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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. изтъква, че финансовата и икономическата криза са изострили съществуващите 
трудности, свързани с устойчивостта на множество социалноосигурителни системи,  
съчетание с текущите промени в Европейския съюз, като например застаряването на 
населението, промяната на семейните структури, нарастването на атипичната 
заетост, наред с други фактори, и счита, че адекватността и сигурността на пенсиите 
са елементи от основно значение за социалното сближаване; изтъква, че 
пенсионните реформи не могат да бъдат отделени от реформите на другите 
механизми за социална защита;

2. посочва, че основната задача на пенсионните схеми е да бъдат гарантирани 
адекватни пенсионни доходи и да се даде възможност на възрастните хора да водят 
достойно и независимо във финансово отношение съществуване;

3. посочва, че увеличаването на продължителността на живота е положително 
явление, тъй като тя е пряко последствие от подобряването на системите на 
здравеопазване в Европа и на качеството на живота; подчертава, че пенсионерите са 
активна и част от обществото, която оказва своя принос;

4. счита за обезпокоително нарастването на броя на възрастни хора, преди всичко 
жени, които живеят под прага на бедността, и смята, че пенсионните системи трябва 
да гарантират достоен и адекватен начин на живот за всички;

5. подчертава, че МСП са един от основните източници на заетост и растеж в ЕС и 
могат да дадат съществен принос за устойчивостта и адекватността на пенсионните 
системи в държавите членки;

6. счита, че държавите членки биха могли да обмислят привеждането на пенсионната 
възраст в съответствие с очакваната продължителност на живота по доброволен или 
гъвкав начин или посредством мерки, които стимулират удължаването на трудовата 
дейност, като например възможности за получаване на частични пенсионни 
плащания едновременно с упражняване на трудова дейност; подчертава, че е 
необходима споделената отговорност на работниците, работодателите и публичния 
сектор с цел удължаване на трудовия живот в Европейския съюз и че тези реформи 
следва да бъдат социално справедливи, преценени внимателно по отношение на 
тяхното отражение върху уязвимите групи и следва да бъдат провеждани по начин, 
който засилва механизмите на солидарност;

7. насърчава държавите членки да разгледат силните социално-икономически 
аргументи за премахване на политиките, които възпират по-възрастните работници 
от оставане на активния трудов пазар за по-дълго време;

8. изразява съгласие с Комисията относно необходимостта да се гарантира, когато 
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съществува възможността за ранно пенсиониране, че заинтересованите лица могат 
да продължат да работят, или ако това не е възможно, да получават гарантиран 
минимален доход в добавка към получаваните от тях доходи, за да се гарантира, че 
те продължават да правят социалноосигурителни вноски;

9. счита, че всяка възможност за удължаване на трудовия живот или увеличаване на 
пенсионната възраст трябва да отчита специфичните обстоятелства на хората, които 
са извършвали усърдна трудова дейност и които са влезли на пазара на труда на 
много ранна възраст;

10. счита, че изравняването на пенсионната възраст на жените с тази на мъжете трябва 
да бъде осъществявана съвместно с ефикасни политики за равно третиране по 
отношение на трудовото възнаграждение и със съчетаване на професионалния и 
семейния живот и че трябва да бъде адекватно оценена извършваната от жените 
работа, свързана с полагането на грижи, както и положението на лицата, полагащи 
грижи неофициално; изисква от комисията да изготви карта на пенсионните схеми, 
които отчитат най-добре чувствителните аспекти, свързани с половете, и да 
разрешава различията в женските пенсии;

11. счита, че разпространението на нетипични договори и произтичащото от тях 
преобладаване на нестабилна и неосигурена заетост може да доведе до появата на 
празнини в осигурителния стаж на въпросните работници, което може да окаже 
значително въздействие върху тяхното право на пенсия, дори да го застрашат;

12. счита, че е необходимо да бъдат предприети по-решителни действия с цел 
предотвратяване и наказване на избягването на плащането на осигурителни вноски, 
което заплашва да накърни адекватността и устойчивостта на пенсионните системи 
и което създава дискриминация между работниците и предприятията и 
същевременно изостря нелоялната конкуренция;

13. подчертава необходимостта от защита на пенсионните спестители срещу фалит на 
техните пенсионни фондове;

14. счита, че поради демографските промени и поради увеличаването на ограниченията 
върху публичните бюджети в бъдеще адекватността на пенсионните системи следва 
да бъде гарантирана посредством укрепването на един първи публичен стълб, чрез 
подобряване и разширяване на професионалните схеми за социално осигуряване и, 
в допълнение към това, чрез поощряване на използването на частни пенсионни 
схеми, за да се гарантира достъпността, преносимостта и сигурността;;

