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SUGESTII

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

Primul pilon: Sistemul public de pensii

1. face referire, pentru următoarele enunțuri generale, la inițiativele 1, 2 și 10 privind cel de-
al doilea pilon al pensiilor pentru limită de vârstă;

2. subliniază probabilitatea unui scenariu economic pe termen lung marcat de o creștere lentă 
care, asociat cu intensificarea presiunii demografice, va presupune contribuții mai mari ale 
angajaților pe durata vieții profesionale pentru a putea asigura un anumit venit după 
pensionare; subliniază faptul că acest lucru va impune statelor membre să își consolideze 
bugetele și să își reformeze economiile în condiții de austeritate pentru a asigura pensii 
care să pună la adăpost de sărăcie în cadrul primului pilon; 

3. consideră ca principiu fundamental faptul că pensiile din primul pilon trebuie să fie o 
garanție împotriva sărăciei și disponibile tuturor, indiferent dacă beneficiarii au fost sau nu 
activi pe piața muncii, prin adoptarea unei abordări bazate pe ciclul de viață care ține cont 
de întreaga carieră pe parcursul vieții, inclusiv de întreruperile și schimbările de carieră, 
astfel încât persoanele cu o viață profesională care nu se încadrează în standarde să nu fie 
discriminate și să fie recunoscută contribuția socială și economică a muncii voluntare și a 
altor tipuri de muncă neplătită în domeniul îngrijirii;

4. consideră că reglementările în materie de pensii adecvate și viabile ține exclusiv de 
competența statelor membre în cauză și ar trebui văzute în contextul pieței unice, ceea ce 
este esențial pentru stabilitatea sistemelor de pensii și libera circulație a forței de muncă în 
Uniune și că Comisia ar trebui să se concentreze asupra centralizării și răspândirii de 
informații în legătură cu situația pensiilor și eforturile de reformă a pensiilor de pe 
cuprinsul UE și, după caz, să încurajeze statele membre să recurgă la o analiză critică a 
sistemelor proprii și să facă schimb de experiență și bune practici; subliniază faptul că UE 
ar trebui să promoveze comparabilitatea sistemelor de pensii;

5. subliniază că UE ar trebui să promoveze schimbul de bune practici, cum ar fi creșterea 
ratei de acumulare în anii care preced vârsta oficială de pensionare sau luarea în 
considerare a coeficientului speranței de viață, pentru a întări sustenabilitatea sistemelor 
de pensii;

6. salută apelul lansat de Comisie în „Analiza anuală a creșterii pentru 2013” de a accelera 
procesul de reformă a sistemelor de pensii din statele membre printr-o mai bună corelare a 
vârstei de pensionare cu speranța de viață, precum și prin dispoziții vizând prelungirea 
viații profesionale;

7. recunoaște că fondurile de pensii reprezintă un investitor major în economia UE fiind, prin 
urmare, un element esențial pentru creștere;
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8. solicită statelor membre care sunt în proces de consolidare a sistemelor de pensii să 
recunoască provocările pe care le presupune îmbătrânirea populației;

9. salută recunoașterea necesității de a încuraja sistemele de pensii din cel de-al doilea și al 
treilea pilon, având în vedere necesitatea ca cetățenii să își asume responsabilitatea pentru 
gospodărirea finanțelor și viitorului lor;

10. observă că peste 17 % din populația Uniunii Europene are în prezent 65 sau peste 65 de 
ani și că, potrivit estimărilor Eurostat, această cifră va ajunge la 30 % până în 2060;

11. salută angajamentele asumate de statele membre de a asigura sisteme de pensionare 
adecvate și fiabile în contextul recomandărilor de țară adoptate anul trecut de Consiliu în 
cadrul semestrului european;

12. solicită Comisiei să clarifice cât mai curând posibil temeiul juridic pentru orice propunere 
legată de sistemele de pensii ale statelor membre;

Inițiativa 1

13. solicită consolidarea dimensiunii sociale a UE; subliniază valabilitatea principiului 
subsidiarității în domeniile prevăzute de inițiativa 1; încurajează Comisia ca, în cadrul 
recomandărilor de țară ce decurg din „Analiza anuală a creșterii pentru 2013”, să facă 
bilanțul progreselor realizate de statele membre în ceea ce privește reforma sistemelor de 
pensii; salută recunoașterea necesității de a întări sistemele de pensii ca răspuns la 
schimbările demografice pe termen lung, la instabilitatea pieței și la ratele scăzute ale 
dobânzilor; 

