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Amendamentul 1
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul Comisiei 
pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale și avizele Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare, al 
Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorului și al Comisiei pentru 
drepturile femeii și egalitatea de gen, 
„Carte verde – Către sisteme europene de 
pensii adecvate, viabile și sigure” (A7-
0025/2011),

Or. fr

Amendamentul 2
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
9 octombrie 2008 referitoare la 
promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei, inclusiv a sărăciei 
infantile în Uniunea Europeană1,
__________________
1 JO C 9E, 15.1.2010, p. 11.

Or. de

Amendamentul 3
Frédéric Daerden
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Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Declarația Consiliului 
privind Anul european al îmbătrânirii 
active și solidarității între generații (2012) 
– calea de urmat (SOC 992/SAN 322) din 
7 decembrie 2012,

Or. fr

Amendamentul 4
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. [...] eliminat

Or. fr

Amendamentul 5
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul A – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– gravitatea reală a problemei pensiilor în 
contextul îmbătrânirii populației, problemă 
profund agravată de criza economică și 
financiară;

– dimensiunea problemei pensiilor în 
contextul îmbătrânirii populației, care a 
sporit în continuare ca urmare a crizei 
economice și financiare;

Or. de

Amendamentul 6
Thomas Händel
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Propunere de rezoluție
Considerentul A – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– gravitatea reală a problemei pensiilor în 
contextul îmbătrânirii populației, problemă
profund agravată de criza economică și 
financiară;

– problema pensiilor în contextul 
îmbătrânirii populației, profund agravată de 
criza economică și financiară;

Or. de

Amendamentul 7
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Considerentul A – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– obligația morală a statelor membre de a 
garanta pensii publice (în cadrul primului 
pilon) – eventual completată cu dispoziții 
privind venitul minim – pentru a asigura 
un venit decent deasupra liniei de sărăcie 
pentru toți cetățenii;

– obligația morală a statelor membre de a 
garanta pensii publice (în cadrul primului 
pilon), care poate constitui o bază sigură 
de finanțare a standardului de viață, a 
calității vieții și astfel a unei vieți proprii 
decente; o reglementare legislativă 
privind pensiile minime pentru un trai 
decent ar fi considerată o măsură de 
combatere a sărăciei și astfel o parte a 
ajutorului social, iar nu a sistemelor de 
asigurări de pensii de tip redistributiv;

Or. de

Amendamentul 8
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul A – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– obligația morală a statelor membre de a – obligația morală a statelor membre de a 
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garanta pensii publice (în cadrul primului 
pilon) – eventual completată cu dispoziții 
privind venitul minim pentru a asigura un 
venit decent deasupra liniei de sărăcie 
pentru toți cetățenii;

garanta pensii publice (în cadrul primului 
pilon) – completată cu dispoziții privind 
venitul minim pentru a asigura un venit 
decent deasupra liniei de sărăcie pentru toți 
cetățenii;

Or. de

Amendamentul 9
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul A – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– obligația morală a statelor membre de a 
garanta pensii publice (în cadrul primului 
pilon) – eventual completată cu dispoziții 
privind venitul minim pentru a asigura un 
venit decent deasupra liniei de sărăcie 
pentru toți cetățenii;

– obligația statelor membre de a garanta 
pensii publice care să le asigure 
standardul de viață (în cadrul primului 
pilon) – eventual completată cu dispoziții 
privind venitul minim pentru a asigura un 
venit decent cel puțin deasupra liniei de 
sărăcie pentru toți cetățenii;

Or. de

Amendamentul 10
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Considerentul A – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– importanța evitării inegalităților de gen 
între pensii, ca urmare a dezechilibrelor în 
modul în care bărbații și femeile participă 
la reconcilierea dintre viața profesională și 
îngrijiri;

– importanța evitării inegalităților de gen 
între pensii, în special ca urmare a 
dezechilibrelor în modul în care bărbații și 
femeile participă la reconcilierea dintre 
viața profesională și îngrijiri;

Or. en
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Amendamentul 11
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Α – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– importanța evitării inegalităților de gen 
între pensii, ca urmare a dezechilibrelor în 
modul în care bărbații și femeile participă 
la reconcilierea dintre viața profesională și 
îngrijiri;

– importanța evitării inegalităților de gen 
între pensii, ca urmare a dezechilibrelor în 
modul în care bărbații și femeile participă 
la reconcilierea dintre viața profesională și 
îngrijiri, prin continuarea mobilizării 
resurselor provenite din FSE pentru 
finanțarea structurilor de reconciliere a 
vieții profesionale cu cea de familie, pe de 
o parte, și pentru adoptarea de măsuri 
concrete de formare profesională în cazul 
mamelor, pe de altă parte, ceea ce va 
optimiza poziția acestora pe piața muncii 
sau le va consolida accesul la aceasta;

Or. el

Amendamentul 12
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Considerentul A – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– necesitatea examinării posibilității 
corelării vârstei legale de pensionare de 
speranța de viață, permițând totodată 
lucrătorilor să aibă o viață profesională 
mai îndelungată și mai sănătoasă în 
vederea prelungirii carierelor 
profesionale până la vârsta legală de 
pensionare;

eliminat

Or. pt
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Amendamentul 13
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul A – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– necesitatea examinării posibilității 
corelării vârstei legale de pensionare de 
speranța de viață, permițând totodată
lucrătorilor să aibă o viață profesională mai 
îndelungată și mai sănătoasă în vederea 
prelungirii carierelor profesionale până la 
vârsta legală de pensionare;

– necesitatea de a permite lucrătorilor să 
aibă o viață profesională mai îndelungată și 
mai sănătoasă în vederea menținerii 
activității profesionale până la vârsta legală 
de pensionare;

Or. de

Amendamentul 14
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul A – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– necesitatea examinării posibilității 
corelării vârstei legale de pensionare de 
speranța de viață, permițând totodată
lucrătorilor să aibă o viață profesională mai 
îndelungată și mai sănătoasă în vederea 
prelungirii carierelor profesionale până la 
vârsta legală de pensionare;

– necesitatea de a permite lucrătorilor să 
aibă o viață profesională mai îndelungată și 
mai sănătoasă în vederea prelungirii 
carierelor profesionale până la vârsta legală 
de pensionare;

Or. de

Amendamentul 15
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Considerentul A – liniuța 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– necesitatea examinării posibilității 
corelării vârstei legale de pensionare de 
speranța de viață, permițând totodată 
lucrătorilor să aibă o viață profesională mai 
îndelungată și mai sănătoasă în vederea 
prelungirii carierelor profesionale până la 
vârsta legală de pensionare;

– necesitatea examinării posibilității 
corelării vârstei legale de pensionare de 
speranța de viață, permițând totodată 
lucrătorilor să aibă o viață profesională mai 
îndelungată și mai sănătoasă în vederea 
prelungirii carierelor profesionale până la 
vârsta legală de pensionare sau, în mod 
voluntar, dincolo de aceasta;

Or. de

Amendamentul 16
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Considerentul A – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– necesitatea examinării posibilității 
corelării vârstei legale de pensionare de 
speranța de viață, permițând totodată 
lucrătorilor să aibă o viață profesională mai 
îndelungată și mai sănătoasă în vederea 
prelungirii carierelor profesionale până la 
vârsta legală de pensionare;

– necesitatea examinării, în unele state 
membre, a posibilității corelării vârstei 
legale de pensionare de speranța de viață, 
permițând totodată lucrătorilor să aibă o 
viață profesională mai îndelungată și mai 
sănătoasă în vederea prelungirii carierelor 
profesionale până la vârsta legală de 
pensionare;

Or. de

Amendamentul 17
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Considerentul A – liniuța 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– importanța divulgării și luării în 
considerare a cheltuielilor publice legate 
de pensii și de îmbătrânire în calculele 

eliminat
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referitoare la sustenabilitatea pe termen 
lung a finanțelor publice ale statelor 
membre pentru a asigura o echilibrare 
echitabilă a poverii între generații;

Or. pt

Amendamentul 18
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Considerentul A – liniuța 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– nevoia de a li se acorda tuturor 
lucrătorilor acces egal la sistemele de 
pensii colective în firma sau sectorul lor și 
nevoia unei mai bune informări a 
cetățenilor cu privire la drepturile de pensie 
acumulate;

– nevoia de a li se acorda tuturor 
lucrătorilor acces egal la sistemele de 
pensii colective în firma sau sectorul lor și 
nevoia unei mai bune informări a 
cetățenilor cu privire la drepturile de pensie 
acumulate, de exemplu, prin intermediul 
unui cont de pensie actualizat permanent 
și al unui sistem de monitorizare a 
pensiilor;

Or. de

Amendamentul 19
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul A – liniuța 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– importanța ca statele membre să ia
măsuri concrete pentru a implementa 
strategia UE 2020, întrucât creșterea 
ocupării forței de muncă, productivității și 
creșterii economice sunt imperios 
necesare pentru asigurarea unor pensii 
suficiente și sustenabile;

– importanța unor măsuri concrete ale
statelor membre pentru creșterea ocupării 
forței de muncă, productivității și creșterii 
economice pentru asigurarea unor pensii 
suficiente și sustenabile;

Or. de
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Amendamentul 20
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât cea mai gravă criză financiară 
și economică din ultimele decenii s-a 
transformat într-o criză a datoriilor 
suverane care a afectat grav veniturile de 
pensii a milioane de cetățeni ai UE;

B. întrucât criza acută a datoriilor 
suverane din ultimele decenii s-a 
transformat într-o criză financiară și 
economică care a afectat grav veniturile de 
pensii a milioane de cetățeni ai UE;

