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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:

Общи съображения

1. подчертава, че пенсиите трябва да бъдат адекватни и с устойчив размер;

2. изтъква, че поради разликите в традициите и националната структура на 
пенсионните системи трябва да се спазва принципът на субсидиарност;

Права на потребителите

3. заявява, че в много пенсионни системи все още липсва прозрачност относно 
очакваните бъдещи ползи, съществуващите рискове и всички свързани разходи, 
както на преддоговорния етап, така и при сключването на пенсионния договор;

4. призовава Комисията да внесе конкретни предложения за повишаване на 
прозрачността във връзка с пенсионните схеми;

5. призовава държавите-членки да подобрят достъпа на МСП, особено на 
микропредприятията и отделните доставчици на услуги (като например лицата на 
свободна практика), до подходящи пенсионни системи;

6. приветства изграждането на национални системи за проследяване на пенсионни 
права от различни източници във всички държави-членки и призовава Комисията да 
внесе предложения за Европейска система за проследяване;

Трансгранични права

7. подчертава, че за да се отговори на очакванията на гражданите по отношение на 
вътрешния пазар на Съюза, в най-добрия случай пенсионните права следва да бъдат 
преносими в рамките на ЕС; счита, че понастоящем на теория са преносими 
единствено законоустановените и професионалните пенсии;

8. призовава Комисията да разгледа допълнително препятствията пред преносимостта, 
като например счетоводни стандарти и фискални пречки, за да внесе предложения 
за тяхното премахване, придружени от подходящи мерки за надзор;

9. призовава Комисията да направи по-ясни някои определения в Директивата за 
ИППО, и по-конкретно понятието „трансгранична дейност“;

10. признава, че все още съществуват пречки за предлагането на индивидуално 
пенсионно осигуряване (трети стълб) през граница; изисква предложения от 
Комисията за тяхното преодоляване.