14. subliniază, în cadrul Strategiei Europa 2020, ca un element esențial legat de pensii, 
necesitatea de a acorda mai multor angajați posibilitatea, în special celor care exercită 
meserii din cele mai solicitante, de a lucra până la vârsta standard de pensionare prin 
consolidarea politicilor publice în domeniile sănătății la locul de muncă, al mediului de 
lucru și al reconversiei profesionale;

Inițiativa 2

15. salută măsurile de sprijin; subliniază în special că sprijinul planificat ar putea facilita 
schimbul de bune practici între statele membre, de exemplu, în scopul de a crește ratele de 
participare la piața muncii, mai ales a persoanelor de peste 55 de ani, acestea variind 
foarte mult între statele membre;

Inițiativa 10

16. salută schimburile de experiență și identificarea de bune practici în materie de declarații 
individuale de pensii, în ceea ce privește primul, al doilea sau al treilea pilon

17. observă că, în momentul în care sistemele destinate declarațiilor de pensii sunt elaborate 
în întregime, oamenii ar trebui, în mod ideal, să aibă acces deplin la informațiile legate de 
toate drepturile individuale din cadrul celor trei piloni într-un singur loc, cum ar fi un 
portal pe internet coordonat;
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18. reamintește că sistemele publice de pensii sunt singurele care se bazează pe solidaritatea 
dintre generații și din cadrul acestora;

19. consideră că sistemele publice de pensii sunt cele mai în măsură să asigure veniturile 
pensionarilor;

20. regretă profund faptul că preocuparea fundamentală legată de consolidarea sistemelor 
publice nu este abordată de Cartea Albă;

21. salută recomandarea CESE de a elabora în viitoarea legislație standarde pentru pensiile 
minime sau mecanisme de protecție a veniturilor din pensii în scopul de a garanta venituri 
situate peste pragul sărăciei;

22. consideră că pe termen lung taxa pe tranzacțiile financiare poate reprezenta o soluție 
inovativă pentru finanțarea pensiilor;

Al doilea pilon: Pensii ocupaționale

23. face referire, pentru următoarele enunțuri generale, la inițiativele 10, 11, 12, 14 și 17 
privind cel de-al doilea pilon al pensiilor pentru limită de vârstă;

24. subliniază că fondurile de pensii din cel de-al doilea pilon constituie investitori importanți 
pe termen lung în economia reală; invită Comisia să evalueze efectele cumulative ale 
legislației în materie de piețe financiare (de exemplu, directivele EMIR, MiFID, CRD IV) 
asupra fondurilor de pensii din cel de-al doilea pilon și capacității acestora de a investi în 
economia reală și să raporteze cu privire la aceste aspecte în Carte Verde viitoare privind 
investițiile pe termen lung;

25. subliniază că regimurile din cadrul celui de-al doilea pilon trebuie să fie sigure și 
transparente, să asigure solidaritatea dintre generații și să reflecte modelele moderne de 
muncă; observă că în unele state membre există angajatori care sprijină deja sistemele de 
pensii prin mecanisme de protecție, separarea activelor, administrarea independentă a 
sistemelor și acordarea, în cazul insolvenței, a statutului de creditor prioritar sistemelor de 
pensii, înaintea acționarilor;

26. consideră că este esențial să se asigure faptul că regimurile din cel de-al doilea pilon 
respectă reglementări prudențiale solide, pentru a putea atinge un nivel ridicat de protecție 
pentru membri și beneficiari și pentru a respecta mandatul G20, conform căruia toate 
instituțiile financiare fac obiectul unei reglementări și supravegheri adecvate;

27. subliniază că există diferențe considerabile între statele membre în ceea ce privește 
structura celui de-al doilea pilon și finanțatorii săi; observă că, în unele state membre, 
pensiile ocupaționale sunt incluse în principal în primul pilon; clarifică faptul că munca de 
reglementare legată de măsurile prudențiale ar trebui, dacă are loc, să examineze 
posibilele beneficii în ceea ce privește siguranța și acordarea, facilitarea activității 
transfrontaliere și încurajarea liberei circulații a lucrătorilor;

