изграждането на допълнителни 
професионални и частни пенсионни спестявания и подобряването на инструментите 
за наблюдение на пенсиите в ЕС;

Повишаване на равнището на заетост и постигане на равновесие между 
продължителността на трудовия живот и времето, прекарано в пенсия
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8. подчертава, че извършването на структурни реформи, с цел да се мотивират хората 
да работят повече и по-дълго, е единственият практически възможен начин да се 
генерират данъчните приходи и вноските в пенсионните схеми, необходими за 
консолидиране на бюджетите на държавите членки и за намиране на адекватни, 
сигурни и устойчиви пенсионни схеми; посочва съществуващия риск работата на 
непълно работно време да доведе само до частични пенсионни права; призовава 
държавите членки да заделят фондове за борба с нарастващите публични разходи за 
пенсионираната част от населението;

9. подчертава  нарастването на натиска, упражняван от демографското развитие върху 
националните бюджети и пенсионни системи с оглед на пенсионирането 
понастоящем на първата група от поколението, родено по време на демографския 
взрив след Втората световна война; отбелязва нееднаквите равнища на напредък и 
амбициозност при формулирането и осъществяването в различните държави членки 
на структурни реформи, насочени към повишаване на заетостта, постепенно 
премахване на схемите за ранно пенсиониране и поставянето на устойчива основа 
както на законовата, така и на действителната възраст на пенсиониране с оглед на 
нарасналата средна продължителност на живота; подчертава, че държавите членки, 
които не успеят да въведат постепенни реформи сега, могат да бъдат изправени на 
по-късен етап пред необходимостта от шоково въвеждане на реформи, имащо 
значителни социални последствия;

10. отправя отново призив за по-тясно обвързване на пенсионните доходи с 
отработените години и изплатените вноски („застрахователна справедливост“), с 
цел да се гарантира на работещите повече и по-дълго, че ще получават по-добри 
пенсии; препоръчва на държавите членки да предоставят възможност на отделни 
работници, след консултация със социалните партньори, да продължат да работят и 
след достигането на законно установената пенсионна възраст, тъй като 
удължаването на периода, през който се правят вноски в пенсионното осигуряване, 
и същевременното съкращаване на периода на получаване на доходи, може да 
помогне на работниците да намалят бързо разликите в пенсионните доходи;

11. подчертава, че основното предположение, на което се градят схемите за ранно 
пенсиониране, а именно, че възможността за ранно пенсиониране на по-възрастните 
работници ще освободи работни места за по-младите, се е оказало практически 
погрешно, предвид факта, че държавите членки с най-високите 
средностатистически равнища на заетост при младите хора са същевременно тези, 
които имат най-високи равнища на заетост при възрастните хора;

12. призовава социалните партньори да възприемат основан на жизнения цикъл подход 
по отношение на управлението на човешките ресурси и да адаптират работните 
места; призовава работодателите да изготвят програми, чрез които да се гарантира 
на работниците възможността да работят по-дълго; призовава работещите да се 
включват активно в наличните възможности за обучение и да запазят своята 
пригодност за участие в трудовия пазар на всички етапи на своя трудов живот;

13. призовава настоятелно държавите членки да предприемат активни действия за 
осъществяване на целите, формулирани в Европейския пакт за равенство между 
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половете (2011—2020 г.), чиято цел е заличаването на различията, произтичащи от 
пола, борбата със сегрегацията на основа на пола и насърчаването на по-доброто 
съчетаване на професионалния и семейния живот за жените и мъжете; подчертава, 
че тези цели са от ключово значение за повишаването на трудовата заетост на 
жените и за борбата с бедността на жените в трудова и пенсионна възраст;

Разработване на схеми за допълнителни частни пенсионни спестявания

14. приветства отправения в Бялата книга призив за разработване на капиталови схеми 
за допълнително професионално пенсионно осигуряване и за частно пенсионно 
спестяване; подчертава обаче, че Комисията следва по-скоро да препоръча 
задължително колективно пенсионно спестяване, тъй като колективните пенсионни 
системи (втори стълб), които обикновено се управляват от социалните партньори (в 
даден сектор), позволяват да се практикува солидарност в рамките на едно 
поколение и между поколенията, докато индивидуалните схеми не дават такава 
възможност; подчертава необходимостта да се започне с изграждането на 
допълнителни системи за професионално пенсионно осигуряване в настоящия 
момент, независимо от кризата;

