
PR\712391EN.doc PE402.875v01-00

BG BG

 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 
2004 










 2009

Комисия по заетост и социални въпроси

2007/2290(INI)

4.6.2008

 ПРОЕКТОДОКЛАД
относно бъдещето на системите за социално осигуряване и пенсиите: 
тяхното финансиране и тенденцията към индивидуализация 
(2007/2290(INI))

Комисия по заетост и социални въпроси 

Докладчик: Gabriele Stauner

Докладчик по становище (*):
Astrid Lulling, комисия по правата на жените и равенството между 
половете

(*) Процедура с асоциирана комисия – член 47 от правилника



PE402.875v01-00 2/11 PR\712391EN.doc

BG

PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ 

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.......................3

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ..........................................................................................8



PR\712391EN.doc 3/11 PE402.875v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно бъдещето на системите за социално осигуряване и пенсиите: тяхното 
финансиране и тенденцията към индивидуализация 
(2007/2290(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно дългосрочната устойчивост 
на публичните финанси в ЕС (COM(2006)0574),

– като взе предвид член 99 от Договора,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 13 и 14 март 2008 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно модернизиране на 
социалната закрила за по-голяма социална справедливост и икономическо 
сближаване: стремеж към активно приобщаване на хората, които са най-
отдалечени от пазара на труда (COM(2007)0620),

– като взе предвид Конвенцията на ООН относно минималните норми за социално
осигуряване от 1952 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Защита на служителите 
в случай на несъстоятелност на техния работодател“ (SEC(2008)0475),

– като взе предвид препоръките на европейските социални партньори в доклада,
озаглавен „Основни предизвикателства пред европейските пазари на труда: 
съвместен анализ на европейските социални партньори“ от 18 октомври 2007 г.,

– като взе предвид Зелената книга на Комисията относно „Модернизиране на 
трудовото право с цел посрещане на предизвикателствата на 21-ви век“
(COM(2006)0708) и Резолюцията на Парламента от 11 юли 2007 г. за 
осъвременяване на трудовото законодателство с цел посрещане на 
предизвикателствата на 21-ви век1,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Преглед на 
постигнатото в областта на социалната действителност - междинен доклад до 
Европейския съвет през пролетта на 2007 г.“ (COM(2007)0063), и Резолюцията на 
Парламента от 15 ноември 2007 г. по прегледа на постигнатото в областта на 
социалната действителност2,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Укрепване на връзките 
между поколенията” (COM(2007)0244), и Резолюцията на Парламента от 30 

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2007)0339.
2 Приети текстове, P6_TA(2007)0541.
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януари 2008 г. за демографското бъдеще на Европа1,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по 
правата на жените и равенството между половете (A6-0000/2008),

А. като има предвид, че се очаква общият брой на населението на Европейския съюз 
слабо да се увеличава до 2025 г., а след 2025 г. слабо да намалява, като до 2050 г. 
ще стане малко по-малко на брой и значително по-възрастно,

Б. като има предвид, че при задържането на имиграцията на настоящите нива 
работната сила ще намалее от 227 милиона души през 2005 г. на 183 милиона през 
2050 г., нивото на заетостта ще нарасне на 70 % през 2020 г. главно поради по-
високата заетост на жените, общият брой на заетите ще се увеличи с 20 милиона 
до 2017 г., но след това ще намалее с 30 милиона до 2050 г. и прогнозираното 
съотношение на хората над 65 години към хората в трудоспособна възраст ще се 
повиши от 1:4 през 2005 г. на 1:2 през 2050 г.,

В. като има предвид, че поради по-ниския дял на безработните разходите за 
обезщетение за безработица ще спаднат с около 0,6 процентни пункта от БВП до 
2050 г., спад, който е прекалено скромен и няма да компенсира по-високите 
разходи в други сектори,

Г. като има предвид, че разходите на Европейския съюз за социална закрила 
възлизат на 27,2 % от БВП (2008 г.), като основната част от тях са за обезщетения 
за старост и пенсии (46 %),

Д. като има предвид, че ако се следват сегашните политики, до 2050 г. се очаква 
застаряващото население да доведе до увеличение на публичните разходи в 
повечето държави-членки, основно за пенсии, здравеопазване и дългосрочни 
грижи, като най-голямото увеличение ще бъде в периода 2020 – 2040 г.,

