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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Държавите членки имат различни пенсионни „ ландшафти“, но те са изправени пред 

сходни предизвикателства, свързани с гарантирането на финансово устойчиви и 

адекватни доходи при пенсиониране.  Продължителността на живота в Европейския 

съюз понастоящем се повишава с около два и половина месеца всяка година и затова е 

важно да се поддържа ниско равнище на бедността в напреднала възраст, както и да се 

осигуряват адекватни пенсии за всички.  

 

Кризата засегна тежко пенсионните спестявания на домакинствата и частното 

пенсионно осигуряване остава под натиск, като се имат предвид, наред с другото, 

постоянно ниските лихвени проценти. Това също оказва натиск върху възвръщаемостта 

на професионалните пенсионни фондове и, следователно, на тяхната роля като един от 

най-големите институционални инвеститори в Европа. Професионалните пенсионни 

фондове реагират, като променят своите бизнес модели и те могат също така да 

увеличават равнището на риска, свързан с техните инвестиционни стратегии, нещо, 

което в крайна сметка би могло да се отрази върху пенсионните обезщетения на 

членовете на схемата. В този контекст е от значение своевременният преглед на 

Директивата за ИППО. Не следва да се пренебрегва фактът, че жените са засегнати и 

заинтересовани в най-голяма степен, когато става въпрос за тези предизвикателства. 

 
Жените са изправени пред различия в размера на пенсиите. На първо място, тези 

разлики в доходите след пенсиониране са свързани със съществуващите разлики в 

заплащането на жените и мъжете: почасовото възнаграждение на жените е средно с 

около 16 % по-ниско от възнаграждението на мъжете (ЕС- 28, 2013 г.). Въпреки че тази 

разлика намалява, няма убедителни доказателства, че разликата в пенсиите, със средна 

стойност от 39 %, следва този спад.  

 

Договореностите за гъвкаво работно време за жените, включително работа на непълно 

работно време и прекъсване на професионалната кариера, често са свързани с техния 

дял от домашните и семейните отговорности и може в известна степен да се дължат на 

лични предпочитания. Тези договорености често имат отрицателно въздействие върху 

натрупването на пенсионни права. Участието на жените на пазара на труда се обуславя 

също така и от сегрегацията на жените и мъжете в различни части от пазара на труда, в 

сектори с различни възнаграждения или различно ползване и на пенсионните фондове, 

както и сегрегация в различни равнища на организационна йерархия, отново с различни 

възнаграждения.  

 

Разликата в пенсиите и продължителност на живота на жените води до факта, че повече 

жени, отколкото мъже, живеят в бедност в напреднала възраст. Освен това възрастните 

жени често са в несигурно положение, тъй като тяхното право на доход от пенсия се 

основава на тяхното семейно положение (чрез пенсия на съпруг или oбезщетение за 

преживяло лице). Стимулите за ранно пенсиониране, като се има предвид, че търсенето 

на по-възрастни работници все още е на ниско равнище, също води до по-ниски 

доходи. През 2012 г. 22% от жените на възраст 65 години и над тази възраст бяха 

изложени на риск от бедност, в сравнение с 16% от мъжете. Въпреки че решение от 

2011 г. на Съда на Европейския съд е направило задължително използването на 
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независещи от пола актюерски коефициенти във всички нови системи за отчитане на 

по-дълъг период от очакваната продължителност на живота след пенсиониране за 

жените, е трудно да се разбере как пенсионните фондове се справят с 

предизвикателството, свързано с по-дългата продължителност на живота на жените.  

 

За преодоляване на бедността при пенсионирането на жените и за гарантиране на 

еднакво равнище на пенсия е важно в целия ЕС да бъдат разработени обществени 

пенсионни схеми от първия стълб, които гарантират адекватни равнища на доходи, 

които са допълнени от достатъчно професионално пенсионно осигуряване. Комисията 

следва да проучи подробно въздействието на различните стълбове, на пенсионните 

системи и на техните структури върху мъжете и жените. Въз основа на получените 

резултати Комисията следва да предложи действия и евентуални структурни промени, 

които са необходими, за да се гарантира еднакво равнище на пенсиите на мъжете и на 

жените в различните държави членки.  