Or. de

Amendamentul 21
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât cea mai gravă criză financiară și 
economică din ultimele decenii s-a 
transformat într-o criză a datoriilor 
suverane care a afectat grav veniturile de 
pensii a milioane de cetățeni ai UE;

B. întrucât cea mai gravă criză financiară și 
economică din ultimele decenii se încearcă 
a fi remediată prin actuala politică de 
austeritate care grevează în mod 
considerabil bugetele publice, ceea ce a 
afectat grav veniturile de pensii a milioane 
de cetățeni ai UE;

Or. de

Amendamentul 22
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât cea mai gravă criză financiară și 
economică din ultimele decenii s-a 
transformat într-o criză a datoriilor 
suverane care a afectat grav veniturile de 
pensii a milioane de cetățeni ai UE;

B. întrucât cea mai gravă criză financiară și 
economică din ultimele decenii s-a 
transformat într-o criză a datoriilor 
suverane și o criză socială care au afectat 
deja grav veniturile de pensii a milioane de 
cetățeni ai UE, în special din cauza 
scăderii nivelului contribuțiilor pe fondul 
creșterii șomajului și al deciziilor politice 
de reducere drastică a cheltuielilor 
publice în cadrul sistemelor de protecție 
socială ale anumitor state membre, ceea 
ce riscă să agraveze și mai mult situația;

Or. fr

Amendamentul 23
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât cea mai gravă criză financiară și 
economică din ultimele decenii s-a 
transformat într-o criză a datoriilor 
suverane care a afectat grav veniturile de 
pensii a milioane de cetățeni ai UE;

B. întrucât cea mai gravă criză financiară și 
economică din ultimele decenii s-a 
transformat într-o criză a datoriilor 
suverane care a afectat grav veniturile de 
pensii a milioane de cetățeni ai UE; 
întrucât această criză a indicat faptul că 
toate economiile europene se află într-o 
relație de interdependență și că țările nu 
mai sunt în măsură să garanteze 
caracterul adecvat, sigur și durabil al 
propriilor sisteme de protecție socială;

Or. en

Amendamentul 24
Anthea McIntyre
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât se constată că durabilitatea 
politicii în domeniul pensiilor depășește 
considerentele fiscale; întrucât ponderea 
economiilor private, ratele de ocupare a 
forței de muncă și evoluțiile demografice 
prevăzute joacă, de asemenea, un rol 
semnificativ în asigurarea durabilității;

Or. en

Amendamentul 25
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât această criză a demonstrat 
interdependența economiilor europene și 
că niciun stat membru nu poate garanta, 
în mod independent, caracterul adecvat, 
sigur și durabil al sistemului propriu de 
protecție socială;

Or. fr

Amendamentul 26
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât primul val din așa-numita 
„baby boom generation” a atins vârsta de 
pensionare, problema demografică 
încetând astfel să mai fie o problemă 

C. constată că schimbările demografice 
sunt un proces de lungă durată care, în 
societățile industrializate foarte 
dezvoltate, este compensată deja de 
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viitoare și devenind o realitate prezentă, 
iar numărul de persoane cu vârsta de 
peste 60 de ani crescând cu peste 2 
milioane pe an - dublul sumei în 
comparație cu deceniile anterioare;

decenii de productivitatea ridicată; pune 
în evidență faptul că, de exemplu în 
Germania, în anul 1900, unui pensionar 
îi corespundeau 12 lucrători, iar în 2000 
acest raport a scăzut la patru lucrători 
pentru un pensionar și este de așteptat să 
scadă în continuare până la doi lucrători 
pentru un pensionar între 2040 și 2050;

Or. de

Amendamentul 27
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât primul val din așa-numita 
„baby boom generation” a atins vârsta de 
pensionare, problema demografică 
încetând astfel să mai fie o problemă 
viitoare și devenind o realitate prezentă, 
iar numărul de persoane cu vârsta de 
peste 60 de ani crescând cu peste 2 
milioane pe an – dublul sumei în 
comparație cu deceniile anterioare;

C. întrucât chiar și în afara crizei 
economice, tendințele demografice și de 
productivitate previzibile în prezent indică 
un scenariu economic de creștere scăzută 
pentru Europa, cu un posibil ritm de 
creștere mai scăzut decât în anii 
precedenți;

Or. de

Amendamentul 28
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât primul val din așa-numita „baby 
boom generation” a atins vârsta de 
pensionare, problema demografică 
încetând astfel să mai fie o problemă 
viitoare și devenind o realitate prezentă, iar

C. întrucât primul val din așa-numita „baby 
boom generation” a atins vârsta de 
pensionare, problema demografică 
încetând astfel să mai fie o problemă 
viitoare și devenind o realitate prezentă, în 
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numărul de persoane cu vârsta de peste 
60 de ani crescând cu peste 2 milioane pe 
an - dublul sumei în comparație cu 
deceniile anterioare;

timp ce numărul de persoane cu vârsta de 
peste 60 de ani va crește cu peste 
2 milioane pe an - dublul sumei în 
comparație cu deceniile anterioare;

Or. fr

Amendamentul 29
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât în numeroase state membre 
ale UE rata fertilității rămâne scăzută, 
conducând la o scădere a numărului 
persoanelor de vârstă activă în viitor;

Or. en

Amendamentul 30
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât indicatorii demografici 
pentru garantarea suportabilității 
sistemelor de pensie sunt mult mai puțin 
importanți decât se afirmă: astfel, de 
exemplu, PIB-ul real a crescut în 
Germania de Vest între 1950 și 1990 cu 
473 %, în timp ce numărul persoanelor 
active a crescut în același timp numai cu 
42 %, ceea ce înseamnă că doar o creștere 
a producției de 9 % în această perioadă se 
datorează „aspectului demografic”, în 
timp ce creșterea capitalului de bază real, 
a productivității muncii etc. au constituit 
restul de 91 %, astfel încât problema 
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centrală a „durabilității pensiilor” nu este 
de natură „demografică”, ci 
„economică”;

Or. de

Amendamentul 31
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât vârsta poate fi considerată un 
avantaj mai degrabă decât o povară, iar 
valoarea persoanelor în vârstă, experiența 
acestora și contribuția lor la funcționarea 
societății ar trebui recunoscute și 
promovate; întrucât cetățenii în vârstă 
sunt un avantaj pentru societate și este 
esențial ca în toate domeniile vieții să fie 
folosite experiența și cunoștințele 
acestora; întrucât piețele de bunuri și 
servicii („economia vârstei a treia”) 
create, de asemenea, de o îmbătrânire a 
populației și oportunitatea creării de 
locuri de muncă pe care aceasta o 
reprezintă ar trebui promovate;

Or. fr

Amendamentul 32
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât chiar și în afara crizei 
economice, tendințele demografice și de 
productivitate pe termen lung indică un 
scenariu economic de creștere scăzută 

eliminat
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pentru Europa, cu un ritm de creștere 
semnificativ mai scăzut decât cele din 
deceniile anterioare;

Or. fr

Amendamentul 33
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât chiar și în afara crizei 
economice, tendințele demografice și de 
productivitate pe termen lung indică un 
scenariu economic de creștere scăzută 
pentru Europa, cu un ritm de creștere 
semnificativ mai scăzut decât cele din 
deceniile anterioare;

D. întrucât tendințele demografice și de 
productivitate pe termen lung indică un 
scenariu economic de creștere scăzută 
pentru Europa, ritmul de creștere putând fi
mai scăzut decât cele din deceniile 
anterioare în cazul menținerii 
programului de austeritate actual;

Or. de

Amendamentul 34
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât chiar și în afara crizei 
economice, tendințele demografice și de 
productivitate pe termen lung indică un 
scenariu economic de creștere scăzută 
pentru Europa, cu un ritm de creștere 
semnificativ mai scăzut decât cele din 
deceniile anterioare;

D. întrucât chiar și în afara crizei 
economice, tendințele demografice și de 
productivitate pe termen lung indică un 
scenariu economic de creștere scăzută 
pentru unele state membre ale UE, cu un 
ritm de creștere semnificativ mai scăzut 
decât cele din deceniile anterioare;

Or. de
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Amendamentul 35
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, potrivit Comisiei și 
principalilor economiști, menținerea unei 
creșteri medii anuale a productivității 
muncii între 1,1 % și 1,4 %, așa cum s-a 
întâmplat în deceniile trecute, este 
esențială pentru menținerea viabilității 
sistemelor de pensii; subliniază ferm 
faptul că rezervele suplimentare ale 
productivității pot fi mobilizate prin 
creșterea eficienței energetice și a 
resurselor (de 4 ori până în 2020-2025 și 
de 10 ori până în 2050); subliniază ferm 
că o astfel de creștere generală a 
productivității poate să permită majorarea 
în continuare a valorii adăugate, chiar și 
în condițiile unei forțe de muncă în 
descreștere, și va asigura o bază solidă 
pentru distribuirea corectă a veniturilor 
între persoanele active și cele inactive din 
punct de vedere economic (precum 
pensionari, copii, elevi, studenți etc.);

Or. de

Amendamentul 36
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunere de rezoluție Amendamentul

E. întrucât creșterea șomajului a afectat
sistemele de pensii prin repartiție, 
sistemele finanțate fiind în același timp 
afectate de rezultate financiare 
dezamăgitoare;

E. întrucât creșterea șomajului și sporirea 
precarității au slăbit atât sistemele de 
pensii prin repartiție, cât și sistemele de 
pensii suplimentare în anumite state 
membre;
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Or. fr

Amendamentul 37
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât creșterea șomajului a afectat
sistemele de pensii prin repartiție, 
sistemele finanțate fiind în același timp 
afectate de rezultate financiare 
dezamăgitoare;