Общи проблеми

1. настоятелно призовава държавите-членки, в светлината на Лисабонската 
стратегия и необходимостта от действия за запазване на устойчивостта на 
системите за социално осигуряване и пенсиите, за по-голям напредък по 
отношение на изместването на фокуса от социални разходи към социално 
активиране и привличането и задържането на повече хора на качествена заетост, 
на предлагането на работна ръка, модернизиране на системите за социална 
закрила и увеличаване на инвестициите в човешки капитал чрез по-добро 
образование и обучение;

2. подчертава, че източниците на икономически растеж ще се променят: заетостта 
ще има положителен принос за икономическия растеж до 2010 г., а след 2030 г. –

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2007)0066.
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отрицателен, и затова производителността на труда ще стане доминиращ 
източник за растеж; признава, че за запазването на по-голяма производителност е 
от съществена важност да се инвестира в научноизследователска и развойна 
дейност;

3. подчертава, в контекста на настоящите демографски, икономически и социални 
тенденции и предотвратяването на междугенерационни и междуобществени 
конфликти, важността на намирането на нови модели за разпределение по един 
ефикасен и равнопоставен начин на разходите и ползите между едно бъдещо по-
малобройно, икономически активно, и по-многобройно, икономически неактивно 
население;

4. припомня своето убеждение, че трудовото право на ЕС следва да укрепва 
безсрочните трудови договори като основна форма на заетост, при която се 
осигуряват адекватна социална и здравна закрила и се гарантира спазването на 
основните права;

5. припомня, че основа на европейските социални модели е солидарността между 
икономически активните и икономически неактивните хора, предимно 
финансирани от доходи, свързани с работата, като социалноосигурителни вноски 
или данъчно облагане на труда; въпреки това посочва, че застаряващото 
население ще окаже сериозен натиск върху активната работна сила; подчертава, 
че това може да застраши солидарността и в резултат на това европейските 
социални модели; затова подчертава значителната важност от преосмисляне на 
солидарността, включително намиране на нов, справедлив баланс на 
финансиране;

6. отбелязва текущото развитие на индивидуализацията, което следва да бъде 
придружено от по-енергични усилия за индивидуализиране на социалните права, 
за да се даде възможност на хората, особено жените, да станат по-независими;

Работна сила 

7. смята, че ако настоящото положение се задържи, намаляването на работната сила 
ще доведе до намаляване на общия брой отработени часове; смята, че може да е 
необходимо да се компенсира това развитие чрез увеличаване на отработените 
часове от останалите работници или намаляване на броя на хората, които работят 
на непълен работен ден;

8. припомня, че по-високият процент на заетост силно зависи от необходимостта 
всички групи да бъдат активни, и затова подчертава необходимостта от борба с 
дискриминацията на пазара на труда;

9. смята, че може да е необходимо хората да работят след 65-годишна възраст, 
оставайки възможно най-дълго в работната сила; подчертава необходимостта от 
обсъждане на вдигането на законово регламентираната пенсионна възраст;

10. припомня, че всяка далновидна миграционна политика, особено насочената към 
потенциални мигранти в работоспособна възраст и предлагаща ускорена 



PE402.875v01-00 6/11 PR\712391EN.doc

BG

имиграция на висококвалифицирани кандидати, трябва да бъде съпроводена от 
по-добра интеграция на мигрантите на пазара на труда и в обществото като цяло; 
подчертава, че интензивните усилия за увеличаване на имиграцията могат да 
доведат до „изтичане на мозъци“ от държавите на произход, което може да има 
отрицателен ефект върху икономическото и социално развитие на тези страни;

Пенсии

11. обръща внимание върху съществуващата дискриминация на уязвимите групи на 
пазара на труда, което води до по-ниска заетост и по-ниски заплати и 
следователно до по-малко възможности за тези групи да натрупат адекватни 
пенсии; настоява за нуждата от предоставяне на равни възможности за всички;

12. признава, че растящите публични разходи за пенсии могат да бъдат намалени чрез 
частично преминаване към частно финансирани схеми; подчертава, че по-
голямата насоченост към частно финансирани пенсии ще увеличи нуждата от 
подходяща регулация на частните пенсионни фондове;