По-добрите публични пенсионни схеми са предпоставка за изкореняване на бедността 

сред жените в напреднала възраст, като същевременно съобразените в по-голяма степен 

с измерението на пола схеми от втория стълб са необходими, за да се гарантират 

адекватни доходи. В същото време трябва да се отчита фактът, че понастоящем по-

малко жени, отколкото мъже се записват в професионалните пенсионни схеми. Това 

може да води до увеличаване на разликите в техните пенсии, тъй като акцентът може да 

премине към втория стълб в държавите членки. По същия начин, засилването на 

връзката между пенсионните вноски и придобивки, която ощетява периодите извън 

пазара на труда или на по-ниските доходи, ще засили различията между половете в 

достъпа до пенсии и в покритието. В някои държави членки, в които е видимо 

преминаването от дефинирани доходи (ДД) към дефинирани вноски (ДВ) в частното 

пенсионно осигуряване, изследванията показват, че разликите в покритието между 

мъжете и жените са значително по-високо в този втори стълб, отколкото в първия, т.е. 

публичния, стълб. 

 
Всяко предложение на равнище на ЕС, което пряко или косвено засяга осигуряването 

на доход в напреднала възраст за гражданите, следва да има за цел преодоляването на 

това неравенство. Прозрачността следва също така да се отнася до разясненията по 

отношение на начините за засилване на техническите разпоредби с цел обезпечаване на 

риска за по-високата продължителност на живота на жените и на начините за 

гарантиране на недискриминационни плащания в бъдеще. 

 

Принципите на доброто управление следва също така да включват концепцията за 

интегриране на принципа на равенство между половете. Това се отнася и до 

адаптирането на информацията от финансовите институции. Въпреки че това е 

изключително спорен пункт, който е неразривно свързан със стереотипизирането на 

половете, се счита, че жените притежават по-малко финансови познания и по-нисък 

достъп до официални финансови продукти, отколкото мъжете. Например проучванията 

на ОИСР сочат, че едва 49 % от жените знаят как функционира сложната лихва, в 

сравнение със 75 % от мъжете. В някои държави почти 60 % от жените не знаят, че 

високата възвръщаемост на инвестициите се придружава от повишен риск, в сравнение 

с 45 % от мъжете. Финансовата грамотност може да бъде предизвикателство както за 

мъжете, така и за жените, и поради тази причина наличието на ясни и по-нагледни 

описания на рисковете и характеристиките на продуктите е от полза за всички 
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ползватели.  

 

Ясната и подходяща информация относно пенсионните фондове сама по себе си би 

могла да се разглежда като осъзнаване на липсата на осведоменост относно доходите 

след пенсиониране. Индивидуализираните отчети на обезщетенията ще предлагат 

възможности за изрично посочване на разликите от вече пенсионираните членове (в 

сравнение с други членове на схемите) и съвети за членовете, които ще им помагат да 

преодоляват тези разлики. Това в крайна сметка е нещо, което също така може да 

насърчава жените, които до известна степен ще трябва често да „работят по-усилено“, 

да получават същата пенсия като мъжете, да се придържат към пенсионните фондове 

или да внасят доброволно своите допълнителни спестявания в професионално 

пенсионно осигуряване. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по икономически и парични въпроси да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Вътрешният пазар следва да позволи 

на финансовите институции да развиват 

дейност в други държави членки и да 

гарантира високо ниво на защита 

на членовете и бенефициерите на 

схемите за професионално пенсионно 

осигуряване . 

(2) Вътрешният пазар следва да позволи 

на финансовите институции да развиват 

дейност в други държави членки и да 

гарантира високо ниво на защита на 

членовете и бенефициерите на схемите 

за професионално пенсионно 

осигуряване, при цялостно зачитане 

на достиженията на правото на 

Съюза за равенство между половете и 

на принципа на недопускане на 

дискриминация, като се отчитат 

специалните потребности, наред с 

другото, на жените и като се взема 

предвид разликата в пенсиите между 

двата пола.  