28. subliniază că obiectivul revizuirii Directivei IORP ar trebui să fie conservarea unor pensii 
ocupaționale adecvate, sustenabile și sigure în Europa prin crearea unui mediu care să 
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continue să stimuleze progresul piețelor naționale și internaționale în acest domeniu, 
printr-o protecție sporită acordată actualilor și viitorilor pensionari și prin adaptarea 
flexibilă la diversitatea transfrontalieră și transsectorială a actualelor sisteme;

29. solicită ca inițiativele legislative ale UE să respecte deciziile statelor membre în ceea ce 
privește instituțiile de pensii din cel de-al doilea pilon;

Inițiativa 11

30. subliniază faptul că orice activitate de reglementare la nivelul UE legată de măsurile 
prudențiale trebuie bazată pe o analiză de impact temeinică care ar trebui să cuprindă 
prevederea că produsele similare să fie supuse acelorași standarde prudențiale, o 
provizionare adecvată și mobilitatea lucrătorilor în cadrul Uniunii și ar trebui să aibă 
obiectivul general de a proteja drepturile de pensie acumulate ale angajaților; subliniază 
faptul că orice activitate de reglementare la nivelul UE legată de măsurile prudențiale 
trebuie să se bazeze, de asemenea, pe un dialog activ cu partenerii sociali și alte părți 
interesate și pe o înțelegere reală, respectând specificitățile naționale; subliniază că 
sistemele de pensii se află în strânsă legătură cu situația culturală, socială, politică și 
economică a fiecărui stat membru; subliniază că toate instituțiile de pensii din cel de-al 
doilea pilon, indiferent de forma lor juridică, ar trebui să se supună unei reglementări 
proporționale și solide, care ține cont de caracteristicile activității lor, axându-se în special 
pe o perspectivă pe termen lung;

31. insistă că pensiile din cadrul celui de-al doilea pilon, indiferent de furnizorii lor, nu ar 
trebui să fie subminate de reglementările UE care nu țin cont de orizontul lor pe termen 
lung;

32. consideră că propunerile Comisiei referitoare la măsurile prudențiale ar trebui să țină 
seama de diferențele dintre regimurile naționale și să aplice principiul „aceleași riscuri, 
aceleași reguli” în cadrul fiecărui regim național și pilon, subliniază faptul că măsurile să 
respecte strict principiul proporționalității în ceea ce privește evaluarea obiectivelor și 
beneficiilor în raport cu eforturile financiare, administrative sau tehnice depuse și să 
urmărească un echilibru adecvat între costuri și beneficii;

33. referitor la măsurile prudențiale calitative, consideră că propunerile privind gestiunea 
consolidată a întreprinderii și a riscului, și transparența sporită și obligațiile în materie de 
raportare a informațiilor, precum și raportarea costurilor și transparența strategiilor de 
investiții, sunt utile și ar trebui promovate în cadrul oricărei revizuiri, cu respectarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității; observă că, având în vedere diferențele 
semnificative care există între statele membre, în acest moment convergența măsurilor 
prudențiale calitative la nivelul UE este mai fezabilă decât convergența măsurilor 
prudențiale cantitative;

34. având în vedere informațiile disponibile în acest moment, nu este convins că aplicarea de 
cerințe la nivel european privind fondurile proprii sau privind evaluarea bilanțului ar fi 
adecvată; din această perspectivă, dezaprobă orice revizuire în acest sens a directivei 
privind fondurile de pensii; consideră totuși că studiul de impact cantitativ efectuat în 
prezent de AEAPO, precum și eventualele analize ulterioare bazate pe acest studiu, ar 
trebui luate pe deplin în considerare în acest context politic; subliniază faptul că dacă 
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asemenea cerințe ar fi introduse ulterior, aplicarea directă a cerințelor Directivei II privind 
insolvența la IFPO nu ar fi instrumentul potrivit;

35. evidențiază că Directiva privind fondurile de pensii se aplică doar sistemelor de pensii 
voluntare și nu acoperă alte instrumente care fac parte din sistemul public de pensii 
obligatorii.