13. призовава държавите-членки сериозно да вземат предвид необходимостта от 
прекрояване на традиционните пенсионни системи, които се основават на 
системни оценки на риска и презумпцията за типичен, стандартен живот, като се 
има предвид че приетият стандартен живот бързо се променя и все по-често ще се 
срещат така наречените „мозаечни“ биографии, водещи до нов социален риск от 
увеличаваща се непредвидимост за много хора и по-специално за уязвимите 
групи, особено имигранти, нискоквалифицирани работници и самотни родители;

14. отбелязва, че предимно жените, които се грижат за деца, се намират, доброволно 
или не, под натиска на културни поведенчески модели и социални норми или на
лошокачествени или липсващи заведения за грижа за децата; подчертава 
необходимостта жените да бъдат компенсирани и да им се предостави 
действителен избор по отношение на това дали да имат деца, без да се страхуват 
от евентуално неблагоприятно финансово положение или че тяхното напредване в 
кариерата ще пострада; приветства действия на държавите-членки за 
компенсиране на това;

Финансова устойчивост 

15. подчертава необходимостта държавите-членки да запазят подходящи нива на 
финансиране за системите на социална сигурност и пенсии и необходимостта да 
намерят алтернативни и стабилни данъчни основи предвид повишената 
конкуренция в резултат на глобализацията; предупреждава за възможното 
намаляване на данъчните приходи в резултат на плоските данъчни ставки предвид 
факта, че те са тясно свързани с общия брой на работната сила; подчертава 
важността да се намали осланянето на данъчното облагане на труда с цел 
повишаване на конкурентоспособността на икономиките на държавите-членки и 
осигуряване на повече стимули за работа; признава сложността на преминаването 
към повече данъчно облагане на инвестирания капитал предвид по-малката 
данъчна основа и по-голямата мобилност на капитала; предлага да се помисли за 
увеличаване на използването на екологични данъци и повече да се разчита на 
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потреблението като данъчна основа и оттам необходимостта от по-голяма 
прогресивност, което би намалило натиска върху по-ниските доходи;

Здравеопазване и дългосрочни грижи

16. настоява на важността от запазване на ценностите и принципите, на които се 
основават всички системи на здравеопазване в Европейския съюз, които включват 
всеобхватност, солидарност при финансирането, справедливост по отношение на 
достъпа и осигуряване на висококачествено здравеопазване въпреки 
необходимостта от разумно потребление на ограничените ресурси;

17. предвид прогнозираните по-високи разходи за здравеопазване и дългосрочни 
грижи смята, че държавите-членки следва да помислят за тяхното финансиране и 
да отчетат факта, че предвид възможността за наличие на по-малко 
непрофесионална грижа поради тенденцията за по-малки семейства и увеличаване
на участието на жените на пазара на труда увеличението при дългосрочните 
грижи може да се окаже по-голямо от прогнозираното;

18. отбелязва, че публичното финансиране на здравеопазването допринася за 
ефикасност и справедливост чрез осигуряване на защита срещу финансов риск и 
чрез необвързване на плащанията с риска за лошо здраве, докато обратното –
частните механизми включват ограничено или никакво групиране на рискове и 
обикновено обвързват плащанията с риска за лошо здраве и възможността за 
плащане;

19. отбелязва, че системите на здравеопазване, които се финансират преимуществено 
чрез социалноосигурителни вноски, основани на заетост, могат да имат полза от 
разширяване на приходната база, включвайки доходи, които не са свързани с 
възнаграждението;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, Комитета по заетостта, Комитета за социална закрила и 
правителствата и парламентите на държавите-членки и страните кандидатки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Demographic developments

The demographic trend in Europe will lead to a projected decrease of population and to the 
ageing of the population ageing. This will result in a slightly smaller and significantly older 
population in 2050. This will be induced by birth rates below the natural replacement rate and 
a higher life expectancy, which leads to a reversion of the age pyramid due to a shrinking 
number of younger people and a growing share of people above the age 65.