 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 
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Съображение 3 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Професионалното пенсионно 

осигуряване, с оглед на демографските 

промени в Европа и на положението 

на националните бюджети, е почти 

неотменен елемент на политиката 

за адекватни, сигурни и устойчиви 

пенсии; 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Необходими са действия за по-

нататъшно развитие на допълнителни 

частни пенсионни спестявания, като 

например професионалните пенсии. 

Това е важно, тъй като системите за 

социална сигурност са подложени на 

нарастващ натиск, което означава, че 

гражданите ще разчитат все повече на 

професионалните пенсии като допълващ 

елемент за в бъдеще. Професионалните 

пенсии следва да се развият, без все пак 

да се поставя под съмнение важността 

на пенсионните системи за социална 

сигурност като средство за сигурна, 

трайна и ефикасна социална закрила, 

която следва да гарантира на 

възрастните хора задоволителен жизнен 

стандарт и затова следва да бъде в 

основата на целта за укрепване на 

европейския социален модел. 

(4) Въпреки че отговорността за 

осигуряване на адекватни доходи и 

услуги за възрастните граждани се 

носи от публичния сектор, са 
необходими непрекъснати действия в 

държавите членки за по-нататъшно 

развитие на  съществуващите 

професионални пенсионни схеми 

(втори стълб) и, като допълнителна 

мярка, на частни пенсионни 

спестявания (трети стълб), като 

например професионалните пенсии, за 

да се улесни възможността 

пенсионерите да могат да 

придобиват допълнителни услуги, 

адаптирани към индивидуалните 

нужди на тези пенсионери. Това е 

важно, тъй като системите за социална 

сигурност са подложени на нарастващ 

натиск, което означава, че гражданите 

ще разчитат все повече на 

професионалните пенсии като допълващ 

елемент за в бъдеще. Професионалните 

пенсии следва да се развият, без все пак 

да се поставя под съмнение важността 

на пенсионните системи за социална 

сигурност като средство за сигурна, 

трайна и ефикасна социална закрила, 
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която следва да гарантира на 

възрастните хора задоволителен жизнен 

стандарт и затова следва да бъде в 

основата на целта за укрепване на 

европейския социален модел; при все 

това следва да се отчита фактът, че 

съществуващите неравенства на 

пазара на труда, като например 

разликите в заплащането между 

половете, намират отражение в 

натрупаните недостатъци в 

пенсиите по първия и втория стълб, 

което води до по-ниски пенсии и риск 

от бедност в напреднала възраст. 

 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Необходими са мерки, за да се 

гарантира еднакъв достъп на жените 

до адекватни пенсионни схеми, чрез 

които се премахва неравновесието, 

причинено от продължаващото 

неравенство между жените и 

мъжете на пазара на труда. 

 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) С настоящата директива се зачитат 

основните права и се съблюдават 

принципите, признати в Хартата на 

основните права на Европейския съюз, а 

именно правото на защита на личните 

данни, свободата на стопанска 

(5) С настоящата директива се зачитат 

основните права и се съблюдават 

принципите, признати в Хартата на 

основните права на Европейския съюз, а 

именно правото на защита на личните 

данни, правото на равенство и 
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инициатива и високата степен на защита 

на потребителите, по-специално чрез 

осигуряване на по-високо равнище на 

прозрачност при пенсионното 

осигуряване, информирано финансово и 

пенсионно планиране, както и 

улесняване на трансграничната 

стопанска дейност на институциите за 

професионално пенсионно осигуряване 

(ИППО) и предприятията. Настоящата 

директива трябва да се прилага в 

съответствие с тези права и принципи. 

недопускане на дискриминация въз 

основа на пол, сексуална ориентация и 

състав на домакинството, правото 

на стопанска инициатива и високата 

степен на защита на потребителите, по-

специално чрез осигуряване на по-

високо равнище на прозрачност при 

пенсионното осигуряване, информирано 

финансово и пенсионно планиране, 

което взема предвид финансовата 

грамотност на всеки отделен член на 

схема за професионално пенсионно 

осигуряване, както и улесняване на 

трансграничната стопанска дейност на 

институциите за професионално 

пенсионно осигуряване (ИППО) и 

предприятията. Настоящата директива 

трябва да се прилага в съответствие с 

тези права и принципи. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Въпреки влизането в сила на 

Директива 2003/41/ЕО, продължават да 

съществуват значителни пречки пред 

пруденциалния надзор, които оскъпяват 

трансграничното управление на 

пенсионни схеми за институциите. 