15. подчертава ниските разходи за управление на колективните (действащи в рамките
на даден сектор) схеми с нестопанска цел за професионално пенсионно осигуряване 
в сравнение със схемите за индивидуално пенсионно спестяване; подчертава 
важността на ниските разходи за управление, тъй като намаляването на разходите 
дори в ограничена степен може да доведе до значително по-високи пенсии;

16. настоятелно призовава държавите членки и социалните партньори да информират 
подобаващо гражданите за техните пенсионни права, да повишават тяхната 
осведоменост и да ги образоват, така че последните да могат да вземат добре 
информирани решения относно допълнителни пенсионни спестявания в бъдеще; 
призовава държавите членки да формулират и прилагат строги правила за 
публикуване на разходите и рисковете при управлението, както и на 
възвращаемостта на инвестициите на пенсионните фондове, които оперират в 
рамките на тяхната юрисдикция;

17. изразява съжаление във връзка с големите различия в характеристиките и 
резултатите на схемите за професионално пенсионно осигуряване в държавите 
членки по отношение на достъпа, солидарността, разходната ефективност, риска и 
възвращаемостта; приветства намерението на Комисията да разработи в тясно 
сътрудничество с държавите членки, социалните партньори, сектора на 
пенсионното осигуряване и други заинтересовани страни кодекс на добрите 
практики за схемите за професионално пенсионно осигуряване;

18. подкрепя намерението на Комисията да продължи да насочва финансирането на ЕС, 
особено това, предоставяно чрез Европейския социален фонд (ЕСФ), към 
подпомагане на проекти за активен живот и остаряване в добро здраве на работното 
място и да предоставя чрез Програмата на Общността за заетост и социална 
солидарност (Progress) и Програмата за социална промяна и социални иновации 
(PSCI) финансова и практическа подкрепа на държавите членки и социалните 
партньори, които възнамеряват да въведат ефективни по отношение на разходите 
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схеми за допълнителни пенсии;

Пенсии на мобилните работници

19. признава значителните различия между пенсионните схеми в ЕС, като 
същевременно подчертава, че за работниците, сменящи работата си в границите на 
ЕС и извън тях, е важно тяхната мобилност да не бъде ограничавана от грижи 
относно получаването и запазването на професионални пенсионни права;  
потвърждава препоръчания от Комисията подход, предвиждащ съсредоточаване на 
усилията в областта на защитата на придобиването и запазването на пенсионните 
права, с цел да се гарантира, че пасивните пенсионни права на мобилните 
работници се третират по начина, по който се третират правата на активните 
членове на схемата или тези на пенсионерите; счита, че мобилността на трудовия 
пазар се нарушава от продължителността на сроковете за придобиване на права, и 
призовава държавите членки да ги намалят;

20. отбелязва предложението на Комисията да направи оценка на възможните връзки 
между Регламент № 883/2004/ЕО за координация на системите за социално 
осигуряване  и „определени“ схеми за социално осигуряване; подчертава 
практическите трудности, изпитани при прилагането на посочения регламент по 
отношение на значително различаващите се схеми за социално осигуряване в 27-те 
държави членки; посочва сложността на прилагането на координиран подход към 
десетките хиляди значително различаващи се схеми за пенсионно осигуряване, 
действащи в държавите членки, и поради това поставя под съмнение 
осъществимостта на един такъв подход в областта на пенсиите;

21. призовава Комисията и държавите членки да работят амбициозно за създаването и 
поддържането на услуги, позволяващи на гражданите да проследяват своите 
пенсионни права, придобити чрез трудова дейност или обосновани по друг начин, и 
така да вземат своевременни и добре осведомени решения относно допълнително  
индивидуално (трети стълб) пенсионно спестяване; призовава за координация на 
равнището на ЕС с цел да се осигури подходящо ниво на съвместимост на 
националните услуги за последяване; приветства пилотния проект на Комисията в 
тази област;

22. поставя под въпрос необходимостта от пенсионен фонд за научноизследователските 
работници на равнището на ЕС;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Общи изисквания
Пенсиите са под натиск във всички държави в ЕС. Правителствата в еврозоната 
въвеждат финансови ограничения с цел да постигнат съответствие с Пакта за 
стабилност и растеж (ПСР), като балансират приходите и разходите, или са принудени 
да правят гигантски бюджетни съкращения, за да намалят прекомерните си дефицити.
Освен това населението на всички държави членки застарява. Средната 
продължителност на живота е различна в различните държави, но нараства навсякъде в 
Европа. Броят на пенсионерите, които живеят по-дълго и в добро здраве също нараства.
Делът на работещото население намалява. Раждаемостта намалява, а младите хора учат 
по-дълго и излизат по-късно на трудовия пазар. Твърде малко хора на възраст над 60 
години работят в Европа. В допълнение съществува опасност кризата да доведе до нови 
призиви към работещите да се пенсионират преди достигането на установената със 
закон пенсионна възраст. Солидарността между поколенията, означаваща, че младите, 
работещи части от населението поемат разходите за пенсиите на по-възрастните хора, 
не може да бъде увеличавана повече. Особено държавите с разходопокривни системи, 
при които пенсиите се финансират от актуалния бюджет, изпитват затруднения при 
осигуряването на адекватни пенсии.