E. întrucât, în statele cu șomaj ridicat,
sistemele de pensii prin repartiție sunt mai 
afectate, sistemele finanțate fiind în același 
timp afectate de rezultate financiare 
dezamăgitoare până la înregistrarea unor 
pierderi accentuate;

Or. de

Amendamentul 38
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât creșterea șomajului a afectat 
sistemele de pensii prin repartiție, 
sistemele finanțate fiind în același timp 
afectate de rezultate financiare 
dezamăgitoare;

E. întrucât creșterea șomajului a afectat 
sistemele de pensii prin repartiție, 
sistemele finanțate fiind în același timp 
afectate de oscilațiile obișnuite, 
determinate de prăbușirile bursiere și/sau 
criza financiară și economică până la 
paralizii totale sau rezultate financiare
imposibil de prevăzut cu precizie;

Or. de

Amendamentul 39
Jean-Pierre Audy
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Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât creșterea șomajului a afectat 
sistemele de pensii prin repartiție, 
sistemele finanțate fiind în același timp 
afectate de rezultate financiare 
dezamăgitoare;

E. întrucât creșterea șomajului a afectat 
sistemele de pensii prin repartiție, 
sistemele finanțate fiind în același timp 
afectate de rezultate financiare 
dezamăgitoare și riscuri de capital;

Or. fr

Amendamentul 40
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât creșterea șomajului a afectat 
sistemele de pensii prin repartiție, 
sistemele finanțate fiind în același timp 
afectate de rezultate financiare 
dezamăgitoare;

E. întrucât scăderea gradului de ocupare a 
forței de muncă și creșterea șomajului au
afectat sistemele de pensii prin repartiție, 
sistemele finanțate fiind în același timp 
afectate de rezultate financiare 
dezamăgitoare;

Or. en

Amendamentul 41
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. având în vedere faptul că, față de cele 
declarate, conform cărora valoarea 
activelor a afectat rata randamentului și 
solvabilitatea schemelor de pensii prin 
capitalizare, Comisia a indicat parțial în 
Cartea sa verde deficitele schemelor de 
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pensii prin capitalizare: în 2008, fondurile 
de pensii private au pierdut mai mult de 
20 % din valoarea lor, astfel că multe 
rămân încă mult sub nivelurile de 
solvabilitate cerute și, de asemenea, mai 
mulți finanțatori ai unor fonduri de pensii 
ocupaționale au întâmpinat dificultăți în 
respectarea obligațiilor lor;

Or. de

Amendamentul 42
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât o politică activă 
cuprinzătoare care să fie orientată în mod 
pronunțat către integrarea persoanelor 
inactive și a persoanelor defavorizate 
reprezintă un factor-cheie în cadrul 
finanțării sistemelor de pensii prin 
redistribuire;

Or. de

Amendamentul 43
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, de altfel, sistemele finanțate 
prin capitalizare sunt, în plus, afectate de 
rezultate financiare dezamăgitoare și de 
riscuri sporite pe piețele financiare;

Or. fr
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Amendamentul 44
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât s-a dovedit că conceptul unui 
sistem de pensii rezultat dintr-unul dintre 
cei trei piloni – după cum se solicită de 
către UE, FMI și Banca Mondială în 
aceeași măsură –, compus dintr-un prim 
pilon redus, cu pensii publice, care 
asigură doar o „pensie de bază”, un al 
doilea pilon cu sisteme de pensii 
profesionale finanțate și un al treilea 
pilon, cel al modelului de economisire 
individuală, nu funcționează, ceea ce 
afectează siguranța și caracterul adecvat 
al întregii pensii astfel rezultate, și având 
în vedere că criza financiară și economică 
a distrus „efectele de bogăție” ale 
modelelor de fonduri care însoțesc acest 
model;

Or. de

Amendamentul 45
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât sistemele de pensionare sunt un 
element-cheie al modelului social 
european care asigură un standard de viață 
decent pentru persoanele în vârstă;

F. întrucât sistemele de pensionare din 
Uniunea Europeană asigură un standard 
de viață decent pentru persoanele în vârstă;

Or. en
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Amendamentul 46
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât sistemele de pensionare sunt un 
element-cheie al modelului social european 
care asigură un standard de viață decent 
pentru persoanele în vârstă;

F. întrucât sistemele de pensionare sunt un 
element-cheie al modelului social european 
care asigură și menține standardul de viață 
și calitatea vieții la vârsta de pensionare, 
în conformitate cu articolul 1 din Carta 
drepturilor fundamentale a UE;

Or. en

Amendamentul 47
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât sistemele de pensionare sunt un 
element-cheie al modelului social european 
care asigură un standard de viață decent 
pentru persoanele în vârstă;

F. întrucât sistemele de pensionare sunt un 
element-cheie al modelului social european 
care ar trebui să asigure o bază sigură de 
finanțare a standardului de viață pentru 
persoanele în vârstă;

Or. de

Amendamentul 48
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât sistemele de pensionare sunt un 
element-cheie al modelului social european 
care asigură un standard de viață decent

F. întrucât sistemele de pensionare sunt un 
element-cheie al modelului social european 
care asigură un standard de viață adecvat
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pentru persoanele în vârstă; pentru o viață demnă la bătrânețe, în 
conformitate cu articolul 1 din Carta 
drepturilor fundamentale a UE;

Or. en

Amendamentul 49
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât sistemele de pensionare sunt un 
element-cheie al modelului social european 
care asigură un standard de viață decent
pentru persoanele în vârstă;

F. întrucât sistemele de pensionare sunt un 
element-cheie al modelului social european 
care asigură un standard de viață adecvat
pentru o viață demnă a persoanelor în 
vârstă, în conformitate cu articolul 1 din 
Carta drepturilor fundamentale a UE, și 
întrucât acestea au drept obiectiv politic, 
în general, menținerea unui nivel de viață 
global corespunzător pentru a acționa, în 
plus, ca stabilizator economic automat, 
menținând nivelul puterii de cumpărare 
și, prin urmare, nivelul cererii interne;

Or. fr

Amendamentul 50
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât sistemele de pensionare sunt un 
element-cheie al modelului social european 
care asigură un standard de viață decent 
pentru persoanele în vârstă;

F. întrucât sistemele de pensionare sunt un 
element-cheie al modelului social 
european, care au drept obiectiv 
fundamental, care nu poate fi negociat, 
distribuirea prestațiilor care permit un 
standard de viață decent pentru persoanele 
în vârstă și independența financiară;
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Or. el

Amendamentul 51
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât sistemele de pensionare sunt un 
element-cheie al modelului social 
european care asigură un standard de viață 
decent pentru persoanele în vârstă;

F. întrucât sistemele de pensionare sunt un 
element-cheie al modelelor sociale 
europene care asigură un standard de viață 
decent pentru persoanele în vârstă;

Or. en

Amendamentul 52
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât asigurarea pensiilor rămâne 
o competență a statelor membre;

Or. en

Amendamentul 53
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât Consiliul European din 
martie 2001 a aprobat deja Strategia 
tridimensională de la Stockholm care are 
drept scop: reducerea rapidă a datoriei 
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publice, creșterea ratelor ocupării forței 
de muncă și a nivelurilor productivității și 
reformarea sistemelor de pensii, de 
sănătate pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 54
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât studiile arată că majorarea 
numărului de ani în câmpul muncii, 
necesari pentru a avea acces la pensie, nu 
are decât un impact foarte redus asupra 
costului îmbătrânirii populației;

Or. fr

Amendamentul 55
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât pensionarii reprezintă un 
grup de consumatori extrem de important, 
iar variațiile la nivelul comportamentului 
de consumator al acestora produce efecte 
grave asupra economiei reale;

Or. el

Amendamentul 56
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach
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Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât sistemele de pensii din statele 
membre diferă în mod semnificativ, de 
exemplu, în ceea ce privește nivelul 
finanțării, gradul de implicare a 
guvernului, structura guvernanței, tipul 
de beneficii, rentabilitatea, gradul de 
unanimitate și de solidaritate, și întrucât, 
prin urmare, nu este disponibilă o 
structură comună la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 57
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât o creștere lineară a vârstei de 
pensionare sau a activității profesionale 
ar fi profund nedreaptă întrucât, în mod 
arbitrar, nu ar ține seama de natura 
dificilă a anumitor profesii;

Or. fr

Amendamentul 58
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. regretă reducerea prestațiilor de pensii în 
multe state membre, ca urmare a 
escaladării grave a crizei financiare și 

1. regretă reducerea prestațiilor de pensii în 
multe state membre, ca urmare a 
escaladării grave a crizei financiare și 
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economice; deplânge reducerile drastice 
din statele membre afectate cel mai mult 
de criză, în urma cărora mulți pensionari 
au ajuns în sărăcie sau în riscă să ajungă 
în sărăcie;

economice; deplânge reducerile drastice 
din statele membre în cazul în care acestea 
nu erau justificate în mod obiectiv;

Or. de

Amendamentul 59
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. regretă reducerea prestațiilor de pensii 
în multe state membre, ca urmare a 
escaladării grave a crizei financiare și 
economice; deplânge reducerile drastice 
din statele membre afectate cel mai mult 
de criză, în urma cărora mulți pensionari 
au ajuns în sărăcie sau în riscă să ajungă 
în sărăcie;

1. observă că asupra bugetelor naționale 
se exercită o presiune mare și că
reducerea prestațiilor de pensii în multe 
state membre este o urmare a escaladării 
grave a crizei financiare și economice; 
recunoaște că numeroase state membre 
dintre cele afectate cel mai mult de criză 
reexaminează eficiența propriilor 
cheltuieli;