Освен това настоящото минимално 

равнище на закрила за членовете и 

бенефициерите трябва да бъде 

повишено. Това е от все по-голямо 

значение поради съществено нарасналия 

брой на европейски граждани, 

разчитащи на схеми, при които рискът 

от дълголетие и пазарните рискове се 

пренасят от институцията или 

предприятието, предлагащо 

професионалната схема 

(„предприятието осигурител“), към 

отделното лице. В допълнение към това, 

(6) Въпреки влизането в сила на 

Директива 2003/41/ЕО, продължават да 

съществуват значителни пречки пред 

пруденциалния надзор, които оскъпяват 

трансграничното управление на 

пенсионни схеми за институциите. 

Освен това съществуващото 

минимално ниво на защита на 

членовете и бенефициерите на схемите 

следва да бъде повишено и определено 

при зачитане на принципите на 

Съюза на недискриминация и 

равенство между половете. Това е от 

все по-голямо значение поради 

съществено нарасналия брой на 

европейски граждани, разчитащи на 

схеми, при които рискът от дълголетие 

и пазарните рискове се пренасят от 

институцията или предприятието, 
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трябва да бъде разширен настоящият 

минимален обхват на предоставяната на 

членовете и бенефициерите 

информация. Тези промени налагат 

изменение на Директивата. 

предлагащо професионалната схема 

(„предприятието осигурител“), към 

отделното лице, и тъй като тези 

схеми повишават риска от 

увеличаване на бедността сред 

възрастните хора в държавите 

членки, по-специално при жените. В 

допълнение към това, трябва да бъде 

разширен и приспособен към нуждите 

на отделните членове настоящият 

минимален обхват на предоставяната на 

членовете и бенефициерите 

информация, за да се гарантира по-

лесният достъп до информация и до 

потребностите на отделните 

членове, по-специално на жените.  

Тези промени налагат изменение на 

Директивата. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 9 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Като се има предвид значението 

на осигуряването на адекватни 

равнища на пенсиите и 

преодоляването на разликата в 

пенсиите на жените и мъжете, 

Комисията следва да проучи подробно 

въздействието на различните 

стълбове, на пенсионните системи и 

на техните структури както върху 

мъжете, така и върху жените. Въз 

основа на получените резултати 

Комисията следва да предложи 

действия и евентуални структурни 

промени, които са необходими, за да 

се гарантира еднакво равнище на 

пенсиите на мъжете и на жените в 

различните държави членки. 
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Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 9 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Като се има предвид фактът, че 

разликите в пенсиите между жените 

и мъжете в ЕС са средно в размер на 

39%, Комисията не следва да прибягва 

изключително до пруденциално 

регулиране, но следва да насърчава 

държавите членки да повишават 

равнището на пенсионните схеми и 

да въвеждат механизми за контрол с 

цел проверка на ефективността на 

тези мерки, за да се оказва принос за 

втория стълб за пенсионното 

осигуряване като възможност за 

премахване на разликите в пенсиите 

между жените и мъжете и за 

осигуряване на достъпа на жените до 

адекватни пенсии. 

 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Когато целят да осигурят 

финансова сигурност през пенсионната 

възраст, обезщетенията, отпускани от 

институциите за професионално 

пенсионно осигуряване, следва по 

правило да гарантират плащането на 

пожизнена пенсия. Плащането на 

временна пенсия или на еднократна 

сума също следва да бъде възможно. 

(13) Когато целят да осигурят 

финансова сигурност през пенсионната 

възраст, обезщетенията, отпускани от 

институциите за професионално 

пенсионно осигуряване, следва по 

правило да гарантират плащането на 

пожизнена пенсия. Плащането на 

временна пенсия или на еднократна 

сума също следва да бъде възможно. В 

допълнение Комисията следва да 

намери прости и лесни за използване 

начини, така че качеството на 

пенсионните продукти от втория 

стълб за жени и мъже да стане 
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разпознаваемо, и да разработи 

стандарти за информацията за 

потребителите и за защита на 

такива продукти чрез доброволни 

кодекси на поведение и евентуално 

чрез компактна и лесна за използване 

схема на Съюза за сертифициране 

(Европейски пенсионен печат).  