36. subliniază că între produsele de asigurare și sistemele de pensii ocupaționale există 
diferențe majore; subliniază că orice aplicare directă a cerințelor cantitative prevăzute în 
Directiva Solvabilitate II la IFPO ar fi inadecvată și ar putea submina interesele 
angajaților și angajatorilor deopotrivă; de aceea, se opune aplicării copy-paste a cerințelor 
prevăzute în Directiva Solvabilitate II la IFPO și rămâne deschis la abordări care urmăresc 
securitatea și sustenabilitatea;

37. subliniază că partenerii sociali (angajatorii și angajații) au o responsabilitate comună 
pentru conținutul acordurilor privind pensiile ocupaționale; subliniază că acordurile 
contractuale între partenerii sociali trebuie recunoscute întotdeauna, în special în ceea ce 
privește echilibrul dintre riscurile și recompensele pe care un sistem de pensii 
ocupaționale își propune sa îl realizeze;

38. consideră ca adecvată dezvoltarea la nivelul UE a unor modele în materie de solvabilitate, 
de exemplu modelul bilanțului holistic (Holistic Balance Sheet – HBS), numai dacă în 
urma unor analize de impact riguroase rezultă că aplicarea acestora este realistă din punct 
de vedere practic și eficientă din punctul de vedere al costurilor și beneficiilor, în special 
având în vedere diversitatea de IORP din statele membre. subliniază faptul că orice 
dezvoltare a unor variațiuni pe tema Solvabilitate II sau HBS nu ar trebui să urmărească 
introducerea unor dispoziții de tip Solvabilitate II;

39. observă o mare diversitate în conceperea planurilor de pensii, care variază de la beneficii 
definite, la contribuții definite sau sisteme combinate; observă, de asemenea, o trecere de 
la sistemele bazate pe beneficii definite la cele construite pe contribuțiile definite sau 
stabilirea, în unele state membre, a unor piloni de finanțare obligatorii; subliniază că acest 
lucru sporește nevoia de mai multă transparență și o mai bună informare a cetățenilor cu 
privire la beneficiile promise, nivelul costurilor și strategiile de investiții;

40. subliniază că ideea introducerii de condiții de concurență echitabilă între asigurările de 
viață și regimurile celui de-al doilea pilon este adecvată și relevantă doar într-o anumită 
măsură, având în vedere diferențele esențiale dintre produsele de asigurare și sistemele de 
pensii ocupaționale și, în funcție de profilul de risc, gradul de integrare pe piața financiară 
și caracterul comercial sau non-profit al oricărui eventual furnizor; recunoaște că, dată 
fiind concurența dintre asigurările de viață și IFPO din cadrul celui de-al doilea pilon, este 
esențial ca produsele cu același grad de risc să facă obiectul acelorași norme, astfel încât 
să se evite inducerea în eroare a beneficiarilor și să li se asigure același nivel de protecție 
prudențială;

Inițiativa 12

41. consideră că, în caz de insolvabilitate, în statele membre trebuie garantate în mod 
consecvent drepturile prevăzute la articolul 8 din Directiva 2008/94/CE;
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42. solicită Comisiei să pregătească o sinteză cuprinzătoare a regimurilor și măsurilor de 
protecție la nivel național și, dacă în urma acestei evaluări sunt identificate neconcordanțe 
majore, să facă propuneri solide la nivelul UE în scopul de a garanta instituirea în UE de 
mecanisme pe deplin viabile pentru protecția simplă, necostisitoare și proporțională a 
drepturilor de pensii ocupaționale;

43. subliniază că problemele legate de protecția pensiilor în caz de insolvență sunt strâns 
legate de aspecte esențiale vizate de revizuirea directivei IORP; subliniază că, în procesul 
de elaborare a acestor două directive, Comisia ar trebui să asigure congruența și 
compatibilitatea lor deplină;

Inițiativa 14

44. salută elaborarea unui cod de bune practici în domeniul sistemelor de pensii ocupaționale, 
cu scopul de a prezenta o sinteză a bunelor practici și recomandărilor privind regimurile și 
măsurile de protecție; solicită Comisiei să coordoneze în mod adecvat aceste lucrări cu 
procesul de revizuire a Directivei IORP;

45. subliniază că și problema genului trebuie, de asemenea, să fie abordată în mod distinct în 
acest context, având în vedere realitatea problematică că, în prezent, femeile beneficiază 
de posibilități mai limitate în raport cu bărbații de a acumula economii adecvate pentru 
pensiile ocupaționale;

46. salută intenția Comisiei de a promova dezvoltarea unor servicii de evidență a pensiilor în 
toate statele membre; având în vedere actuala tendință mai pregnantă decât în trecut de 
schimbare a locurilor de muncă, subliniază că astfel de servicii vor deveni tot mai 
importante, oferind persoanelor o privire de ansamblu adecvată asupra drepturilor lor de 
pensie și posibilitatea de a decide în cunoștință de cauză în chestiuni legate de pensie;