Or. en

Amendamentul 60
Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. regretă reducerea prestațiilor de pensii în 
multe state membre, ca urmare a 
escaladării grave a crizei financiare și 
economice; deplânge reducerile drastice 
din statele membre afectate cel mai mult de 
criză, în urma cărora mulți pensionari au 
ajuns în sărăcie sau în riscă să ajungă în 
sărăcie;

1. regretă reducerea prestațiilor de pensii în 
multe state membre, ca urmare a 
escaladării grave a crizei financiare și 
economice; subliniază faptul că se 
continuă astfel o politică liberală de 
reducere a pensiilor, inițiată deja chiar 
înainte de criză; deplânge reducerile 
drastice din statele membre afectate cel 
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mai mult de criză, în urma cărora mulți 
pensionari au ajuns în sărăcie sau în riscă 
să ajungă în sărăcie;

Or. de

Amendamentul 61
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. regretă reducerea prestațiilor de pensii în 
multe state membre, ca urmare a 
escaladării grave a crizei financiare și 
economice; deplânge reducerile drastice 
din statele membre afectate cel mai mult de 
criză, în urma cărora mulți pensionari au 
ajuns în sărăcie sau în riscă să ajungă în 
sărăcie;

1. regretă reducerea prestațiilor de pensii în 
multe state membre, ca urmare a 
escaladării grave a crizei financiare și 
economice; deplânge reducerile drastice 
din statele membre afectate cel mai mult de 
criză, în urma cărora mulți pensionari au 
ajuns în sărăcie sau riscă să ajungă în 
sărăcie; solicită statelor membre să 
asigure că persoanele cele mai 
vulnerabile nu sunt afectate de aceste 
reduceri și să acorde atenția cuvenită 
intereselor viitoarelor generații atunci 
când efectele negative ale crizei se reflectă 
asupra prestațiilor de pensie;

Or. en

Amendamentul 62
Liisa Jaakonsaari

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. asigurarea de pensii legale adecvate și
a finanțării pentru acestea, și anume, 
consolidarea sustenabilității sociale și 
financiare a pensiilor reprezintă o 
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prioritate;

Or. fi

Amendamentul 63
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută oportunitatea de care se bucură 
UE de a evalua durabilitatea actuală și 
viitoare a sistemelor de pensii și de a 
identifica cele mai bune practici și 
strategii de politică care pot conduce la 
modalitatea cea mai rentabilă de 
asigurare a pensiilor în cadrul statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 64
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reamintește chestiunea egalității între 
genuri în domeniul pensiilor; subliniază 
necesitatea de a spori egalitatea de gen la 
toate vârstele și de a aborda impactul 
social al tranziției de la regimul statutar 
de pensii de tip redistributiv la sistemele 
finanțate și de la planurile de pensii 
bazate pe beneficii determinate la cele 
bazate pe contribuții determinate; 
subliniază necesitatea urgentă de a 
aborda riscul de sărăcie în special în 
rândul femeilor care nu beneficiază deloc 
sau doar parțial de dreptul la pensie 
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individuală sau de urmaș, prin acordarea 
unui venit garantat de tip necontributiv 
pentru a nu le expune sărăciei;

Or. en

Amendamentul 65
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reamintește chestiunea egalității între 
genuri în domeniul pensiilor; subliniază 
necesitatea de a spori egalitatea de gen la 
toate vârstele și de a aborda impactul 
social al tranziției de la regimul statutar 
de pensii de tip redistributiv la sistemele 
finanțate și de la planurile de pensii 
bazate pe contribuții determinate; 
subliniază necesitatea urgentă de a 
aborda riscul de sărăcie în special în 
rândul femeilor care nu beneficiază deloc 
sau doar parțial de dreptul la pensie 
individuală sau de urmaș, prin acordarea 
unui venit garantat de tip necontributiv 
pentru a nu le expune sărăciei;

Or. en

Amendamentul 66
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. deplânge reducerea dimensiunii 
sociale a Uniunii, astfel cum este 
exprimată în Cartea albă a Comisiei, 
propunând, printre altele, corelarea 
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vârstei de pensionare cu o creștere a 
speranței de viață;

Or. fr

Amendamentul 67
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază riscul aferent 
angajamentului unilateral față de politica 
de devalorizare internă cu privire la 
venituri și la sustenabilitatea fondurilor 
de pensii; subliniază faptul că abordarea 
dezvoltării în combinație cu politica de 
raționalizare a finanțelor publice 
reprezintă un răspuns corespunzător la 
criză;

Or. el

Amendamentul 68
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază probabilitatea unui scenariu 
de creștere economică scăzută pe termen 
lung, în care statele membre vor fi nevoite 
să își consolideze bugetele și să își 
reformeze economiile în condiții de 
austeritate; subscrie, prin urmare, la 
opinia exprimată în cartea albă a 
Comisiei, potrivit căreia va trebui ca 
oamenii să facă economii de pensii 
ocupaționale complementare și, dacă este 
posibil, de pensii private;

eliminat



AM\924597RO.doc 33/160 PE502.214v02-00

RO

Or. pt

Amendamentul 69
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază probabilitatea unui scenariu 
de creștere economică scăzută pe termen 
lung, în care statele membre vor fi nevoite 
să își consolideze bugetele și să își 
reformeze economiile în condiții de 
austeritate; subscrie, prin urmare, la 
opinia exprimată în cartea albă a 
Comisiei, potrivit căreia va trebui ca 
oamenii să facă economii de pensii 
ocupaționale complementare și, dacă este 
posibil, de pensii private;

2. subliniază probabilitatea unui scenariu 
de creștere economică scăzută pe termen 
mediu în condițiile menținerii 
programului de austeritate actual;

Or. de

Amendamentul 70
Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază probabilitatea unui scenariu 
de creștere economică scăzută pe termen 
lung, în care statele membre vor fi nevoite 
să își consolideze bugetele și să își 
reformeze economiile în condiții de 
austeritate; subscrie, prin urmare, la 
opinia exprimată în cartea albă a 
Comisiei, potrivit căreia va trebui ca 
oamenii să facă economii de pensii 
ocupaționale complementare și, dacă este 
posibil, de pensii private;

2. subliniază probabilitatea unui scenariu 
de creștere economică pe termen lung și de 
risc de sărăcire ridicat pentru grupurile 
sociale vulnerabile și subliniază, prin 
urmare, că asigurarea unui prim pilon 
puternic pe termen lung trebuie să fie 
prioritară;
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Or. de

Amendamentul 71
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază probabilitatea unui scenariu 
de creștere economică scăzută pe termen 
lung, în care statele membre vor fi nevoite 
să își consolideze bugetele și să își 
reformeze economiile în condiții de 
austeritate; subscrie, prin urmare, la 
opinia exprimată în cartea albă a 
Comisiei, potrivit căreia va trebui ca 
oamenii să facă economii de pensii 
ocupaționale complementare și, dacă este 
posibil, de pensii private;

2. subliniază, în fața probabilității unui 
scenariu de creștere economică scăzută pe 
termen lung, în care statele membre ar fi 
nevoite să își consolideze bugetele și să își 
reformeze economiile în condiții de 
austeritate, necesitatea garantării 
sistemelor de protecție socială;

Or. fr

Amendamentul 72
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază probabilitatea unui scenariu 
de creștere economică scăzută pe termen 
lung, în care statele membre vor fi nevoite 
să își consolideze bugetele și să își 
reformeze economiile în condiții de 
austeritate; subscrie, prin urmare, la 
opinia exprimată în cartea albă a 
Comisiei, potrivit căreia va trebui ca 
oamenii să facă economii de pensii 
ocupaționale complementare și, dacă este 
posibil, de pensii private;

2. subliniază probabilitatea unui scenariu 
de creștere economică scăzută pe termen 
lung, în care statele membre vor fi nevoite 
să își consolideze bugetele și să își 
reformeze economiile în condiții de 
austeritate; regretă faptul că Comisia nu a 
recunoscut pe deplin importanța pensiilor 
din primul pilon ca o protecție a 
persoanelor celor mai vulnerabile și nici 
relația directă dintre pensiile decente din 
primul pilon și obiectivele UE de 
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combatere a sărăciei;

Or. en

Amendamentul 73
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază probabilitatea unui scenariu 
de creștere economică scăzută pe termen 
lung, în care statele membre vor fi nevoite 
să își consolideze bugetele și să își 
reformeze economiile în condiții de 
austeritate; subscrie, prin urmare, la opinia 
exprimată în cartea albă a Comisiei, 
potrivit căreia va trebui ca oamenii să facă 
economii de pensii ocupaționale 
complementare și, dacă este posibil, de 
pensii private;

2. subliniază probabilitatea unui scenariu 
de creștere economică scăzută pe termen 
lung, în care statele membre vor fi nevoite 
să își consolideze bugetele și să își 
reformeze economiile în condiții de 
austeritate; recunoaște că acest scenariu 
are un impact și asupra capacității 
financiare a angajatorilor și asupra 
populației active; subscrie, prin urmare, la 
opinia exprimată în cartea albă a Comisiei, 
potrivit căreia, în măsura în care este 
posibil, oamenii vor trebui să facă 
economii de pensii ocupaționale 
complementare și de pensii private; 
subliniază faptul că, pentru a încuraja 
oamenii să depună în continuare 
economii pentru pensie mai mari și pe un 
termen mai îndelungat, este important să 
se mențină și să se îmbunătățească 
stimulentele fiscale;