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Важно е да се гарантира, че 

възрастните хора и хората с увреждания 

не са изложени на риск от бедност и че 

могат да имат задоволителен жизнен 

стандарт. Подходящото покриване на 

биометричните рискове в рамките на 

системите за професионално пенсионно 

осигуряване е един важен аспект от 

борбата с бедността и с несигурността 

при възрастните хора. При 

установяването на пенсионната схема 

работодателите и работниците и 

служителите или техните съответни 

представители следва да разгледат 

възможностите за включване в 

пенсионната схема на разпоредби, 

предвиждащи покриване на риска от 

дълголетие и от инвалидност поради 

професионална болест, както и 

плащания за наследниците. 

(14) Важно е да се гарантира, че 

земеделските стопани, майките, 

които отглеждат деца, възрастните 

хора и хората с увреждания не са 

изложени на риск от бедност и че те 

могат да имат задоволителен жизнен 

стандарт, като се отчита особено 

несигурното положение на 

възрастните жени. Подходящото 

покриване на биометричните рискове в 

рамките на системите за професионално 

пенсионно осигуряване е един важен 

аспект от борбата с бедността и с 

несигурността при възрастните хора. 

При установяването на пенсионната 

схема работодателите и работниците и 

служителите или техните съответни 

представители следва да разгледат 

възможностите за включване в 

пенсионната схема на разпоредби, 

предвиждащи покриване на риска от 

дълголетие и от инвалидност поради 

професионална болест, периоди на 

отсъствие от работа с цел 

отглеждане на деца, както и 

осигуряване на преживели лица на 

издръжка, така че възрастните хора 

да имат възможността да живеят в 

старчески дом, ако вече не са в 

състояние да живеят сами.  
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Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) От гледна точка защитата на 

интересите на членовете и 

бенефициерите би било добре 

институциите за професионално 

пенсионно осигуряване да ограничат 

дейностите си до тези видове дейности, 

които са посочени в настоящата 

директива, и до дейностите, които 

произтичат от тях. 

(17) От гледна точка защитата на 

интересите на членовете и 

бенефициерите би било добре 

институциите за професионално 

пенсионно осигуряване да ограничат 

дейностите си до тези видове дейности, 

които са посочени в настоящата 

директива, и до дейностите, които 

произтичат от тях, и да предоставят на 

членовете и бенефициерите ясна и 

подходяща информация, за да 

гарантират добро управление и добро 

управление на риска. 

 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Институциите за професионално 

пенсионно осигуряване са доставчици 

на финансови услуги, които носят 

голяма отговорност за осигуряването на 

професионални пенсии, поради което 

следва да отговарят на някои 

минимални пруденциални стандарти, 

що се отнася до техните дейности и 

условията на функционирането им. 

(20) Институциите за професионално 

пенсионно осигуряване са пенсионни 

институции, които обслужват – 

първо и преди всичко – социална цел и 

които носят голяма отговорност за 

осигуряването на професионални 

пенсии, поради което следва да 

отговарят на някои минимални 

пруденциални стандарти, що се отнася 

до техните дейности и условията на 

функционирането им. Социалната 

функция на институциите, 

предоставящи професионално 

пенсионно осигуряване, и 

тристранните отношения между 



 

AD\1060373BG.doc 13/22 PE549.448v02-00 

 BG 

работниците, работодателите и 

институциите, предоставящи 

професионално пенсионно осигуряване 

(ИППО), следва да бъдат признавани в 

пълна степен и подкрепяни като 

ръководен принцип на настоящата 

директива, като също така следва да 

бъдат насърчавани професионални 

пенсионни схеми, основани на 

колективни трудови договори, които 

отчитат свързаното с половете 

измерение, тъй като това би оказвало 

значителен принос за насърчаването 

на равенството между половете и за 

намаляването на свързаните с пола 

разлики в пенсионното осигуряване. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 36 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(36) Някои рискове не могат да бъдат 

намалени чрез количествени 

изисквания, отразени в техническите 

резерви, и чрез изисквания по 

отношение на финансирането; те могат 

да бъдат регулирани единствено 

посредством изисквания по отношение 

на управлението. Ето защо 

осигуряването на ефективна система на 

управление е от първостепенно 

значение за правилното управление на 

риска. Тези системи следва да бъдат 

съобразени с естеството, мащаба и 

сложността на дейностите на 

институциите. 