15. счита, че са необходими решителни стимули за насърчаване на дългосрочните 
инвестиции на пенсионните фондове в устойчиви, нисковъглеродни и социално 
приобщаващи дейности и за предотвратяване на краткосрочните и свързани с 
прекомерни рискове инвестиции;

16. подчертава, че е важно националните пенсионни схеми на държавите членки да 
демонстрират трайна устойчивост в полза на финансовата стабилност на 
Европейския съюз и че държавите членки, които са членове на еврозоната, следва 
да бъдат свързани по такъв начин, че пенсионните задължение на тези държави 
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членки да пораждат трансгранично действие;

17. счита, че мобилността на трудовия пазар е от решаващо значение за растежа; 
припомня значението на преносимостта на пенсионните права в държавите членки 
на ЕС, което все още е значително препятствие и обезсърчава гражданите да 
упражняват правото си на свободно движение; счита за необходимо предоставянето 
на по-добра информация във връзка с възможността за прехвърляне на пенсионни 
права и създаването на условия за защита и гарантиране на цялостната преносимост 
на всички пенсионни права, включително правата, произтичащи от допълнително 
пенсионно осигуряване; за тази цел счита за необходимо проучването на всички 
възможности, особено възобновяването на работата за директива, която гарантира 
цялостната преносимост на пенсионните права; в допълнение към това, подчертава, 
че преносимостта следва да бъде гарантирана също така за вноските, изплатени в 
професионален фонд, като се сумират до период, който не е достатъчен за 
пенсионни права съгласно договорните условия, свързани със специфични 
професионални фондове; 

18. следователно счита за целесъобразно Комисията да проучи в най-кратък срок 
начините за разрешаване на фискалните и актюерски проблеми, свързани с преноса 
на пенсиите, и да проучи начините за създаване на система , която ще направи 
възможно получаването на пряка информация относно пенсионните права, 
натрупани в държавите ― членки на ЕС;

19. счита, че би било подходящо да се преразгледа директивата относно дейностите и 
надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (директива 
относно пенсионните фондове) с цел осигуряване на ефективно правоприлагане от 
държавите членки на разпоредбите на директивата; счита, че подобно 
преразглеждане следва да има за цел насърчаването на трансграничната дейност на 
професионалните пенсионни фондове на единния пазар, да гарантира адекватен 
финансов надзор, да доведе до повишаване на равнището на сигурност, прозрачност 
и информация за бенефициентите и осъвременяване на капиталовите изисквания и 
изискванията за платежоспособност; Освен това изразява убеждението, че в 
преразглеждането следва да бъдат отчитани големите разлики между пенсионните и 
застрахователните фондове, евентуалната отговорност на дружествата и 
съществуващите предпазни механизми; счита, че във всички предложения за 
професионални пенсионни системи трябва да бъде извършена цялостна оценка на 
въздействието преди всичко с оглед на количественото изразяване на 
допълнителните разходи, които могат да възникнат и да накърнят адекватността на 
пенсионните плащания;

20. счита, че прозрачността на частните пенсионни схеми е все още неадекватна; счита 
за особено важно да се гарантира, че работниците имат достъп до надеждна и 
цялостна информация относно своите пенсионни права, по-конкретно относно 
очакваните бъдещи ползи, рискове и всички свързани с това разходи, особено тези 
права, свързани с трансгранични дейности и мобилност (включително по втория и 
третия стълб); призовава Комисията да разследва допълнително този въпрос и ако е 
необходимо, да изготви по-строги правила в тази област;



PE488.033v02-00 6/7 AD\907807BG.doc

BG

21. счита, че индивидуалните допълнителни пенсии ,които помагат да бъде гарантирано 
получаването на адекватни пенсии, трябва да предоставят гарантирана и сигурна 
възвръщаемост, относно която получателите трябва да бъдат осведомени ясно и в 
достатъчна степен, и че за тази цел фондовете трябва да изпълняват солидните 
критерии за платежоспособност и капитализация и да включват главно дългосрочни 
и свързани с ниска степен на риск инвестиции; 

22. счита, че пруденциалният надзор следва да бъде хармонизиран в Европейския съюз, 
за да бъде възможно воденето на борба срещу надпреварата към дъното, когато 
държавите членки се стремят да предлагат възможно най-слабите изисквания за 
платежоспособност;

23. призовава държавите членки да усвоят подход на най-добрите практики по 
отношение на пенсиите в Европейския съюз.
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