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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:

CADRUL DE PENSII

1. constată că atât Orientările generale ale politicilor economice, cât și Pactul de stabilitate și 
creștere fac referire la cheltuielile publice generate de îmbătrânirea populației;  recunoaște 
că includerea corectă a drepturilor la pensie reprezintă doar una dintre numeroasele 
condiții ale durabilității; solicită ca reforma guvernanței economice să aibă în vedere 
această dimensiune în mod corespunzător;

2. având în vedere faptul că un sistem de pensii durabil și care funcționează bine este extrem 
de important pentru stabilitatea finanțelor publice, solicită Comisiei să promoveze un 
sistem care să ia în considerare în mod echitabil costul total al reformei pensiilor atunci 
când propune decizii legate de procedurile de deficit excesiv;

3. subliniază că pentru a putea beneficia de finanțe publice durabile este necesar să se 
includă în evaluare întreaga datorie publică și privată; reamintește că economiile pentru 
pensii nu reprezintă doar economii încadrate ca și pensii; solicită ca întregul regim al 
drepturilor de pensie din sectorul public fără rezervă de fonduri să devină mai transparent 
prin includerea acestora în ponderea datoriei guvernamentale în PIB;

4. insistă ca statele membre să încorporeze mai bine dimensiunea UE în politicile lor, în 
vederea îmbunătățirii modului de funcționare al pieței interne și pentru a facilita 
mobilitatea lucrătorilor; 

5. constată că reformele sistemelor de pensii sunt necesare în contextul îmbătrânirii 
populației și al crizei financiare și economice, dar consemnează în același timp faptul că 
primul obiectiv al unei reforme ar trebui să îl reprezinte garantarea unui venit din pensii 
adecvat pentru toți cetățenii;

6. consideră că UE joacă un rol important în elaborarea unei definiții a unui venit din pensii 
adecvat, sub forma unui set de bunuri și servicii de care persoanele vârstnice au nevoie 
pentru a se putea bucura de o viață decentă;

7. recunoaște faptul că nu există un sistem de pensii perfect, dar este convins că trebuie găsit 
un sistem echilibrat, care să aibă mai mulți piloni: public, ocupațional și privat, precum și 
cu și fără finanțare;  consideră că fiecare stat membru ar trebui să definească un nivel-țintă 
al venitului minim după pensionare, pentru a evita creșterea sărăciei în rândul populației 
aflate în proces de îmbătrânire;

8. observă că, în ciuda existenței pe piață a mai multor produse legate de pensii, nu orice 
cetățean european are acces la acestea;

9. este conștient de faptul că lucrătorii nu lucrează în general până la atingerea vârstei de 
pensionare stabilite la nivel național; subliniază că o primă prioritate în vederea realizării 
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obiectivului durabilității o reprezintă garantarea capacității de muncă a lucrătorilor până la 
atingerea vârstei respective, printr-o îmbunătățire adecvată a politicilor în domeniul 
muncii;

10. consideră că atingerea unui nivel mai ridicat al ocupării forței de muncă reprezintă cea 
mai bună soluție în vederea asigurării unei baze financiare pentru sistemul public de pensii 
și că UE ar trebui să se concentreze pe modalitățile de obținere a unui nivel ridicat de 
participare la piața muncii și a unei rate ridicate a ocupării forței de muncă;

11. consideră că mărirea vârstei de pensionare trebuie să fie corelată cu speranța de viață și 
condițiile de muncă;

DIRECTIVA IFPO 

12. observă că, în general, punerea în aplicare a Directivei IFPO de către statele membre a 
întârziat; înțelege că statele membre s-au confruntat cu dificultăți în ceea ce privește 
transpunerea acestor noi norme și principii în sistemele lor naționale; 

13. invită Comisia să clarifice când este lansată o activitate transfrontalieră, având în vedere, 
de asemenea, dispozițiile Directivei privind lucrătorii detașați și poziția expatriaților în 
general, precum și faptul că legislația națională din domeniul social și din domeniul 
muncii, inclusiv afilierea obligatorie, se aplică doar sistemelor de pensii;în plus, solicită 
Comisiei să continue armonizarea normelor referitoare la prevederile tehnice, în special 
rata tehnică a dobânzii, pentru a preveni arbitrajul prudențial;sugerează că statele membre 
ar trebui să permită alocarea de fonduri cu destinație exclusivă; 