Or. en

Amendamentul 74
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază probabilitatea unui scenariu 2. subliniază probabilitatea unui scenariu 
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de creștere economică scăzută pe termen 
lung, în care statele membre vor fi nevoite 
să își consolideze bugetele și să își 
reformeze economiile în condiții de 
austeritate; subscrie, prin urmare, la opinia 
exprimată în cartea albă a Comisiei, 
potrivit căreia va trebui ca oamenii să facă 
economii de pensii ocupaționale 
complementare și, dacă este posibil, de 
pensii private;

de creștere economică scăzută pe termen 
lung, în care statele membre vor fi nevoite 
să își consolideze bugetele și să își 
reformeze economiile în condiții de 
austeritate; sprijină, prin urmare, cerința
menționată în cartea albă a Comisiei, 
potrivit căreia va trebui ca statele membre 
să își reformeze sistemele de pensii;

Or. de

Amendamentul 75
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază probabilitatea unui scenariu 
de creștere economică scăzută pe termen 
lung, în care statele membre vor fi nevoite 
să își consolideze bugetele și să își 
reformeze economiile în condiții de 
austeritate; subscrie, prin urmare, la opinia 
exprimată în cartea albă a Comisiei, 
potrivit căreia va trebui ca oamenii să facă 
economii de pensii ocupaționale 
complementare și, dacă este posibil, de 
pensii private;

2. subliniază probabilitatea unui scenariu 
de creștere economică scăzută pe termen 
lung, în care statele membre vor fi nevoite 
să își consolideze bugetele și să își 
reformeze economiile asigurând o 
gestionare riguroasă a finanțelor publice; 
subscrie, prin urmare, la opinia exprimată 
în cartea albă a Comisiei, potrivit căreia va 
trebui ca oamenii să facă economii de 
pensii ocupaționale complementare și, dacă 
este posibil, de pensii private;

Or. fr

Amendamentul 76
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază probabilitatea unui scenariu 2. subliniază probabilitatea unui scenariu 
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de creștere economică scăzută pe termen 
lung, în care statele membre vor fi nevoite 
să își consolideze bugetele și să își 
reformeze economiile în condiții de 
austeritate; subscrie, prin urmare, la opinia 
exprimată în cartea albă a Comisiei, 
potrivit căreia va trebui ca oamenii să facă 
economii de pensii ocupaționale 
complementare și, dacă este posibil, de 
pensii private;

de creștere economică scăzută pe termen 
lung, în care statele membre vor fi nevoite 
să își consolideze finanțele publice și să își 
reformeze economiile în condiții de 
austeritate; subscrie, prin urmare, la opinia 
exprimată în cartea albă a Comisiei, 
potrivit căreia va trebui ca oamenii să facă 
economii de pensii ocupaționale 
complementare și, dacă este posibil, de 
pensii private;

Or. en

Amendamentul 77
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază probabilitatea unui scenariu 
de creștere economică scăzută pe termen 
lung, în care statele membre vor fi nevoite 
să își consolideze bugetele și să își 
reformeze economiile în condiții de 
austeritate; subscrie, prin urmare, la opinia 
exprimată în cartea albă a Comisiei, 
potrivit căreia va trebui ca oamenii să facă 
economii de pensii ocupaționale 
complementare și, dacă este posibil, de 
pensii private;

2. subliniază probabilitatea unui scenariu 
de creștere economică scăzută pe termen 
lung, în care numeroase state membre vor 
fi nevoite să își consolideze bugetele și să 
își reformeze economiile în condiții de 
austeritate; subscrie, prin urmare, la opinia 
exprimată în cartea albă a Comisiei, 
potrivit căreia va trebui ca oamenii să facă 
economii de pensii ocupaționale 
complementare și, dacă este posibil, de 
pensii private;

Or. de

Amendamentul 78
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază probabilitatea unui scenariu 2. subliniază probabilitatea unui scenariu 
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de creștere economică scăzută pe termen 
lung, în care statele membre vor fi nevoite 
să își consolideze bugetele și să își 
reformeze economiile în condiții de 
austeritate; subscrie, prin urmare, la opinia 
exprimată în cartea albă a Comisiei, 
potrivit căreia va trebui ca oamenii să facă 
economii de pensii ocupaționale 
complementare și, dacă este posibil, de 
pensii private;

de creștere economică scăzută pe termen 
lung, în care statele membre vor fi nevoite 
să își consolideze bugetele și să își 
reformeze economiile în condiții de 
austeritate; subscrie, prin urmare, la opinia 
exprimată în cartea albă a Comisiei, 
potrivit căreia va trebui ca oamenii să facă 
economii de pensii ocupaționale 
complementare și de eventualele pensii 
private individuale;

Or. en

Amendamentul 79
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază probabilitatea unui scenariu 
de creștere economică scăzută pe termen 
lung, în care statele membre vor fi nevoite 
să își consolideze bugetele și să își 
reformeze economiile în condiții de 
austeritate; subscrie, prin urmare, la opinia 
exprimată în cartea albă a Comisiei, 
potrivit căreia va trebui ca oamenii să facă 
economii de pensii ocupaționale 
complementare și, dacă este posibil, de 
pensii private;

2. subliniază probabilitatea unui scenariu 
de creștere economică scăzută pe termen 
lung, în care statele membre vor fi nevoite 
să își consolideze bugetele și să își 
reformeze economiile în condiții de 
austeritate; subscrie, prin urmare, la opinia 
exprimată în cartea albă a Comisiei, 
potrivit căreia va trebui ca oamenii să facă 
economii de pensii ocupaționale 
complementare și, dacă este posibil, de 
pensii private; solicită statelor membre să 
garanteze tuturor persoanelor în vârstă 
venituri adecvate prin drepturi individuale 
la pensie și, de asemenea, să mențină 
accesul egal la pensii obligatorii 
reglementate de stat, independent de 
existența unor pensii suplimentare;

Or. en

Amendamentul 80
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră îngrijorător numărul tot 
mai mare de persoane în vârstă, mai ales 
de femei, care trăiesc sub pragul de 
sărăcie și consideră că sistemele de pensii 
ar trebui să garanteze un standard de 
viață adecvat și decent pentru toți;

Or. en

Amendamentul 81
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre să implementeze reforme 
ale sistemelor lor din primul pilon, 
aliniind anii de contribuție la schimbările 
raportului dintre pensionari și persoane 
de vârstă activă, inclusiv pentru a 
împiedica situația în care cheltuielile 
publice cu pensiile să afecteze alte 
cheltuieli publice importante; invită 
statele membre să asigure că pensiile din 
primul pilon  eventual completate cu 
dispoziții pentru un venit minim  pentru 
a asigura un venit minim decent;

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon trebuie să rămână sursa de 
venit cea mai importantă a pensionarilor; 
invită statele să elaboreze în continuare 
strategii pentru o piață a muncii mai 
active și mai favorabile incluziunii în 
vederea diminuării raportului dependenței 
economice dintre persoanele inactive și 
persoanele încadrate în muncă și în 
vederea menținerii unei forțe de muncă 
suficiente, precum și să coreleze aceste 
reforme cu îmbunătățirea constantă a 
condițiilor de muncă și cu punerea în 
aplicare a unor programe de formare pe 
parcursul vieții, care să permită o 
activitate profesională mai solidă și mai 
îndelungată;

Or. fr

Amendamentul 82
Inês Cristina Zuber
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre să implementeze reforme 
ale sistemelor lor din primul pilon, 
aliniind anii de contribuție la schimbările 
raportului dintre pensionari și persoane 
de vârstă activă, inclusiv pentru a 
împiedica situația în care cheltuielile 
publice cu pensiile să afecteze alte 
cheltuieli publice importante; invită 
statele membre să asigure că pensiile din 
primul pilon  eventual completate cu 
dispoziții pentru un venit minim  pentru 
a asigura un venit minim decent;

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; îndeamnă
statele membre să garanteze pensiile din 
primul pilon, în vederea asigurării unui 
venit corespunzător, care să le permită 
pensionarilor un trai decent, astfel încât 
să nu ajungă niciodată sub pragul 
sărăciei; 

Or. pt

Amendamentul 83
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre să implementeze reforme 
ale sistemelor lor din primul pilon, 
aliniind anii de contribuție la schimbările 
raportului dintre pensionari și persoane 
de vârstă activă, inclusiv pentru a 
împiedica situația în care cheltuielile 
publice cu pensiile să afecteze alte 
cheltuieli publice importante; invită statele 
membre să asigure că pensiile din primul 
pilon – eventual completate cu dispoziții 
pentru un venit minim – pentru a asigura 

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statelor membre să își proiecteze sistemele 
de pensii în acord cu cerințele presupuse 
de o pensie care să mențină standardul de 
viață și, în acest sens, să pună accentul pe 
primul pilon, care trebuie să asigure 
pensii adecvate și sigure prin extinderea 
bazei de finanțare și adaptarea la 
evoluțiile în materie de productivitate; 
invită statele membre să asigure că pensiile 
din primul pilon – eventual completate cu 
dispoziții pentru un venit minim – pentru a 
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un venit minim decent; asigura o pensie care să mențină 
standardul de viață, însă cel puțin un venit 
minim decent1;
__________________
1 Rezoluția Parlamentului European din 
9 octombrie 2008 referitoare la 
promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei, inclusiv a sărăciei 
infantile în Uniunea Europeană (JO C 
9E, 15.1.2010, p. 11.)

