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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 поставили акцент върху 
трудностите, свързани с устойчивостта на множество пенсионни системи, и счита, 
че адекватността и сигурността на социалното осигуряване са елементи основно 
значение за социалното сближаване;

2. 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;

3. счита, че привеждането на пенсионната възраст в съответствие с очакваната 
продължителност на живота трябва да се осъществява по доброволен или гъвкав 
начин или посредством мерки, които стимулират удължаването на трудовата 
дейност; 

4. изразява съгласие с Комисията относно необходимостта да се гарантира, когато 
съществува възможността за ранно пенсиониране, че заинтересованите лица могат 
да продължат да работят;

5. 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;

6. счита, че адекватността на пенсионните системи трябва да бъде гарантирана 
посредством укрепването на един първи публичен стълб, към който да бъдат 
добавени форми на допълнително социално осигуряване от професионално и частно 
естество; 

7. счита за необходимо създаването на условия за защита и гарантиране на 
преносимостта на всички пенсионни права, включително правата, произтичащи от 
допълнително пенсионно осигуряване.