(36) Някои рискове не могат да бъдат 

намалени чрез количествени 

изисквания, отразени в техническите 

резерви, и чрез изисквания по 

отношение на финансирането; те могат 

да бъдат регулирани единствено 

посредством изисквания по отношение 

на управлението. Ето защо 

осигуряването на ефективна система на 

управление е от първостепенно 

значение за правилното управление на 

риска и за гарантирането на еднакво 

право на защита за всички членове на 

схемата. Тези системи следва да бъдат 

съобразени с естеството, мащаба и 

сложността на дейностите на 

институциите. 
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Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 39 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(39) Всички лица, които изпълняват 

ключови функции, следва да отговарят 

на изискванията за квалификация и 

надеждност. Само обаче титулярите на 

ключови функции следва да подлежат 

на изискванията за уведомяване на 

компетентния орган. 

(39) Всички лица, които изпълняват 

ключови функции, следва да отговарят 

на изискванията за квалификация и 

надеждност и да притежават в 

определена степен порядъчност, 

включително като демонстрират 

съобразяване със специфичните 

особености на половете. Само обаче 

титулярите на ключови функции следва 

да подлежат на изискванията за 

уведомяване на компетентния орган. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 41 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(41) От изключителна важност е 

институциите да подобрят своето 

управление на риска, така че 

потенциалните слабости във връзка с 

устойчивостта на пенсионната схема да 

бъдат правилно разбрани и обсъдени с 

компетентните органи. Като част от 

своята система за управление на риска 

институциите следва да изготвят оценка 

на риска за дейностите, свързани с 

пенсиите. Тази оценка на риска следва 

да бъде предоставена на разположение и 

на компетентните органи. В тази оценка 

институциите следва да представят, 

наред с другото, качествено описание на 

ключовите елементи, които определят 

състоянието на тяхното финансиране в 

съответствие с националното право, 

ефективността на системата им за 

(41) От изключителна важност е 

институциите да подобрят своето 

управление на риска, така че 

потенциалните слабости във връзка с 

устойчивостта на пенсионната схема да 

бъдат правилно разбрани и обсъдени с 

компетентните органи. Като част от 

своята система за управление на риска 

институциите следва да изготвят оценка 

на риска за дейностите, свързани с 

пенсиите. Тази оценка на риска следва 

да бъде предоставена на разположение и 

на компетентните органи. В тази оценка 

институциите следва да представят, 

наред с другото, качествено описание на 

ключовите елементи, които определят 

състоянието на тяхното финансиране в 

съответствие с националното право, 

ефективността на системата им за 
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управление на риска и способността да 

спазят изискванията във връзка с 

техническите резерви. Оценката на 

риска следва да включва нови или 

нововъзникващи рискове, като 

например рискове, свързани с 

изменението на климата, използването 

на ресурсите или околната среда. 

управление на риска и способността да 

спазят изискванията във връзка с 

техническите резерви, включително 

способността да се разграничават 

техническите разпоредби за жени и 

мъже. Оценката на риска следва да 

включва нови или нововъзникващи 

рискове, като например рискове, 

свързани с изменението на климата, 

използването на ресурсите или околната 

среда. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 46 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(46) Институциите следва да 

предоставят ясна и адекватна 

информация на потенциалните членове, 

на членовете и на бенефициерите, която 

да ги подпомогне при вземането на 

решение за тяхното пенсиониране, и да 

осигурят висока степен на прозрачност 

при различните етапи на схемата, а 

именно преди включването в схемата, 

по време на членството (включително 

преди пенсиониране) и след 

пенсиониране. По-конкретно следва да 

бъде давана информация за размера на 

натрупаните пенсионни права, 

предвижданите равнища на пенсионни 

обезщетения, рисковете и гаранциите и 

информация за разходите. Когато 

членовете носят инвестиционен риск, 

от ключово значение е и 
предоставянето на допълнителна 

информация за инвестиционния профил, 

всякакви възможни варианти и 

резултати от минали периоди. 