В резултат на кризата натиск възниква, макар и в по-малка степен, и върху така 
наречените „системи по втори стълб“ — колективна мярка, която включва спестявания 
с цел покриване на потребностите на хората в напреднала възраст. Тъй като се очаква 
лихвените проценти да останат ниски в предвидимото бъдеще, а активите, инвестирани 
в промишлеността, носят по-ниски от очакваните доходи поради кризата, тук също 
могат да се очаква да настъпят съкращения. Докато в миналото при системите в 
рамките на втория стълб беше нормално да се гарантира фиксиран доход, понастоящем 
все по-често се срещат системи, при които се фиксират вноските, или комбинации от 
двата вида системи.

Европейската програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии както за младите, 
така и за възрастните хора, представена в Бялата книга, е отлична отправна точка за 
провеждането на дискусия, след което могат да бъдат осъществени реформи 
посредством инструменти с незадължителен характер и, когато е необходимо, 
посредством законодателни актове. Като цяло, признавайки и запазвайки 
отговорностите на държавите членки и социалните партньори, сега ние се нуждаем от 
изграждането на системи, които са адекватни, сигурни и трайни. От тях се очаква също 
да допринесат за повишаване на мобилността в рамките на трудовия пазар и на 
свободата на придвижване, да предлагат решения за днешния и утрешния ден.

Демографски тенденции
Демографските тенденции са повод както за загриженост, така и за удовлетворение — в 
крайна сметка ние живеем все по-дълго. По-долу са дадени някои цифри, илюстриращи 
това:
- делът на хората над 55 години ще доминира във възрастовата структура на 

населението (36,5 % през 2010 г.);
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- средната продължителност на живота ще продължава да нараства: от 76,7 
години (2010 г.) на 78,6 години (2020 г.) при мъжете, от 82,5 години (2010 г.) на 
84 години (2020 г.) при жените;

- раждаемостта в ЕС (1,6) ще остане ниска;
- делът на хората на възраст над 65 години в общия брой на населението ще 

нарасне от 16 % през 2010 г. на 19,1 % през 2020 г.;
- през 2010 г. средната възраст, на която хората в ЕС прекратяват работа е 61,4 

години;
- през 2008 г. на всеки пенсионер се падат четирима работещи: през 2060 ще има 

по 1 пенсионер на всеки двама работещи;
- средният дял на работещите в групата на над 55 годишните през 2010 г. е 46,3 %.

Тези тенденции се наблюдават в целия ЕС, макар че съществуват и разлики. Например 
средната продължителност на живота в Румъния е 70 години за мъжете и 77,5 години за 
жените, докато в страните от Бенелюкс тя е 77,9 години за мъжете и 82,7 години за 
жените. Участието на пазара на труда в групата на над 55 годишните варира силно. В 
Швеция то е 73,9 %, в Дания — 61,1 %, в Нидерландия — 56 %, в Испания — 50,8 %, а 
в Белгия — 39,1 %. Не може да има две мнения по въпроса — повече хора ще трябва да 
работят по-дълго. Това ще трябва да бъде постигнато чрез повишаване на пенсионната 
възраст на равнището на държавите членки и обвързването ѝ със средната 
продължителност на живота. Твърде малко внимание е било отделяно конкретно на 
ниските равнища на заетост сред над 50 годишните — хора, изтласкани в периферията 
на обществото, които би трябвало и биха искали да работят. Необходимо е да се 
осъществява активна политика за насърчаване на връщането на такива хора на 
трудовия пазар. Можем да следваме примера на страните, където заетостта е нараснала 
значително благодарение на действени политики, предназначени да подпомогнат този 
процес. Изводът е, че хората следва да работят повече и по-дълго.

Отговорности
Докладчикът осъзнава добре, че пенсионните системи в Европа се различават 
значително. Освен това в много държави членки вече са осъществени реформи с цел да 
могат да се финансират пенсиите и в бъдеще. Обаче, за да бъдат овладени 
последствията от застаряването на населението, трябва да бъде направено повече.