Or. de

Amendamentul 84
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre să implementeze reforme 
ale sistemelor lor din primul pilon, aliniind 
anii de contribuție la schimbările 
raportului dintre pensionari și persoane 
de vârstă activă, inclusiv pentru a 
împiedica situația în care cheltuielile 
publice cu pensiile să afecteze alte 
cheltuieli publice importante; invită statele 
membre să asigure că pensiile din primul 
pilon – eventual completate cu dispoziții 
pentru un venit minim – pentru a asigura 
un venit minim decent;

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre să implementeze reforme 
ale sistemelor lor din primul pilon în așa 
fel încât vârsta de pensionare să nu fie 
corelată cu vârsta, ci să fie stabilită în 
funcție de numărul de ani de 
contributivitate; invită statele membre să 
asigure că pensiile din primul pilon –
completate cu dispoziții pentru un venit 
minim – pentru a asigura un venit minim 
decent;

Or. de

Amendamentul 85
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre să implementeze reforme 
ale sistemelor lor din primul pilon, aliniind 
anii de contribuție la schimbările 
raportului dintre pensionari și persoane 
de vârstă activă, inclusiv pentru a 
împiedica situația în care cheltuielile 
publice cu pensiile să afecteze alte 
cheltuieli publice importante; invită statele 
membre să asigure că pensiile din primul 
pilon eventual completate cu dispoziții 
pentru un venit minim pentru a asigura un 
venit minim decent;

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre să implementeze reforme 
ale sistemelor lor din primul pilon și să 
stabilească vârsta legală de pensionare în 
funcție de stagiul de cotizare efectiv în 
locul unei limite de vârstă fixe; invită 
statele membre să garanteze că pensiile din 
primul pilon – eventual completate cu 
dispoziții pentru un venit minim – pentru a 
asigura un venit minim decent;

Or. en

Amendamentul 86
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre să implementeze reforme 
ale sistemelor lor din primul pilon, aliniind 
anii de contribuție la schimbările raportului 
dintre pensionari și persoane de vârstă 
activă, inclusiv pentru a împiedica situația 
în care cheltuielile publice cu pensiile să 
afecteze alte cheltuieli publice importante; 
invită statele membre să asigure că 
pensiile din primul pilon eventual 
completate cu dispoziții pentru un venit 
minim pentru a asigura un venit minim 
decent;

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a multor pensionari; invită 
statele membre să ia în considerare 
aplicarea unor reforme ale sistemelor lor 
din primul pilon, aliniind stagiul de 
cotizare la schimbările raportului dintre 
pensionari și persoane de vârstă activă, 
inclusiv pentru a împiedica situația în care 
cheltuielile publice cu pensiile să afecteze 
alte cheltuieli publice importante; 
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Or. en

Amendamentul 87
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre să implementeze reforme 
ale sistemelor lor din primul pilon, aliniind 
anii de contribuție la schimbările raportului 
dintre pensionari și persoane de vârstă 
activă, inclusiv pentru a împiedica situația 
în care cheltuielile publice cu pensiile să 
afecteze alte cheltuieli publice importante; 
invită statele membre să asigure că pensiile 
din primul pilon – eventual completate cu 
dispoziții pentru un venit minim – pentru 
a asigura un venit minim decent;

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre să implementeze reforme 
ale sistemelor lor din primul pilon, aliniind 
stagiul de cotizare la schimbările raportului 
dintre pensionari și persoane de vârstă 
activă, inclusiv pentru a împiedica situația 
în care cheltuielile publice cu pensiile să 
afecteze alte cheltuieli publice importante; 
invită statele membre să asigure că pensiile 
din primul pilon – pot constitui o bază 
sigură de finanțare a standardului de 
viață, a calității vieții și astfel a unei vieți 
proprii decente; o reglementare legislativă 
privind pensiile minime pentru asigurarea 
existenței ar fi considerată o măsură de 
combatere a sărăciei și astfel o parte a 
ajutorului social, și nu a sistemelor de 
asigurări de pensii de tip redistributiv;

Or. de

Amendamentul 88
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
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mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre să implementeze reforme 
ale sistemelor lor din primul pilon, aliniind 
anii de contribuție la schimbările 
raportului dintre pensionari și persoane de 
vârstă activă, inclusiv pentru a împiedica 
situația în care cheltuielile publice cu 
pensiile să afecteze alte cheltuieli publice 
importante; invită statele membre să 
asigure că pensiile din primul pilon 
eventual completate cu dispoziții pentru un 
venit minim pentru a asigura un venit 
minim decent;

mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre ca, la aplicarea unor 
reforme ale sistemelor lor din primul pilon, 
să abordeze schimbările raportului dintre 
pensionari și angajați printr-o serie de 
măsuri care să crească rata de ocupare a 
forței de muncă, inclusiv pentru a 
împiedica situația în care cheltuielile 
publice cu pensiile să afecteze alte 
cheltuieli publice importante; invită statele 
membre să garanteze că pensiile din 
primul pilon – eventual completate cu 
dispoziții pentru un venit minim – pentru a 
asigura un venit minim decent universal, 
superior pragului de sărăcie;

Or. en

Amendamentul 89
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre să implementeze reforme 
ale sistemelor lor din primul pilon, aliniind 
anii de contribuție la schimbările raportului 
dintre pensionari și persoane de vârstă 
activă, inclusiv pentru a împiedica situația 
în care cheltuielile publice cu pensiile să 
afecteze alte cheltuieli publice importante; 
invită statele membre să asigure că 
pensiile din primul pilon eventual 
completate cu dispoziții pentru un venit 
minim pentru a asigura un venit minim 
decent;

3. subliniază că sistemele publice de pensii
rămân sursa de venit cea mai importantă a 
pensionarilor; invită statele membre să 
implementeze reforme ale sistemelor lor 
publice, aliniind stagiul de cotizare și 
vârsta de pensionare la schimbările 
raportului dintre pensionari și persoane de 
vârstă activă, inclusiv pentru a împiedica 
situația în care cheltuielile publice cu 
pensiile să afecteze alte cheltuieli publice 
importante, în special investițiile sociale; 
invită statele membre să garanteze că 
sistemele publice de pensii – eventual 
completate cu dispoziții pentru un venit 
minim – pentru a asigura un venit minim 
decent;

Or. en



AM\924597RO.doc 45/160 PE502.214v02-00

RO

Amendamentul 90
Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre să implementeze reforme 
ale sistemelor lor din primul pilon, aliniind 
anii de contribuție la schimbările raportului 
dintre pensionari și persoane de vârstă 
activă, inclusiv pentru a împiedica situația 
în care cheltuielile publice cu pensiile să 
afecteze alte cheltuieli publice importante; 
invită statele membre să asigure că pensiile 
din primul pilon – eventual completate cu 
dispoziții pentru un venit minim – pentru a 
asigura un venit minim decent;

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre să implementeze reforme 
ale sistemelor lor din primul pilon, aliniind 
stagiul de cotizare la schimbările raportului 
dintre pensionari și persoane de vârstă 
activă, ținând seama de ratele de ocupare 
a forței de muncă, inclusiv pentru a 
împiedica situația în care cheltuielile 
publice cu pensiile să afecteze alte 
cheltuieli publice importante; invită statele 
membre să asigure că pensiile din primul 
pilon – eventual completate cu dispoziții 
pentru un venit minim – pentru a asigura 
un standard de viață decent și o 
independență economică;

Or. de

Amendamentul 91
Csaba Őry

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre să implementeze reforme 
ale sistemelor lor din primul pilon, aliniind 
anii de contribuție la schimbările raportului 
dintre pensionari și persoane de vârstă 
activă, inclusiv pentru a împiedica situația 
în care cheltuielile publice cu pensiile să 
afecteze alte cheltuieli publice importante; 

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre să implementeze reforme 
ale sistemelor lor din primul pilon, aliniind 
stagiul de cotizare la schimbările raportului 
dintre pensionari și persoane de vârstă 
activă, inclusiv pentru a împiedica situația 
în care cheltuielile publice cu pensiile să 
afecteze alte cheltuieli publice importante; 
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invită statele membre să asigure că pensiile 
din primul pilon  eventual completate cu 
dispoziții pentru un venit minim  pentru a 
asigura un venit minim decent

invită statele membre să asigure pensiile 
din primul pilon  eventual completate cu 
dispoziții pentru un venit  pentru a asigura 
un venit decent, comparabil cu câștigurile 
anterioare și contribuțiile plătite;

Or. hu

Amendamentul 92
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre să implementeze reforme 
ale sistemelor lor din primul pilon, aliniind 
anii de contribuție la schimbările raportului 
dintre pensionari și persoane de vârstă 
activă, inclusiv pentru a împiedica situația 
în care cheltuielile publice cu pensiile să 
afecteze alte cheltuieli publice importante; 
invită statele membre să asigure că pensiile 
din primul pilon eventual completate cu 
dispoziții pentru un venit minim pentru a 
asigura un venit minim decent;

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor și asigură 
un nivel optim de protecție a venitului 
pentru persoanele în vârstă, în special 
pentru grupurile cele mai vulnerabile, 
cum ar fi lucrătorii cu venituri mici, 
persoanele care și-au întrerupt temporar 
activitatea profesională în mod justificat 
etc.; invită statele membre să 
implementeze reforme ale sistemelor lor 
din primul pilon, aliniind stagiul de 
cotizare la schimbările raportului dintre 
pensionari și persoane de vârstă activă, 
inclusiv pentru a împiedica situația în care 
cheltuielile publice cu pensiile să afecteze 
alte cheltuieli publice importante; invită 
statele membre să garanteze că pensiile din 
primul pilon – eventual completate cu 
dispoziții pentru un venit minim – pentru a 
asigura un venit minim decent;

Or. en

Amendamentul 93
Thomas Mann
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre să implementeze reforme 
ale sistemelor lor din primul pilon, aliniind 
anii de contribuție la schimbările raportului 
dintre pensionari și persoane de vârstă 
activă, inclusiv pentru a împiedica situația 
în care cheltuielile publice cu pensiile să 
afecteze alte cheltuieli publice importante; 
invită statele membre să asigure că pensiile 
din primul pilon – eventual completate cu 
dispoziții pentru un venit minim – pentru a 
asigura un venit minim decent;

