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Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за 
директива на Европейския парламент и на Съвета относно дейностите и надзора на 
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1. Процедура 
 
Сезиране на Комитета от 
Европейския парламент: 
Сезиране на Комитета от 
Съвета: 
 

14 април 2014 г. 
 
12 юни 2014 г. 

Правно основание: 
 

член 304 от ДФЕС 

Решение на Бюрото на 
Комитета: 
 

24 март 2014 г. 

Компетентна специализирана 
секция: 
 

„Заетост, социални въпроси и гражданство“ 

Председател на 
специализираната секция: 
 

г-жа O'Neill (UK – III гр.) 

Организация на работата на 
специализираната секция: 
 

7 април 2014 г. 

Проучвателна група: Председател: г-жа Drbalová (CZ-I гр.) 
„Институции за професионално 
пенсионно осигуряване“ 

Докладчик: г-н Pater (PL – III гр.) 
Съдокладчик: г-н Dandea (RO – II гр.) 
Членове: г-н/г-жа 
 Ardhe (SE – I гр.)  
 Bontea (RO – I гр.) 
 Данев (BG – I гр.) 
 Guimet (FR – III гр.) 
 Heinisch (DE – III гр.) 
 Longo (IT – III гр.) 
 McKnight (UK – II гр.) 
 Palmieri (IT – II гр.) 
 Verboven (BE – II гр.) 

 
СТАНОВИЩЕТО Е ПРИЕТО от специализираната секция на 20 юни 2014 г. с 64 гласа 
„за“, 6 гласа „против“ и 12 гласа „въздържал се“. 
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Експерт: 
 
г-н Wojciech Kuraszyk (за докладчика) 
 
2. Основно съдържание на документа на Комисията 
 
Предложението на Комисията е преработка на Директива 2003/41/ЕО. Общата цел на това 
предложение е да се улесни развитието на схемите за професионални пенсионни спестявания. 
По-сигурните и по-ефикасни професионални пенсии ще допринесат за адекватността и 
устойчивостта на пенсиите чрез увеличаване на приноса на допълнителните пенсионни 
спестявания към доходите след пенсиониране. Това ще засили и ролята на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване (ИППО) като институционални инвеститори в 
реалната икономика на ЕС и ще укрепи капацитета на европейската икономика да насочва 
дългосрочните спестявания към инвестиции, които стимулират растежа. Предложението си 
поставя четири конкретни цели: 1) премахване на оставащите пруденциални бариери пред 
трансграничните ИППО, по-специално чрез въвеждане на изискването, че спрямо 
инвестициите и оповестяването на информация на членовете и бенефициерите се прилагат 
разпоредбите на държавата членка по произход, както и чрез изясняване на процедурите за 
трансгранични дейности и ясно определяне на обхвата на действие на държавата членка по 
произход и приемащата държава членка; 2) осигуряване на добро управление и управление на 
риска; 3) предоставяне на ясна и точна информация на членовете и бенефициерите; и 
4) гарантиране, че надзорните органи ще разполагат с необходимите инструменти за 
ефективен надзор на институциите за професионално пенсионно осигуряване. 
 
3.  Основно съдържание на становището 
 
С оглед на необходимостта от ускорено по-нататъшно развитие на професионалните пенсии 
като част от пенсионните системи на държавите членки, Комитетът подкрепя повечето 
предложения, съдържащи се в документите на Европейската комисия относно проекта на 
Директивата за ИППО II (институции за професионално пенсионно осигуряване). 
 
Установявайки необходимостта от допълнителни колективни и индивидуални форми на 
пенсионни спестявания и по-специално предвид прогнозите за по-ниски публични пенсии, 
ЕИСК подчертава, че професионалните пенсионни схеми, създадени в резултат на решения на 
социалните партньори, могат да играят много важна роля за гарантиране на допълнително 
пенсионно осигуряване на работниците. 
 
ЕИСК изразява несъгласие с възприетия подход към ИППО, които се разглеждат единствено 
като институции на финансовия пазар, с което не се вземат предвид и не се зачитат 
специфичните обстоятелства, свързани с тях. ИППО са институции, които изпълняват важна 
социална функция. Те до голяма степен са отговорни за професионалното пенсионно 
осигуряване и се превърнаха в незаменимо допълнение към публичните пенсионни системи. 
Предложената директива трябва да отчита ключовата роля на социалните партньори при 
изготвянето и управлението на програмите, както и факта, че основните принципи на техните 
операции трябва да отразяват националното законодателство по отношение на социалното 
осигуряване и националното трудово законодателство. 
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Универсалният подход не е подходящият начин за постигане на целите на Комисията поради 
многобройните основни различия между пенсионните схеми в отделните държави членки и 
между професионалните пенсионни схеми, което оказва значително въздействие върху 
различния статут, права и очаквания на членовете и бенефициерите на схемите. Така например 
ЕИСК изразява критично отношение към предложението за въвеждане на единен образец за 
предоставяне на информация, който да се изпраща до всички членове на професионални 
пенсионни схеми в целия Европейски съюз. 
 
Комитетът изтъква, че мащабна стандартизация на схемите за професионално пенсионно 
осигуряване би могла да струва скъпо и вместо да допринесе за по-нататъшното им развитие 
според очакванията на ЕИСК, би могла да доведе до постепенното им изчезване. 
 
Комитетът подчертава, че основната цел на пенсионните схеми, включително 
професионалните пенсионни схеми, е да се осигури адекватно и стабилно равнище на 
обезщетения на техните бенефициери. Подкрепянето на капиталовите пазари, в това число на 
дългосрочните инвестиции, може да се разглежда само като вторична цел, при условие че то не 
е в ущърб на интересите на членовете и бенефициерите на схемата. Въпреки че подкрепя 
възможността ИППО да играят по-голяма инвеститорска роля в „инструменти с дългосрочен 
инвеститорски профил“, ЕИСК се противопоставя категорично на предложението да се 
разреши инвестирането на активи на професионални пенсионни схеми в инструменти, които не 
се търгуват публично. 
 

_____________ 