Независимо от избраната система, повече хора трябва да се включат в трудовия процес, 
като наред с това заделят средства, спестяват, така че да разполагат с ресурси в по-
късните фази на живота си.

В Европа съществуват различни пенсионни системи. Въпреки че не съществува единно 
определение, обичайно да се приема, че пенсионните системи са изградени върху три 
стълба.

Първият стълб се основава на солидарността между данъкоплатците. Често това е 
публичният стълб, който се финансира от правителството в рамките на 
разходопокривна система. Тези пенсии ще останат най-важният източник на доходи за 
пенсионерите и в бъдеще. Докладчикът счита, че задържането на повече хора за по-
дълго време на работа ще има ползотворен ефект както върху пенсиите, така и върху 
вноските, които работещите трябва да плащат. Следователно, целта следва да бъде да 
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се намерят в диалог със социалните партньори решения, които повишават равнището 
на заетостта и пенсионната възраст и водят до активна политика за участие. С помощта 
на отворения метод на координация държавите могат да учат от най-добрите практики.
Но в рамките на първия стълб могат да бъдат правени също спестявания, като се 
заделят средства за покриване на повишените разходи в бъдеще.

Вторият стълб включва основно допълнителните професионални пенсии, основаващи 
се често на споделена отговорност между работодатели и работещи, които създават 
фондове на базата на съвместни вноски. Докладчикът счита, че значението на 
допълнителните колективни пенсии ще трябва да нарасне, за да бъде намален натискът 
върху националните бюджети. Някои държави вече са предприели мерки с цел да 
допълнят своите разходопокривни схеми с частни капиталови схеми, но остава да бъде 
направено още много за развитието на колективните допълнителни пенсии.

Докладчикът установява нарастващо нежелание, особено сред младите хора, за участие 
в колективните схеми. Колективните подходи и споделянето на риска са елементи на 
солидарността и поради това са изключително важни за сигурността на пенсиите в 
бъдеще.

Според виждането на докладчика първият и вторият стълб формират съвместно 
основата за постигането на адекватен пенсионен доход.

Третият стълб се основава на личните спестявания на индивидите с цел допълване на 
техните бъдещи пенсии или, когато не става въпрос за допълнителна пенсия, като 
начин самостоятелно да се осигурят средства, допълващи пенсионния доход.
Независимо че значението на първия стълб е по-малко от това на втория и третия, 
следва да се разгледа възможността той да се насърчава повече отколкото досега. В 
случаите, когато хората не са на трудовия пазар или работят на непълно работно време, 
поради което получават по-ниски доходи в рамките на първия стълб или натрупват по-
малко права в рамките на втория, спестяванията по третия стълб може да се окажат 
решение.

Компетентности
Системите на пенсионно осигуряване са преди всичко отговорност на държавите 
членки!

За определени аспекти е важна координацията от страна на ЕС. Докладчикът посочва 
изискванията на ПСР. Все по-голяма част от бюджета на правителството се използва за 
пенсии. Тя вече надвишава 10 %.

За Стратегия „ЕС 2020”, която си поставя изричната цел да предостави адекватни 
пенсии, са необходими координация и нова политика на национално равнище. За 
повечето по-възрастни хора в Европа, пенсията по първи стълб – като цяло 
предоставяна от правителствена схема, е техен основен източник на приходи. Дори сега 
много пенсионери живеят под прага на бедността. Това е въпреки факта, че Стратегия 
„ЕС 2020” определя борбата срещу бедността като един от приоритетите си.

Пенсионните фондове по втори стълб са важни инвеститори на финансовите пазари.
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Кризата  показа, че финансовите институции са уязвими по отношение на 
икономическите рецесии. Поради тази причина беше решено приемането на по-строги 
правила за финансовите пазари чрез пакет за управление. Той включва Директивата за 
европейската пазарна инфраструктура (относно клиринга на извънборсови деривати), 
Директивата за пазарите на финансови инструменти II (с цел подобряване на 
конкурентоспособността на финансовите пазари, кодексите на поведение, които 
предприятията за инвестиране трябва да спазват), Директивата за капиталовите 
изисквания IV (банков надзор: включване на споразуменията Базел III в надзорната 
рамка на ЕС), Директивата за платежоспособност II (режим на надзор за 
застрахователи, който заменя и включва редица директиви в областта на осигуряването 
с цел създаване на една рамкова директива) и ДФО (данък върху финансовите 
операции).