(46) Институциите следва да 

предоставят ясна и адекватна 

информация на потенциалните членове, 

на членовете и на бенефициерите, която 

да ги подпомогне при вземането на 

решение за тяхното пенсиониране, и да 

осигурят висока степен на прозрачност 

при различните етапи на схемата, а 

именно преди включването в схемата, 

по време на членството (включително 

преди пенсиониране), през периодите 

на безработица или през периодите, в 

които те са работили на непълно 

работно време, и след пенсиониране. 

По-конкретно следва да бъде давана 

информация за размера на натрупаните 

пенсионни права или предвижданите 

равнища на пенсионни обезщетения, 

като се прави сравнение с други 

членове или бенефициери на схемата, 
рисковете и гаранциите и информация 

за разходите. Когато членовете носят 

инвестиционен риск, предоставянето на 

допълнителна информация за 

инвестиционния профил, всякакви 

възможни варианти и резултати от 

минали периоди и прогнозни 
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резултати, рисковия профил и 

структурата на разходите следва да 

бъде задължително и да се представя 

в ясна и разбираема форма, като се 

вземат предвид различните нива на 

финансова грамотност на членовете 

на схемата. Ясната и подходяща 

информация обаче не следва да се 

стреми единствено към максимално 

количество информация, но и да 

гарантира, че информацията 

отговаря на потребностите на 

потребителя и е в съответствие с 

Конвенцията на ООН за правата на 

хората с увреждания, особено по 

отношение на достъпността и 

достъпа до информация, както и че се 

отчита финансовата 

компетентност на потребителя. 

Информацията за потребителите и 

тяхната защита биха могли да бъдат 

компактно синтезирани и направени 

разпознаваеми чрез доброволни 

кодекси на поведение и евентуално 

чрез компактна и лесна за използване 

схема на Съюза за сертифициране 

(Европейски пенсионен печат).  

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Съображение 47 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(47) Преди да се включат в дадена 

схема, потенциалните членове следва да 

получат цялата необходима 

информация, за да направят 

информиран избор, като например 

информация за възможността да се 

откажат от участие, за вноските, 

разходите и инвестиционните варианти, 

когато е приложимо. 

(47) Преди да се включат в дадена 

схема, потенциалните членове следва да 

получат цялата необходима 

информация, за да направят 

информиран избор, като например 

информация за възможността да се 

откажат от участие, последствия от 

пропуски в кариерата или от договори 
за работа на непълно работно време, 

за вноските, разходите и 

инвестиционните варианти, когато е 
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приложимо. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Съображение 49 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(49) В разумен срок преди 

пенсионирането на своите членове 

институциите следва да ги информират 

за възможностите за изплащане на 

пенсиите. Когато пенсионните 

обезщетения не се изплащат като 

пожизнен анюитет, членовете, на които 

предстои скорошно пенсиониране, 

следва да получат информация за 

наличните продукти за изплащане на 

натрупаните средства с цел да се 

улеснят финансовите им планове за 

пенсиониране. 

(49) В разумен срок преди 

пенсионирането на своите членове 

институциите следва да ги информират 

за възможностите за изплащане на 

пенсиите. Когато пенсионните 

обезщетения не се изплащат като 

пожизнен анюитет, членовете, на които 

предстои скорошно пенсиониране, 

следва да получат ясна, специално 

изготвена и съобразена с техните 

нужди и разделена по полови 

показатели информация за наличните 

продукти за изплащане на натрупаните 

средства с цел да се улеснят 

финансовите им планове за 

пенсиониране. 