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre a căror nevoie de a 
recupera este vizibilă să implementeze 
reforme ale sistemelor lor din primul pilon, 
aliniind stagiul de cotizare la schimbările 
raportului dintre pensionari și persoane de 
vârstă activă, inclusiv pentru a împiedica 
situația în care cheltuielile publice cu 
pensiile să afecteze alte cheltuieli publice 
importante; invită statele membre să 
asigure că pensiile din primul pilon –
eventual completate cu dispoziții pentru un 
venit minim – pentru a asigura un venit 
minim decent;

Or. de

Amendamentul 94
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre să implementeze reforme 
ale sistemelor lor din primul pilon, aliniind 
anii de contribuție la schimbările 
raportului dintre pensionari și persoane de 
vârstă activă, inclusiv pentru a împiedica 
situația în care cheltuielile publice cu 
pensiile să afecteze alte cheltuieli publice 
importante; invită statele membre să 
asigure că pensiile din primul pilon –
eventual completate cu dispoziții pentru un 
venit minim – pentru a asigura un venit 

3. subliniază că pensiile din cadrul 
primului pilon rămân sursa de venit cea 
mai importantă a pensionarilor; invită 
statele membre să implementeze reforme 
ale sistemelor lor din primul pilon, aliniind 
stagiul de cotizare la schimbările 
înregistrate de speranța de viață și de 
raportul dintre pensionari și persoane de 
vârstă activă, inclusiv pentru a împiedica 
situația în care cheltuielile publice cu 
pensiile să afecteze alte cheltuieli publice 
importante; invită statele membre să 
garanteze că pensiile din primul pilon –
eventual completate cu dispoziții pentru un 
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minim decent; venit minim – pentru a asigura un venit 
minim decent;

Or. fr

Amendamentul 95
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază faptul că sustenabilitatea și 
îmbunătățirea sistemelor de pensii sunt, 
evident, condiționate de primul pilon, 
după cum a arătat criza financiară; 
subliniază necesitatea adoptării de 
reforme la nivelul sistemelor de pensii, în 
vederea apărării sistemelor publice, 
solidare și universale de securitate 
socială, care garantează reforme decente 
pentru toți cetățenii, reflectând o 
veritabilă solidaritate între generații;

Or. pt

Amendamentul 96
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că un raport echilibrat între 
anii de activitate și durata pensionării nu 
ar trebui stabilit numai pe baza vârstei de 
pensionare, ci, în primul rând, pe baza 
anilor de activitate desfășurată înainte de 
vârsta necesară de pensionare;

Or. de
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Amendamentul 97
Olle Ludvigsson

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază faptul că în contextul 
eforturilor de reformă în domeniul 
pensiilor ar trebui să se acorde prioritate 
în mod deosebit aspectelor legate de 
combaterea sărăciei; subliniază că, în 
absența unor măsuri ambițioase în acest 
sens, obiectivul Strategiei Europa 2020 în 
materie de sărăcie și excluziune socială 
nu va putea fi atins;

Or. en

Amendamentul 98
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită statele membre să consolideze 
sistemele publice de pensii, prin 
îmbunătățirea calității locurilor de 
muncă, a salariilor și a serviciilor sociale 
și prin menținerea mijloacelor de 
finanțare a sistemelor de protecție socială;

Or. en

Amendamentul 99
Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că o mare parte a 
lucrătorilor din UE nu este acoperită de 
sistemele de pensii profesionale și că, de 
asemenea, cel de-al treilea pilon rămâne 
inaccesibil majorității grupurilor de 
populație;

Or. de

Amendamentul 100
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește că sistemele publice de 
pensii sunt singurele care se bazează pe 
principiul solidarității în cadrul aceleiași 
generații și între generații diferite; 
consideră, prin urmare, că sistemele 
publice de pensii sunt cele mai în măsură 
să mențină nivelul de trai al persoanelor 
pensionate și să prevină sărăcia
persoanelor în vârstă, precum și că, dacă 
pot fi completate de alte sisteme, acestea 
nu pot, în niciun caz, să fie înlocuite de 
acestea din urmă; invită statele membre 
să garanteze pensiile din primul pilon 
pentru a asigura un venit adecvat pentru 
un nivel de trai demn;

Or. fr

Amendamentul 101
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. regretă faptul că, în Cartea sa albă, 
Comisia nu abordează nevoia 
fundamentală de consolidare a sistemelor 
publice de pensii sau diversificarea 
surselor sale de finanțare, de exemplu, 
printr-o contribuție socială generalizată 
care ar conduce la introducerea 
veniturilor din capital la această 
finanțare;

Or. fr

Amendamentul 102
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. reamintește faptul că stimulentele 
pentru promovarea sistemelor de pensie 
individuală, cum ar fi reducerile fiscale, 
au efecte negative asupra bugetelor 
publice și a sistemelor de securitate 
socială; solicită o mai mare reducere a 
costurilor, o mai mare transparență, 
precum și o mai bună supraveghere și 
protecție a consumatorilor în ceea ce 
privește sistemele de economii private;

Or. fr

Amendamentul 103
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – partea introductivă
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. remarcă faptul că criza a relevat 
vulnerabilitatea sistemelor de pensii 
finanțate și a celor prin repartiție; 

4. remarcă faptul că criza a relevat 
vulnerabilitatea sistemelor de pensii 
finanțate și a celor prin repartiție;

recomandă sisteme de pensii cu piloni 
multipli, constând cel puțin din: 
[...]

invită Comisia să se asigure că orice 
reglementare existentă sau viitoare în 
domeniul pensiilor conduc la sisteme de
pensii cu piloni multipli;

invită Comisia să se asigure că orice 
reglementare existentă sau viitoare în 
domeniul pensiilor conduce la sisteme de 
pensii cu piloni multipli;

Or. en

Amendamentul 104
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. remarcă faptul că criza a relevat 
vulnerabilitatea sistemelor de pensii 
finanțate și a celor prin repartiție; 
recomandă sisteme de pensii cu piloni 
multipli, constând cel puțin din:

4. remarcă faptul că criza a relevat, în 
anumite state membre, vulnerabilitatea 
sistemelor de pensii finanțate și a celor prin 
repartiție; recomandă o abordare holistică 
a reformelor privind pensiile, ținând 
seama de toate componentele sistemelor 
de pensii, precum și ca sistemul să fie 
alcătuit din:

Or. fr

Amendamentul 105
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – partea introductivă
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. remarcă faptul că criza a relevat 
vulnerabilitatea sistemelor de pensii 
finanțate și a celor prin repartiție; 
recomandă sisteme de pensii cu piloni 
multipli, constând cel puțin din:

4. remarcă faptul că criza financiară și 
economică a relevat în special
vulnerabilitatea sistemelor de pensii 
finanțate și a celor prin repartiție; 
recomandă sisteme de pensii cu piloni 
multipli, constând cel puțin din:

Or. de

Amendamentul 106
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. remarcă faptul că criza a relevat 
vulnerabilitatea sistemelor de pensii 
finanțate și a celor prin repartiție; 
recomandă sisteme de pensii cu piloni 
multipli, constând cel puțin din:

4. remarcă faptul că criza și provocările pe 
care le presupune îmbătrânirea populației 
au relevat vulnerabilitatea sistemelor de 
pensii finanțate și a celor prin repartiție; 
recomandă sisteme de pensii cu piloni 
multipli, care să conducă la o 
individualizare suplimentară a sistemelor 
de pensii; subliniază că sistemele de pensii 
se află în strânsă legătură cu situația 
culturală, socială, politică și economică a 
fiecărui stat membru;

Or. en

Amendamentul 107
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. remarcă faptul că criza a relevat 
vulnerabilitatea sistemelor de pensii 

4. remarcă faptul că criza a relevat 
vulnerabilitatea sistemelor de pensii 
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finanțate și a celor prin repartiție; 
recomandă sisteme de pensii cu piloni 
multipli, constând cel puțin din:

finanțate și a celor prin repartiție; 
recomandă ca statele membre să ia în 
considerare, dacă este necesar, 
introducerea sau menținerea unor sisteme 
de pensii cu piloni multipli, constând, de 
exemplu, din:

Or. en

Amendamentul 108
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. remarcă faptul că criza a relevat 
vulnerabilitatea sistemelor de pensii 
finanțate și a celor prin repartiție; 
recomandă sisteme de pensii cu piloni 
multipli, constând cel puțin din:

4. remarcă faptul că criza bancară și 
financiară a relevat în primul rând 
vulnerabilitatea sistemelor de pensii 
finanțate, dar și a celor prin repartiție; 
recomandă sisteme de pensii cu piloni 
multipli, constând cel puțin din:

Or. de

Amendamentul 109
Csaba Őry

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. remarcă faptul că criza a relevat 
vulnerabilitatea sistemelor de pensii 
finanțate și a celor prin repartiție; 
recomandă sisteme de pensii cu piloni 
multipli, constând cel puțin din:

4. remarcă faptul că criza a relevat 
vulnerabilitatea sistemelor de pensii 
finanțate și a celor prin repartiție; 
recomandă sisteme de pensii cu piloni 
multipli, constând în:

Or. hu
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Amendamentul 110
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) o pensie decentă minimă publică, în 
cadrul primului pilon,

eliminat

Or. en

Amendamentul 111
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) o pensie decentă minimă publică, în 
cadrul primului pilon,

eliminat

Or. en

Amendamentul 112
Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) o pensie decentă minimă publică, în 
cadrul primului pilon;

(i) un standard de viață asigurat în cadrul 
primului pilon;

Or. de

Amendamentul 113
Heinz K. Becker
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Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) o pensie decentă minimă publică, în 
cadrul primului pilon;

(i) o pensie publică în cadrul procedurii de 
redistribuire a primului pilon, care poate 
constitui o bază sigură de finanțare a 
standardului de viață, a calității vieții și 
astfel a unei vieți proprii decente;