SOLVABILITATEA

14. consideră că proiectul „Solvabilitate II” reprezintă un important punct de pornire pentru 
dezvoltarea unui regim de solvabilitate pentru instituțiile pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale (IORP-uri); subliniază că un astfel de regim trebuie să fie adaptat cerințelor 
specifice ale pensiilor, în special în ceea ce privește condiționalitatea drepturilor de 
pensie, durata portofoliilor de pensii și vehiculul de investiții structurate consacrat 
exploatării unui portofoliu omogen de produse;

15. consideră că elementele calitative ale proiectului „Solvabilitate II” sunt de o importanță 
deosebită în ceea ce privește aplicabilitatea lor pentru IORP-uri; observă că acest lucru 
vizează în special cerințele privind gestionarea corectă a riscurilor;

16. observă că fondurile de pensii, inclusiv IORP-urile, sunt încă reglementate și 
supravegheate în calitate de entități financiare de sine stătătoare, deși în practică 
activitățile aferente sunt efectuate de conglomeratele financiare; 

17. consideră că nou-instituita Autoritate Europeană de Supraveghere (Autoritatea europeană 
pentru asigurări și pensii ocupaționale) ar trebui să joace un rol important la elaborarea 
unui regim de solvabilitate pentru fondurile de pensii în general și pentru IORP-uri în 
special;

INSOLVABILITATEA
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18. ia act de larga varietate a metodelor de punere în aplicare a Directivei privind insolvența; 
observă că, deși cerințele legale pot fi considerate destul de adecvate, rezultatul poate fi 
unul neadecvat, ceea ce contravine obiectivului directivei; face referire la concluzia 
Comisiei că, la punerea în aplicare a obligațiilor impuse prin articolul 8 al directivei, pot 
exista probleme în ceea ce privește gradul în care unele dintre aceste măsuri sunt 
suficiente pentru a proteja interesele angajaților și ale pensionarilor în eventualitatea 
insolvenței angajatorului, și consideră că trebuie soluționate o serie de chestiuni;

19. solicită Comisiei să urmărească cu mare atenție punerea în aplicare a acestei Directive, să 
ia măsuri împotriva statelor membre atunci când acest lucru este justificat și să țină cont, 
în momentul revizuirii directivei, de situația specifică a obligațiilor financiare ale 
angajatorului față de angajat sau fondul de pensii al acestuia, atunci când revizuiește 
directiva; consideră că drepturile de pensie ale angajaților asigurate de către angajator ar 
trebui - ca un principiu - să fie finanțate integral și să fie tratate separat de angajatorul 
respectiv;

20. subliniază că problemele legate de regimul de solvabilitate aplicabil fondurilor de pensii, 
inclusiv IORP-urilor, și sistemul de garantare a pensiilor sunt strâns legate de rezolvarea 
eficientă a chestiunilor referitoare la articolul 8 din Directiva privind insolvența;

INFORMARE

21. este conștient de faptul că angajații dețin cunoștințe limitate cu privire la pensii; consideră 
că angajații trebuie să fie mai bine informați cu privire la orice drepturi de pensie pe care 
le dețin, la condițiile cărora trebuie să se supună, la siguranța și portabilitatea acestor 
drepturi și posibila nevoie de a economisi în continuare pentru a atinge un nivel-țintă;

22. observă că deținerea mai multor opțiuni nu reprezintă mereu un progres; subliniază că 
chestiunea în discuție este de interes scăzut pentru angajați și foarte complexă; consideră 
că ar trebui să existe mai multe opțiuni implicite, de preferință cu participare obligatorie, 
iar opțiunea de retragere din program ar trebui limitată;

COORDONAREA POLITICILOR

23. reamintește faptul că președintele Barroso a acordat prioritate pensiilor încă din timpul 
primului său mandat; consideră că deocamdată se constată lipsa unei abordări coerente și 
cuprinzătoare; salută Cartea verde ca un prim pas în direcția unei astfel de abordări; 
așteaptă propuneri legislative concrete în viitorul apropiat;

24. invită Comisia să acorde o importanță mai mare pensiilor prin înființarea unui grup de 
lucru sub conducerea Președintelui Barroso, care să încorporeze competențele necesare 
pentru abordarea chestiunile legate de pensii din toate DG-urile relevante, în special DG 
ECFIN, MARKT, EMPL, TAXUD, SANCO și Serviciile Eurostat și ale BCE.


