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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 
no seu relatório:

ENQUADRAMENTO DAS REFORMAS

1. Nota que tanto as Orientações Gerais de Política Económica como o Pacto de Estabilidade 
e Crescimento mencionam despesas públicas relacionadas com o envelhecimento; 
reconhece que a justificada inclusão das responsabilidades em matéria de pensões é 
apenas uma das muitas condições da sustentabilidade; pede que a reforma da governação 
económica tenha em devida conta esta dimensão;

2. Considera que um sistema de pensões sustentável e que funcione correctamente é 
extremamente importante para a estabilidade das finanças publicas e insta a Comissão a 
promover um sistema que tenha em conta, com justiça, todos os custos das reformas dos 
sistemas de pensões, quando iniciar os processos de tomada de decisões ligadas aos 
procedimentos de défice excessivo;

3. Salienta que a sustentabilidade das finanças pública exige que seja incluído na avaliação o 
total da dívida pública e privada; recorda que os planos de poupança-reforma não são 
apenas poupanças destinadas às pensões; solicita que as responsabilidades não cobertas 
relativas ao pagamento de pensões do sector público sejam tornadas transparentes em toda 
a sua dimensão, incluindo-as no rácio da dívida pública em relação ao PIB;

4. Insiste em que os Estados-Membros incluam melhor a dimensão europeia nas suas 
políticas a fim de melhorar o funcionamento do mercado interno e facilitar a mobilidade 
dos trabalhadores;

5. Observa que as reformas dos sistemas de pensões são necessárias no contexto do 
envelhecimento demográfico e da crise financeira e económica, mas nota simultaneamente 
que o primeiro objectivo duma reforma deveria ser garantir a todos uma pensão de 
reforma adequada;

6. Considera que a UE tem um papel importante a desempenhar na definição do que deve ser 
uma pensão de reforma adequada, sob a forma de um conjunto de bens e serviços de que 
as pessoas idosas precisam para ter uma vida digna;

7. Reconhece que não existe o sistema de pensões perfeito, mas está convencido de que é 
possível obter um sistema equilibrado e assente em vários pilares de natureza pública, 
profissional e privada, com ou sem capitalização; considera que cada Estado-Membro 
deve definir um nível de rendimento mínimo após a reforma para evitar aumentar a 
pobreza entre a população idosa;

8. Observa que, mesmo que existam no mercado mais produtos de reforma, nem todos os 
cidadãos europeus têm acesso a eles;

9. Tem consciência de que os trabalhadores, geralmente, não trabalham até à idade teórica da 
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reforma; sublinha que a principal prioridade para conseguir a sustentabilidade é garantir 
que os trabalhadores tenham capacidade para trabalhar até essa idade, aplicando políticas 
adequadas a favor do emprego;

10. Considera que um maior nível de emprego é a melhor solução para garantir a base 
financeira dos sistemas públicos de pensões e que a UE deve centrar a sua atenção na 
maneira de conseguir um elevado nível de participação no mercado laboral e uma elevada 
taxa de emprego;

11. Considera que o aumento da idade da reforma tem de estar relacionado com a esperança 
de vida e as condições de trabalho;

DIRECTIVA IRPPP 

12. Observa que, em geral, a aplicação da Directiva IRPPP pelos Estados-Membros sofreu 
atrasos; sabe que os Estados-Membros têm dificuldades em integrar estas novas regras e 
princípios nos seus sistemas nacionais; 

13. Pede à Comissão que esclareça em que momento se inicia uma actividade transfronteiriça, 
tendo também em conta as disposições da directiva sobre o destacamento de trabalhadores 
e a posição dos expatriados em geral, e que a legislação nacional em matéria social e 
laboral, incluindo a filiação obrigatória, se aplique apenas aos regimes de reforma; insta 
também a Comissão a continuar a harmonizar as regras relativas às provisões técnicas, 
nomeadamente a taxa de juro técnica, a fim de evitar a arbitragem prudencial; sugere que 
os Estados-Membros permitam medidas de protecção;

