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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que os Estados-Membros devem colocar a tónica nos objectivos do PEC a médio 
e longo prazos e garantir a sustentabilidade das finanças públicas, a fim de acometer o 
aumento da pressão exercida pelo envelhecimento demográfico; observa que, de acordo 
com as conclusões do Conselho, de 5 de Abril de 2008, no referente às despesas sociais,
importa conferir prioridade aos resultados e deixar de considerar unicamente o volume da
despesa; recomenda ao Conselho que pondere sobre outras melhorias a nível do PEC, 
prevendo, nomeadamente, a contabilização, por um período mais longo, dos investimentos 
a longo prazo;

2. Salienta que uma política financeira sustentável requer uma partilha global e equitativa da 
carga fiscal entre os trabalhadores, os consumidores, as empresas e o rendimento do 
capital, bem como entre as gerações;

3. Regista o importante papel desempenhado pelos sistemas de pensão profissional colectiva 
por capitalização (segundo pilar), se em complemento dos regimes de pensões legais 
(primeiro pilar), evitando, simultaneamente, que os produtos individuais complementares
(terceiro pilar) apenas sejam acessíveis a uma minoria; assinala o valor dos sistemas de 
pensão de financiamento colectivo, que combinam solidariedade e rendimentos
frequentemente elevados em razão dos volumes em causa e de estratégias de investimento 
a longo prazo e prudentes, mas rentáveis;

4. Exorta a Comissão a rever urgentemente a Directiva 2003/41/CE, com base nas 
recomendações do CEIOPS, a fim de criar um regime de solvência sólido adequado às 
instituições de pensões de reforma; salienta que um tal regime se pode basear-se na 
abordagem Solvência II, mas deve ter em conta as especificidades dessas instituições, 
como seja a natureza a longo prazo dos sistemas de pensão que gerem; considera que um 
tal regime especial de solvência sustentaria a estabilidade financeira e precaveria a 
arbitragem regulamentar;

5. Recorda que o Tribunal de Justiça condenou os obstáculos às isenções fiscais no que 
respeita às cotizações transfronteiriças para o regime de pensões; salienta que o 
desagravamento fiscal constituem o melhor incentivo às economias a longo prazo, e que 
pode ser necessária uma maior harmonização para eliminar todos os obstáculos às 
cotizações transfronteiras para os regimes de pensão;

6. Manifesta a sua preocupação face à actual tendência para passar de regimes de pensão 
com benefícios definidos para regimes de pensão com cotizações definidas, tendência essa 
acompanhados de um drástico declínio das contribuições dos empregadores; chama a 
atenção para o facto de a prevista revisão prevista do IAS 19 não vir a acentuar essa 
tendência, abolindo a chamada abordagem "corredor", que corrige a extrema volatilidade 
a curto prazo;
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7. Salienta que o financiamento baseado na solidariedade constitui um elemento fundamental 
dos sistemas de saúde dos Estados-Membros; assinala que o reforço dos direitos de acesso 
aos serviços de saúde transfronteiras não pode comprometer essa solidariedade e deve ter 
em conta a estrutura e as especificidades dos sistemas nacionais de financiamento dos 
sistemas de saúde, a fim de garantir a sustentabilidade, a igualdade e a universalidade do 
acesso aos cuidados de saúde.