47. observă că, la finalizarea lor, serviciile de evidență a pensiilor nu ar trebui să se limiteze 
doar la pensiile ocupaționale, ci să includă și sistemele din cel de-al treilea pilon și 
informații personalizate cu privire la drepturile ce decurg din primul pilon;

Inițiativa 17 

48. salută înființarea de servicii de evidență a pensiilor pentru primii doi piloni în statele 
membre; salută ideea – și intenția Comisiei de a lansa un proiect-pilot pe această temă –
privind introducerea unor servicii transfrontaliere de evidență a pensiilor pentru cel de-al 
doilea pilon, care să le permită lucrătorilor să circule mai ușor în statele membre fără a
pierde evidența drepturilor lor la pensie; pune în lumină faptul că cetățenii au nevoie de 
informații fiabile pentru toate regimurile de pensii (pilonul 1, 2 și 3), care să le permită să 
își planifice economiile pentru pensie și să analizeze posibilitatea de a opta pentru pensii 
suplimentare; încurajează Comisia să faciliteze partajarea celor mai bune practici actuale 
în statele membre și să promoveze dezvoltarea de servicii transfrontaliere de evidență a 
pensiilor;

49. constată că, potrivit OCDE, mobilitatea între statele membre este redusă și că numai 3% 
din cetățenii Uniunii de vârstă activă trăiesc într-un alt stat UE decât cel de origine; 
consideră totuși că lipsa certitudinii juridice în ceea ce privește transferul drepturilor de 
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pensie reprezintă unul dintre principalele obstacole în calea mobilității forței de muncă în 
Europa;

50. constată că mobilitatea transfrontalieră nu este doar un drept fundamental al cetățenilor 
UE, ci și un factor esențial în funcționarea cât mai eficientă a pieței interne și a economiei 
europene; subliniază că eliminarea obstacolelor în calea mobilității ar trebui să fie unul 
dintre principalele obiective ale acțiunii UE în domeniul pensiilor;

51. subliniază nevoia de extindere a bazei prin deschiderea regimurilor;

52. salută intenția Comisiei de a promova servicii transfrontaliere eficiente de evidență a 
pensiilor; subliniază că astfel de servicii transfrontaliere de evidență a pensiilor ar trebui 
să fie promovate și tratate ca prioritate, având în vedere că cetățenilor care în decursul 
carierei lor lucrează în mai multe state membre le-ar fi mult mai ușor să țină evidența 
tuturor drepturilor lor de pensii acumulate și să le solicite; subliniază că astfel de servicii 
transfrontaliere de evidență a pensiilor ar trebui să fie extrem de eficiente, necostisitoare și 
foarte simple din punct de vedere juridic și administrativ;

Al treilea pilon: Sisteme de economii pentru pensii private

53. face referire, pentru următoarele enunțuri generale, la inițiativele 9, 10, 13, 18, 19 și 20 
referitoare la cel de-al treilea pilon;

54. constată că definiția, domeniul de aplicare și structura celui de-al treilea pilon sunt diferite 
de la un stat membru la altul;

55. subliniază că menținerea unor pensii adecvate în cadrul primului pilon, bazat pe principiul 
solidarității și al protecției universale trebuie să aibă maximă prioritate în statele membre; 
subliniază faptul că cel de-al treilea pilon poate juca un rol complementar o dată cu 
reducerea presiunii demografice; se opune tuturor măsurilor vizând eliminarea primului 
pilon în favoarea celui de-al doilea sau al treilea;

56. regretă că în general regimurile aferente celui de-al treilea pilon sunt mai costisitoare, mai 
riscante și mai puțin transparente decât regimurile primului pilon; solicită mai multă 
stabilitate, fiabilitate și sustenabilitate pentru cel de-al treilea pilon;

57. remarcă faptul că, în anumite state membre, pensiile din cel de-al treilea pilon nu sunt 
accesibile decât persoanelor cu venituri suficiente pentru suportarea cotizațiilor; de aceea, 
solicită acceptarea persoanelor cu venituri mici și medii în cadrul celui de-al treilea pilon 
și facilitarea accesului lor la respectivul pilon.

