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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice şi monetare recomandă Comisiei pentru ocuparea forţei de 
muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că statele membre trebuie să se concentreze asupra obiectivelor pe 
termen mediu şi lung ale PSC şi să asigure durabilitatea finanţelor publice pentru a face 
faţă presiunii crescânde a unei populaţii în curs de îmbătrânire; ia notă de faptul că, la 5 
aprilie 2008, Consiliul a concluzionat că, în ceea ce priveşte cheltuielile sociale, ar trebui 
să se acorde o atenţie specială realizărilor şi rezultatelor, şi nu volumului de cheltuieli; 
recomandă Consiliului să reflecteze la noi îmbunătăţiri ale PSC, permiţând, de exemplu, 
ca investiţiile care au obiective pe termen mai lung să fie contabilizate pe o perioadă mai 
lungă de timp;

2. subliniază că o politică durabilă a finanţelor publice impune partajarea justă şi pe scară 
largă a sarcinii fiscale între angajaţi, consumatori, afaceri şi veniturile din capital şi între 
generaţii;

3. ia notă de faptul că sistemele colective de pensii profesionale din al doilea pilon, bazate pe 
capitalizare, joacă un rol important în acompanierea pensiilor legale disponibile în primul 
pilon, evitând, în acelaşi timp, ca diversele produse suplimentare din al treilea pilon să fie 
disponibile doar unui grup foarte restrâns de persoane; subliniază valoarea sistemelor de 
pensii finanţate colectiv care combină solidaritatea cu o rentabilitate deseori ridicată ca 
urmare a unor strategii de investiţii de anvergură, pe termen lung şi prudente, dar deseori 
profitabile;

4. îndeamnă Comisia să revizuiască de urgenţă Directiva 2003/41/CE pe baza sfaturilor 
oferite de CECAPP, pentru a asigura instituţiilor un sistem adecvat şi solid de solvabilitate 
pentru plata pensiilor profesionale pentru vechime în muncă; subliniază faptul că un astfel 
de sistem ar putea fi bazat pe abordarea Solvabilitate II, dar trebuie să ţină seama de 
elementele specifice instituţiilor în cauză, cum ar fi faptul că sistemele de pensii pe care le 
gestionează sunt sisteme pe termen lung; consideră că un astfel de sistem special de 
solvabilitate ar genera stabilitate financiară şi ar preveni un arbitraj reglementar;

5. reaminteşte că Curtea de Justiţie s-a pronunţat împotriva obstacolelor în calea scutirilor de 
impozite pentru contribuţiile transfrontaliere la sisteme de pensii; subliniază că facilităţile 
fiscale constituie cele mai bune stimulente pentru economiile pe termen lung şi că s-ar 
putea să fie nevoie să fie eliminate toate obstacolele din calea contribuţiilor 
transfrontaliere la sisteme de pensii;

6. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la tendinţa actuală de tranziţie de la sisteme de pensii cu 
beneficii definite către sisteme de pensii cu contribuţii definite, tendinţă însoţită de un 
scădere acută a contribuţiilor angajatorilor; avertizează că revizuirea IAS 19 avută în 
vedere nu ar trebui să contribuie la această tendinţă eliminând aşa-numita abordare 
„coridor”, care corectează volatilitatea extremă pe termen scurt;

7. subliniază că finanţarea bazată pe solidaritate este un element crucial pentru sistemele de 
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asistenţă medicală ale statelor membre; subliniază că consolidarea drepturilor de acces la 
servicii transfrontaliere de asistenţă medicală nu trebuie să submineze această solidaritate 
şi trebuie să ţină seama de structura şi elementele specifice ale sistemelor naţionale de 
finanţare a asistenţei medicale pentru a asigura accesul durabil, egal şi universal la 
asistenţă medicală.
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