 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В съответствие с принципа на 

субсидиарност и като се държи сметка 

за обема на пенсионните обезщетения, 

предоставяни от системите за социална 

сигурност, държавите членки може да 

предвидят на членовете да бъде 

предложен вариант за покриване на 

рисковете от дълголетие и инвалидност, 

обезщетения за наследниците, и 

гаранция за обратно изплащане на 

платените осигурителни вноски като 

2. В съответствие с принципа на 

субсидиарност и като се държи сметка 

за обема на пенсионните обезщетения, 

предоставяни от системите за социална 

сигурност, държавите членки може да 

предвидят въвеждането на 

национално равнище на минимална 

пенсия, чийто размер е над прага на 

бедността, и на членовете да бъде 

предложен вариант за покриване на 

рисковете от дълголетие и инвалидност, 
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допълнителни обезщетения , ако 

работодателите и работниците или 

служителите, или техните съответни 

представители постигнат съгласие за 

това. 

обезщетения за наследниците, и 

гаранция за обратно изплащане на 

платените осигурителни вноски като 

допълнителни обезщетения , ако 

работодателите и работниците или 

служителите, или техните съответни 

представители постигнат съгласие за 

това.. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1 – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки изискват от 

институциите да гарантират, че всички 

лица, които ефективно ръководят 

институцията или изпълняват други 

ключови функции, отговарят на 

следните изисквания при извършването 

на своите задачи: 

1. Държавите членки изискват от 

институциите да гарантират, че 

тяхното управление спазва баланса 

на половете и че всички лица, които 

ефективно ръководят институцията или 

изпълняват други ключови функции, 

отговарят на следните изисквания при 

извършването на своите задачи: 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) те се ползват с добра репутация и са 

почтени (изискване за надеждност). 

б) те се ползват с добра репутация и са 

почтени, като включително 

демонстрират съобразяване с 

въпросите на половете (изискване за 

надеждност). 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Институциите редовно оповестяват 

публично информацията относно 

политиката за определяне на 

възнагражденията, освен ако в 

законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби за 

транспониране на Директива 95/46/EО 

на Европейския парламент и на Съвета е 

предвидено друго. 

2. Институциите редовно оповестяват 

публично информацията относно 

политиката за определяне на 

възнагражденията, като използват 

специфични показатели за свързване 

на възнагражденията с 

квалифицирано и надеждно 

управление, почтеност и съобразяване 

с въпросите на половете, освен ако в 

законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби за 

транспониране на Директива 95/46/EО 

на Европейския парламент и на Съвета е 

предвидено друго. 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 3 – буква а – тире 8 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- по отношение на възнагражденията и 

надзора върху тях е налице ясно, 

прозрачно и ефективно управление. 

- по отношение на възнагражденията и 

надзора върху тях е налице ясно, 

прозрачно, съобразено с въпросите на 

половете и ефективно управление. 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 25 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки изискват от 

институциите да разполагат с функция 

по управление на риска, функция по 

вътрешен одит и, когато е приложимо, 

актюерска функция. Редът за 

докладване, свързан с всяка ключова 

функция, гарантира, че тя е способна да 

1. Държавите членки изискват от 

институциите да разполагат с функция 

по управление на риска, функция по 

вътрешен и външен одит и, когато е 

приложимо, актюерска функция. Редът 

за докладване, свързан с всяка ключова 

функция, гарантира, че тя е способна да 
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изпълнява ефективно своите 

задължения по обективен, справедлив и 

независим начин. 

изпълнява ефективно своите 

задължения по обективен, справедлив, 

съобразен с въпросите на половете и 

независим начин. 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 28 – параграф 1 – буква в 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) оценява достатъчността и качеството 

на данните, използвани при изчисляване 

на техническите резерви; 

в) оценява достатъчността, качеството и 

съобразеността с въпросите на 

половете на данните, използвани при 

изчисляване на техническите резерви; 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 29 – параграф 2 – буква в 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) способността да се спазват 

изискванията относно техническите 

резерви, определени в член 14; 

в) способността да се спазват 

изискванията относно техническите 

резерви, определени в член 14, без това 

да поражда непряка дискриминация 

срещу жените; 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 38 – параграф 2 – буква а 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) тя се актуализира редовно; a) тя се актуализира редовно и се 

адаптира  към потребностите на 

отделните членове, за да се вземат 

предвид различията в разбирането, 



 

AD\1060373BG.doc 21/22 PE549.448v02-00 

 BG 

свързани с пола и възрастта; 
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