SOLVÊNCIA

14. Considera que o projecto "Solvência II" é um ponto de partida valioso para desenvolver 
um regime de solvência para as instituições de realização de planos de pensões 
profissionais; sublinha que esse regime tem de ser adaptado às especificidades das 
reformas, em particular no que diz respeito à condicionalidade dos direitos à pensão, à 
duração das carteiras dos fundos de pensões e ao veículo especificamente dedicado à 
operação de uma carteira homogénea de produtos;

15. Considera que os elementos qualitativos do projecto "Solvência II" são muito importantes 
para a aplicação às IRPPP; nota que isto se aplica, em particular, aos requisitos em matéria 
de boa gestão dos riscos;

16. Observa que os fundos de pensões, incluindo as IRPPP, são ainda regulamentados e 
controlados como entidades financeiras independentes, embora, na prática sejam 
conglomerados a exercer estas actividades; 

17. É de opinião que a nova Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares de Reforma) deveria desempenhar um papel 
importante na preparação de um regime de solvência para os fundos de pensões em geral, 
e mais especificamente para os PPP;

INSOLVÊNCIA
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18. Toma nota das inúmeras diferenças na execução e aplicação da directiva sobre 
insolvência; observa que, apesar dos requisitos legislativos poderem ser bastante 
adequados, o resultado pode não o ser, o que contraria o objectivo da directiva; evoca a 
conclusão da Comissão segundo a qual, nalguns casos relativos à aplicação das obrigações 
previstas no artigo 8 da directiva, podem surgir certas dúvidas relacionadas com a questão 
de saber até que ponto algumas destas medidas são suficientes para proteger os interesses 
dos trabalhadores e reformados em caso de insolvência do empregador, pelo que é 
necessário resolver uma série de questões;

19. Convida a Comissão a acompanhar de perto a aplicação da referida directiva, a tomar 
medidas contra os Estados-Membros, sempre que se justifique, e a ter em conta, aquando 
da revisão da directiva, a situação específica criada pelas obrigações de financiamento do 
empregador relativamente ao trabalhador ou ao seu fundo de pensão; considera que, por 
princípio, os direitos à pensão dos trabalhadores cobertos pelo empregador devem ser 
integralmente financiados e independentes desse empregador;

20. Sublinha que as questões relativas ao regime de solvência dos fundos de pensões, 
incluindo os PPP, e a um sistema de garantia das pensões estão estreitamente ligadas à 
resolução adequada das questões colocadas pelo artigo 8 da directiva sobre insolvência;

INFORMAÇÃO

21. Dá-se conta de que os trabalhadores não conhecem bem o sistema de pensões; considera 
que os trabalhadores têm de ser mais bem informados sobre os direitos à pensão que 
adquirem, as condições a que estão sujeitos, a segurança e portabilidade destes direitos e a 
eventual necessidade de mais poupanças para atingir um determinado nível;

22. Releva que uma maior escolha nem sempre é benéfica; sublinha que o assunto é de pouco 
interesse para os trabalhadores e muito complexo; considera que deveriam existir opções 
por defeito, de preferência de filiação obrigatória e com possibilidades de abandono 
limitadas;

COORDENAÇÃO POLÍTICA

23. Lembra que o Presidente Barroso fez das pensões uma prioridade já durante o seu 
primeiro mandato; é de opinião que, até agora, ainda não existe uma abordagem coerente 
e completa; congratula-se com o Livro Verde enquanto primeiro passo dessa abordagem; 
espera com interesse propostas legislativas concretas num futuro próximo;

24. Insta a Comissão a dedicar mais atenção ao tema das pensões, criando um grupo de 
trabalho presidido pelo Presidente da Comissão e que deverá contar com as competências 
em matéria de pensões de todas as DG interessadas, em particular, as DG ECFIN, 
MARKT, EMPL, TAXUD, SANCO e os Serviços do Eurostat e do BCE.