По отношение на пенсионните фондове Комисията също възнамерява да засили 
надзора като преразгледа Директивата относно пенсионните фондове, която регулира 
надзора на схемите за професионално пенсионно осигуряване. Докладчикът вижда 
възможности при преразглеждането на директивата, но е също така критичен относно 
количествените изисквания, приложими спрямо пенсионните фондове. Съобразно 
Директивата за пенсионните фондове, последните са финансови инструменти на втория 
стълб, като при все това схемите на пенсионно осигуряване са социални и се основат на 
националното социално законодателство и трудовото право. Наред с това, те се отнасят 
до тип риск, който се различава от рисковете, обхващани от застрахователните 
продукти например. За разлика от търговските застрахователни схеми, тези нямат за 
цел да получават печалби, а точно обратното - по правило са израз на солидарност в 
рамките на поколенията и между тях. Докладчикът предупреждава, че повишените 
изисквания по отношение на капиталовата адекватност повишават разходите, като по 
този начин застрашават адекватността на пенсиите на настоящите и бъдещите 
пенсионери. За стопанските субекти тези високи разходи правят невъзможно 
предоставянето на пенсии по втори стълб. Строгите количествени изисквания също 
засягат важната роля на пенсионните фондове като дългосрочни инвеститори в 
европейската икономика, като по този начин накърняват икономическия растеж и 
предотвратяват създаването на работни места. Следователно докладчикът счита за 
нежелателно преразглеждането на Директивата за пенсионните фондове във връзка с 
количествените изисквания. При все това, изменение на тази директива може да има 
добавена стойност по отношение на качествените изисквания, като например 
прозрачността на инвестиционните стратегии и равнището на разходите. Това би 
създало по-добри възможност за сравнение на това, какво могат да предложат 
фондовете.

Равни възможности
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 те често получават по-малки пенсии и са изложени на по-голям риск от 
обедняване. През 2009 г. 13 държави членки все още поддържат по-ниска пенсионна 
възраст за жените в сравнение с тази при мъжете. Докладчикът счита, че 
установяването на еднаква пенсионна възраст за двата пола би спомогнало за 
увеличаването на приходите от пенсии.
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Докладчикът счита, че твърде малко се мисли за схемите на пенсионно осигуряване, 
които допускат превратности в кариерите, при които както мъжете, така и жените 
посвещават част от живота си на полагане на грижи, не на трудова заетост. Има редица 
примери на такива схеми, които позволяват натрупването на пенсионни права за 
периоди, когато съответните лица полагат грижи и следователно не са трудово заети. В 
случая на допълнителните пенсии и схемите по трети стълб следва да се търсят нови 
решения.

Промени на пазара на труда
Трудовият пазар изисква по-голяма мобилност от хората. Вече не съществува професия 
за цял живот. В по-голяма степен се използват и възможностите, свързани със 
свободата на движение. Това е нормално: ако студентите учат определени дисциплини 
или правят стажове в чужда страна, това често води до това, да отидат да работят в 
чужбина в определен момент от кариерата си. Такава мобилност следва да се подкрепя, 
а не наказва: това се отнася както до отделните държави членки, така и извън тях.
Докладчикът счита, че това означава, че схемите за пенсионно осигуряване трябва да 
бъдат организирани, така че пенсионните права, трупани в контекста на заетост при 
работодател, независимо дали в държавата членка по произход или в друга държава 
членка, не се губят. Схемите на пенсионно осигуряване трябва да допринасят за по-
голяма мобилност. Следователно докладчикът счита, че е много важно приемането на 
минимални стандарти за придобиване и запазване на стойността на натрупаните 
пенсионни права.

Сведения
Информацията относно пенсията, която хората могат да очакват да получат, е много 
важна. Информацията за това, какви ще бъдат бъдещите приходи, води до по-добро 
разбиране, по-внимателно предварително осигуряване и по-голяма отговорност.
Достъпът до правилната информация и знания за рисковете е необходим с оглед 
вземането на обмислени решения, например чрез спестявания за по-късен етап.
Система за проследяване на пенсионното осигуряване е добър начин за информиране 
на хората относно пенсионните права, които са натрупали, както в държавата членка по 
произход, така и в други държави членки. Докладчикът желае да обърне внимание 
върху положителните примери, които вече съществуват. Желателно е всички държави 
членки да се насърчат да предоставят добър поглед върху пенсиите. Чрез свързване на 
тези системи за проследяване, информираният гражданин може да получи целия 
необходим материал с цел, при необходимост, да предприеме необходимите действия.


