
ЕК предлага общоевропейски продукт за пенсионно осигуряване  

Схемата ще бъде продавана от широк кръг доставчици - пенсионни фондове, инвестиционни 

посредници, банки и застрахователи 

Европейската комисия (ЕК) публикува предложение за изготвяне на общоевропейски продукт за 

лично пенсионно осигуряване. Целта е да се дадат повече възможности за избор за европейците, 

когато спестяват за пенсия, посочват от Брюксел. 

Идеята е новият продукт да има едни и същи стандартни характеристики, независимо къде се 

предлага. Той ще може да бъде продаван от широк кръг доставчици - банки, застрахователи, 

пенсионни фондове, инвестиционни посредници и т.н. 

Новата схема ще допълва съществуващите пенсии от държавното, професионалното и национално 

лично пенсионно осигуряване. 

Общоевропейският пенсионен продукт е стъпка към реализиране на идеята за изграждане на 

Съюз на капиталовите пазари, коментира комисарят по въпросите на еврото и социалния диалог 

Валдис Домбровскис по време на представянето на предложението. 

Малко по-рано пред EurActiv комисарят посочи, че продуктът ще може да бъде използван за 

попълване на недостига в пенсионните системи в ЕС. През 2060 г. на всеки двама души в 

трудоспособна възраст ще се пада по един пенсионер. В момента това съотношение е четири към 

едно, коментира още Домбровскис. 

От ЕК отбелязват още, че европейският пазар на лични пенсии е фрагментиран и неравномерен. 

Правилата в отделните държави са разнообразни и това пречи на развитието на конкуренцията. 

В днешното предложение е предвидена възможност за пренос на продукта през границите, тоест 

ще може да се правят вноски по него и в друга държава, както и да се сменят доставчиците - както 

на национално, така и на транснационално ниво. 

Доставчиците на услугата ще могат да разработят и предлагат продукта в няколко държави от 

общността, пише още в предложението. 

По данни на ЕК само 27% от европейците на възраст между 25 и 59 години имат участие в 

пенсионен продукт. 



Предложението за общоевропейския пенсионен продукт е част от регламент, който тепърва ще 

бъде дискутиран в Европейския парламент и в Съвета на ЕС. След като бъде одобрен от 

институциите, той ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официалния вестник на ЕС. 

Прогнозата на Домбровскис е, че този продукт може да влезе в сила в края на 2019 г. 

 