58. subliniază faptul că în Cartea sa verde Comisia nu a specificat clar temeiul juridic pentru 
reglementarea celui de-al treilea pilon, fapt ce constituie, în opinia sa, o omisiune gravă;

Inițiativa 9

59. reamintește, referitor la inițiativa 9, obligativitatea respectării stricte a principiului 
subsidiarității;

60. consideră că în anumite cazuri sistemele private de economii pentru pensii ar putea fi 
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necesare pentru garantarea unei pensii adecvate; încurajează Comisia să coopereze cu 
statele membre printr-o abordare bazată pe cele mai bune practici și să evalueze și să 
optimizeze stimulentele pentru sistemele private de economii pentru pensii, în special 
pentru persoanele care altfel nu ar putea acumula o pensie adecvată;

61. consideră că se impune o evaluare a bunelor practici și avansarea de propuneri privind 
optimizarea măsurilor de stimulare;

62. subliniază că prioritatea politicilor publice nu ar trebui să fie subvenționarea regimurilor 
celui de-al treilea pilon, ci asigurarea faptului că toată lumea este protejată în mod 
corespunzător în cadrul unui pilon 1 pe deplin funcțional și viabil;

63. solicită Comisiei să examineze vulnerabilitatea sistemelor bazate pe capital din cel de-al 
treilea pilon în caz de criză și să prezinte propuneri vizând reducerea acestui risc;

64. propune analizarea la nivel național a limitelor fixate ale costurilor juridice în cazul 
încheierii și gestiunii contractului, al schimbării furnizorului sau al modificării tipului de 
contract, precum și înaintarea de recomandări în acest sens;

65. consideră că atractivitatea planurilor de pensii din cel de-al treilea pilon ar putea fi sporită 
prin coduri de conduită în materie de calitate, furnizarea de informații pentru consumatori 
și protecția consumatorilor; încurajează Comisia să faciliteze partajarea celor mai bune 
practici actuale între statele membre;

Inițiativa 13

66. sprijină elaborarea și introducerea la nivelul UE de coduri de conduită neobligatorii – și, 
eventual, de sisteme de certificare a produselor, –  în materie de calitate, de furnizare de 
informații pentru consumatori și de protecție a consumatorilor în cel de-al treilea pilon; în 
cazul în care codurile de conduită neobligatorii nu se vor dovedi eficace, recomandă 
statelor membre să își asume sarcina reglementării acestor domenii;

67. solicită Comisiei să identifice modalități de utilizare mai eficientă a legislației UE în 
sectorul financiar pentru a se asigura că consumatorii beneficiază de consultanță 
financiară corectă și nepărtinitoare în ceea ce privește pensiile și produsele legate de 
pensii;

Inițiativa 18

68. solicită Comisiei și statelor membre în chestiune să ajungă la un acord, îndeosebi în ceea 
ce privește modalitatea de evitare a dublei impozitări în sectorul pensiilor transfrontaliere;

69. consideră că impozitele discriminatorii constituie o piedică importantă în calea mobilității 
transfrontaliere și solicită eliminarea lor rapidă, remarcând, totodată, competența limitată a 
UE în domeniul politicii fiscale a statelor membre;

Inițiativa 19

70. consideră că se impune examinarea obstacolelor în cazul legislației privind contractele;
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71. solicită Comisiei să asocieze în mod corespunzător partenerii sociali prin structuri deja 
existente;

Inițiativa 20

72. subliniază că sistemele din primul pilon ce nu sunt viabile presupun riscuri importante 
pentru bugetele naționale;

73. subliniază importanța utilizării unei metodologii uniforme pentru a calcula viabilitatea pe 
termen lung a finanțelor publice și partea de obligații legate de pensii;

74. solicită statelor membre ca, pe baza raportului privind viabilitatea pensiilor 2012, să își 
intensifice, printre altele, eforturile de prevenire a sărăciei la bătrânețe; subliniază în 
această privință că, în absența unor măsuri ambițioase de consolidare a sistemelor de 
pensii, obiectivul Europa 2020 în materie de sărăcie și excludere socială nu va putea fi 
atins;

75. subliniază că un factor esențial în construirea unor sisteme de pensii mai adecvate și 
viabile este eliminarea inegalităților dintre femei și bărbați; subliniază că toate statele 
membre trebuie să ia măsuri consolidate în această privință, de exemplu, prin promovarea 
remunerației egale, combaterea discriminării de gen, acordarea de credite de pensii pentru 
activități de îngrijire a copiilor și persoanelor în vârstă, reducerea incidenței muncii cu 
jumătate de normă involuntare, precum și îmbunătățirea condițiilor de muncă și pensie în 
cazul locurilor de muncă precare;
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