The average birth rate in the EU is not a reflection of women’s choice or of European citizens' 
actual aspirations for creating a family, and may therefore also be linked to the difficulty of 
reconciling work with family life (lack of child-care infrastructures, social and economic 
support for families, and jobs for women), the anxiety-inducing social environment (unstable 
work situation, expensive housing) and a fear of the future (late access to employment for 
young people and job insecurity).

To compensate the changes in the working population through immigration, the required 
demand of 90-100 million people, leading to much larger ethno-cultural and religious 
heterogeneity; reminds that intensified efforts to increase immigration of high-skilled persons 
might lead to higher brain-drain in the countries of origin, which might have seriously 
negative impact on the economical and societal development of these countries.

Social developments

The rapporteur believes that it is possible to make considerable progress in transforming the 
welfare state by shifting from a social expenditure to a social investment perspective.

Given the Lisbon strategy and the employment targets agreed on a EU level, there is the need 
to attract and retain more people in quality employment, to increase labour supply and to 
modernise social protection systems, to improve adaptability and security of workers and 
enterprises, and to increase investment in human capital through better education and skills.

It is recognised that their is a diversification of life forms, observable in fewer marriages, 
higher divorce rates, longer postponing the birth of the first child, which results in the 
complement of the still dominant traditional marriage model through alternative forms of 
living together.

The rapporteur realises that an increased individual behaviour changes the loyalty of people 
concerning societal institutions, like social security systems, and will put pressure on the 
discussion of redefining solidarity and social balancing.

Financial developments

The ageing population is projected to lead to increases in public spending - mostly to pension, 
health care and long-term care spending - in most Member States by 2050 on the basis of 
current policies. The potential offsetting savings in terms of public spending on education are 
likely to be limited due to increasing investments in lifelong learning.
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The rapporteur recognises that tax collection has been impacted by structural developments 
and growing challenges, like an increasing global competition and an increasing mobility of 
factors of production; thus stresses the need for discussing alternative and robust tax bases.

Economic developments

Currently the world is characterised by globalisation, i.e. accelerated open trade, and rapid 
technological progress, which creates intense competitive pressures, forcing companies to be 
more flexible to enable market expansion. Projections show that the potential annual average 
GDP growth rate will decline in the next decades.

In the future the sources of economic growth will alter: employment will make a positive 
contribution to growth until 2010 and after 2030 turn significantly negative, whereas labour 
productivity will become dominant and sometimes the only source of growth. Thus to 
preserve a higher level of productivity, it will be essential to invest more in research and 
development.

The changed age structure of the workforce could alter the composition of consumption and 
domestic demand, potentially implying reallocations between sectors, which require a rise in 
job mobility, to avoid increasing labour market mismatches with even lower employment.

Labour market developments

Globalisation will lead to industrial and regional structural changes and changes in 
employment patterns and levels, and, as a response, to policies aimed at more flexicurity; 
stresses that the core challenge is to achieve economic flexibility with better social protection 
in order to create an environment capable of making the best use of the opportunities; 
recognises the need for a skilled and adaptable labour force, therefore combining active 
labour market policies with investment in lifelong learning to enhance employability.

This also means strengthening education and training notably for the low-skilled.

The labour market is the key to successful policy adjustment, since ultimately it is the 
economic output of a country that determines its capacity to sustain high quality welfare.

At constant immigration, the work force will decrease from 227 million people in 2005 to 183 
million in 2050; the employment rate will raise to 70% in 2020, mainly due to higher female 
employment rates, primarily resulting through the retirement of older women, where the 
employment rates were low; the total number of persons employed will increase by 20 million 
to 2017, but after that will decrease by 30 million to 2050.

This will also lead to lower proportions of unemployed people and thus the unemployment 
benefit spending will fall about 0.6 percentage points of GDP in 2050. This decrease is very 
modest and relatively small and will not compensate higher expenditures in other sectors.

The decrease of people in the work force will lead to a decrease of the total amount of hours 
worked. To compensate this development, it is necessary to increase the overall hours worked 
of the remaining workers or to reduce the number of people, who work part-time.
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Higher employment rates depend strongly on the activation of all groups facing 
discrimination in the labour market. In this light the need to reconcile women's economic 
roles in ways that are equitable and efficient and changes in the provision of essential 
household services like child care to enable women to reconcile work with family life are 
needed.

In this light it is also important that there must be enough job opportunities for older people 
with appropriate working skills. Therefore, age-discrimination need to tackled, lifelong 
learning promoted, flexible retirement pathways provided for and healthy work conditions in 
place.

The rapporteur is of the opinion that Member States should use these developments as a 
window of opportunity to pursue structural reforms.

Age related developments

The ageing of the population will put more pressure on public spending and on some 
categories of tax revenues, as at the same time, globalisation will render it increasingly 
difficult to collect taxes from mobile tax bases.

Much of the projected gain in life expectancy will result from lower mortality rates at older 
age, which will change the relation of duration of retirement to work.

The rapporteur is convinced that one of the key challenges will be to develop labour market 
policies and reforms in the tax and benefit systems aimed at increasing labour supply and 
further reforms of the welfare state that guarantee the long-term sustainability of public 
finances in the face of an ageing population.

Pensions

Demographic development will lead to an increase of public pension spending in all Member 
States. This increase can be lowered by a partial switch of the public old-age pension scheme 
into private funded schemes, but a stronger focus on private funded pensions can create new 
challenges and forms of risks and the necessity of appropriate regulation of private pension's 
funds.

Pension regimes in the Member States are - although to a different degree - historically 
developed systems based on the so-called male-breadwinner model, i.e. are highly 
familiarised.

Attention needs to be paid on redesigning traditional pension systems, which are based on 
systematic risk assessments, starting from the assumption of the typical standardised life 
course, in face of the current trend that the assumed standardised life course is changing 
rapidly and so-called patchwork biographies will become more and more common, which 
leads to a new social risk of an increasing unpredictability of the future for many individuals 
and for vulnerable groups in particular, especially immigrants, low-skilled workers, and single 
parents. Unstable work biographies substantially influence pension claims and that in most 
professions interruptions are disadvantageous for career paths and wage levels.
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Women predominantly take care for children, voluntarily or involuntarily due to cultural 
attitudes and social norms or due to low quality or the lack of childcare facilities. This fact is 
compounded by the design of the terms of maternity leave in many Member States, which 
stipulate that women have to take the break; stresses the necessity to compensate women for 
that loss of career to provide them with a real choice to have children without fearing possible 
financial disadvantages.

Healthcare developments

Age itself is not the causal factor of health care spending, but an ageing population will put 
pressure for increased public spending, thus public expenditure on health care will increase by 
1.5-2 percentage points of GDP in most Member States to 2050.

There is a strong impact of an ageing population on long-term care, mainly caused by the 
increase in the number of elderly people and the increase in the need for long-term care, 
which result in an increase of 0.5-1 percentage points of GDP. 

Furthermore, less informal care will be available within households due to the trend to smaller 
families and the increase in women's participation in the labour market, thus the increase in 
long-term care could be higher than projected due to the need of more formal care.

In face of an ageing population, the provision of health care for all will increase the costs for 
provided services, which - seeing that an increase in contribution is not an option - will 
accelerate the trend to reduce the amount of public financed services to a minimum core of 
vital services, leading to a perpetual discussion on the extent of this core. People, who have 
the possibilities to withdraw from solidarity, could leave public health care schemes to find 
more and higher quality services at private health care provider, which will put additional 
pressure on public health care financing, resulting in fewer services in lower quality, which 
will deteriorate the confidence in public health care and will put solidarity under pressure.

Main considerations of the rapporteur

Demographic pressures induced by ageing and more diverse population structures will - in 
combination with stringent fiscal realities - push Member States to rethink elements of 
traditional social security systems as pension schemes, labour market programmes, and health 
and education policies.

Possible solutions to mitigate the development are higher labour force participation rates, 
especially for the age group 55 -65 and for women, whose employment rates are at the 
moment significantly lower. This will require adequate possibilities for women to reconcile 
work with family life, particularly child care facilities and all-day-schools and also to improve 
work opportunities and conditions for people with disabilities and strengthened efforts to 
tackle social exclusion. To meet this it is necessary to implement the Lisbon Agenda with a 
focus on getting people into jobs, providing them with decent pay and other incentives to 
work.

Ensuring at the same time the sustainability and adequacy of health care and retirement 
income for the population in the Member States over the coming decades is a task requiring 
action at all levels of society, government, firms and households.
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