Or. de

Amendamentul 114
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) o pensie decentă minimă publică, în 
cadrul primului pilon;

(i) o pensie care să mențină standardul de 
viață, în cadrul primului pilon;

Or. de

Amendamentul 115
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) o pensie decentă minimă publică, în 
cadrul primului pilon,

(i) în primul rând, o pensie publică 
corespunzătoare, în cadrul primului pilon, 
care să permită un trai decent și să 
asigure un venit substitutiv suficient,

Or. fr
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Amendamentul 116
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) o pensie decentă minimă publică, în 
cadrul primului pilon,

(i) un sistem public de pensii, care ar 
include fie componenta de tip 
redistributiv, fie componenta finanțată, 
sau ambele componente și care ar garanta 
o pensie publică minimă decentă;

Or. en

Amendamentul 117
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) o pensie finanțată, colectivă și 
obligatorie, corelată cu locul de muncă, în 
cadrul celui de-al doilea pilon, de 
preferință gestionat de partenerii sociali 
(sectoriali);

eliminat

Or. en

Amendamentul 118
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) o pensie finanțată, colectivă și 
obligatorie, corelată cu locul de muncă, în 
cadrul celui de-al doilea pilon, de 

eliminat
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preferință gestionat de partenerii sociali 
(sectoriali);

Or. en

Amendamentul 119
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) o pensie finanțată, colectivă și 
obligatorie, corelată cu locul de muncă, în 
cadrul celui de-al doilea pilon, de 
preferință gestionat de partenerii sociali 
(sectoriali);

(ii) o pensie finanțată public, transparentă 
și solidă, în cadrul primului pilon, ca bază 
de finanțare a standardului de viață;

Or. de

Amendamentul 120
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) o pensie finanțată, colectivă și 
obligatorie, corelată cu locul de muncă, în 
cadrul celui de-al doilea pilon, de 
preferință gestionat de partenerii sociali 
(sectoriali);

(ii) fonduri de pensii ocupaționale, 
accesibile publicului larg și corelate cu 
locul de muncă, de preferință gestionate de 
partenerii sociali (sectoriali);

Or. en

Amendamentul 121
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul ii
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) o pensie finanțată, colectivă și
obligatorie, corelată cu locul de muncă, în 
cadrul celui de-al doilea pilon, de 
preferință gestionat de partenerii sociali 
(sectoriali);

(ii) o pensie finanțată, colectivă și 
generalizată, corelată cu locul de muncă, 
în cadrul celui de-al doilea pilon, gestionat
la nivel de sector sau la nivel de 
întreprindere;

Or. en

Amendamentul 122
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) o pensie finanțată, colectivă și
obligatorie, corelată cu locul de muncă, în 
cadrul celui de-al doilea pilon, de 
preferință gestionat de partenerii sociali 
(sectoriali);

(ii) o pensie finanțată, colectivă 
suplimentară generalizată, corelată cu 
locul de muncă, în cadrul celui de-al doilea 
pilon, gestionat de partenerii sociali 
(sectoriali), introdusă, de preferință, prin 
acorduri colective, în care să fie integrate 
dimensiunile fundamentale ale 
solidarității între lucrători și 
responsabilității angajatorilor; indică 
faptul că această responsabilitate nu 
trebuie asumată de autoritățile publice;

Or. fr

Amendamentul 123
Csaba Őry

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) o pensie finanțată, colectivă și 
obligatorie, corelată cu locul de muncă, în 
cadrul celui de-al doilea pilon, de 

(ii) o pensie finanțată, colectivă, corelată 
cu locul de muncă, în cadrul celui de-al 
doilea pilon, care poate fi gestionată și de
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preferință gestionat de partenerii sociali 
(sectoriali);

partenerii sociali (sectoriali);

Or. hu

Amendamentul 124
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) o pensie finanțată, colectivă și 
obligatorie, corelată cu locul de muncă, în 
cadrul celui de-al doilea pilon, de 
preferință gestionat de partenerii sociali 
(sectoriali);

(ii) o pensie finanțată, colectivă, corelată 
cu locul de muncă, în cadrul celui de-al 
doilea pilon, care ar putea fi gestionat de 
partenerii sociali (sectoriali);

Or. en

Amendamentul 125
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) o pensie finanțată, colectivă și 
obligatorie, corelată cu locul de muncă, în 
cadrul celui de-al doilea pilon, de 
preferință gestionat de partenerii sociali 
(sectoriali);

(ii) o pensie finanțată, colectivă și 
obligatorie, corelată cu locul de muncă, în 
cadrul celui de-al doilea pilon, de 
preferință negociat de partenerii sociali și 
totodată gestionat de organisme 
independente cu răspundere publică, care 
includ membri ai sistemelor;

Or. en

Amendamentul 126
Thomas Händel
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Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) o pensie finanțată, colectivă și 
obligatorie, corelată cu locul de muncă, în 
cadrul celui de-al doilea pilon, de 
preferință gestionat de partenerii sociali 
(sectoriali);

(ii) o pensie colectivă, corelată cu locul de 
muncă, în cadrul celui de-al doilea pilon, 
de preferință gestionat de partenerii sociali 
(sectoriali), care să aibă caracter 
complementar;

Or. de

Amendamentul 127
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) o pensie finanțată, colectivă și 
obligatorie, corelată cu locul de muncă, în 
cadrul celui de-al doilea pilon, de 
preferință gestionat de partenerii sociali 
(sectoriali);

(ii) o pensie finanțată, colectivă și 
obligatorie, corelată cu locul de muncă, în 
cadrul celui de-al doilea pilon, gestionat de 
partenerii sociali (sectoriali);

Or. en

Amendamentul 128
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) o pensie finanțată, colectivă și 
obligatorie, corelată cu locul de muncă, în 
cadrul celui de-al doilea pilon, de 
preferință gestionat de partenerii sociali 
(sectoriali);

(ii) o pensie finanțată, colectivă și 
obligatorie, corelată cu locul de muncă, în 
cadrul celui de-al doilea pilon, de 
preferință gestionat de partenerii sociali 
(sectoriali); în acest context, lucrătorilor 
trebuie să li se asigure dreptul de acces la 
produsele celui de-al doilea pilon; 
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contribuțiile angajatorilor la pensiile 
profesionale au în continuare caracter 
voluntar;

Or. de

Amendamentul 129
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) o pensie finanțată, colectivă și 
obligatorie, corelată cu locul de muncă, în 
cadrul celui de-al doilea pilon, de 
preferință gestionat de partenerii sociali 
(sectoriali);

(ii) o pensie finanțată, colectivă și 
obligatorie, corelată cu locul de muncă, în 
cadrul celui de-al doilea pilon, de 
preferință gestionat de partenerii sociali 
(sectoriali) și cu participarea obligatorie a 
angajatorilor și a lucrătorilor în cauză;

Or. en

Amendamentul 130
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) o pensie individuală în cadrul celui 
de-al treilea pilon, pe baza economiilor 
particulare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 131
Milan Cabrnoch
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Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) o pensie individuală în cadrul celui 
de-al treilea pilon, pe baza economiilor 
particulare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 132
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) o pensie individuală în cadrul celui 
de-al treilea pilon, pe baza economiilor 
particulare;

eliminat

Or. de

Amendamentul 133
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) o pensie individuală în cadrul celui 
de-al treilea pilon, pe baza economiilor 
particulare;

(iii) sisteme private de economii pentru 
pensie;

Or. en

Amendamentul 134
Heinz K. Becker
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Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) o pensie individuală în cadrul celui de-
al treilea pilon, pe baza economiilor 
particulare;

(iii) o pensie finanțată, corelată cu locul 
de muncă, colectivă și accesibilă în mod 
voluntar, în cadrul celui de-al doilea pilon, 
de preferință gestionat de partenerii 
sociali;

Or. de

Amendamentul 135
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) o pensie individuală în cadrul celui 
de-al treilea pilon, pe baza economiilor 
particulare;

(iii) și pentru cei care au capacitatea 
necesară, economii private individuale 
opționale, în cadrul celui de-al treilea 
pilon, dar care nu ar fi promovate, în 
niciun caz, prin stimulente fiscale;

Or. fr

Amendamentul 136
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

invită statele membre să aibă în vedere 
introducerea unor astfel de sisteme sau a 
unora comparabile în cazurile în care 
acestea încă nu există; invită Comisia să 
se asigure că orice reglementare existentă 
sau viitoare în domeniul pensiilor conduc
la sisteme de pensii cu piloni multipli;

invită Comisia să se asigure că orice 
reglementare existentă sau viitoare în 
domeniul pensiilor conduce la sisteme de 
pensii cu piloni multipli, luând în 
considerare specificitățile sistemelor de 
pensii ale statelor membre;
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Or. en

Amendamentul 137
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

invită statele membre să aibă în vedere 
introducerea unor astfel de sisteme sau a 
unora comparabile în cazurile în care 
acestea încă nu există; invită Comisia să 
se asigure că orice reglementare existentă 
sau viitoare în domeniul pensiilor conduc
la sisteme de pensii cu piloni multipli;

invită Comisia să se asigure că orice 
reglementare existentă sau viitoare în 
domeniul pensiilor conduce la sisteme de 
pensii cu piloni multipli și respectă pe 
deplin aceste sisteme;

Or. en

Amendamentul 138
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

invită statele membre să aibă în vedere 
introducerea unor astfel de sisteme sau a 
unora comparabile în cazurile în care 
acestea încă nu există; invită Comisia să 
se asigure că orice reglementare existentă 
sau viitoare în domeniul pensiilor conduc
la sisteme de pensii cu piloni multipli;

invită Comisia să se asigure că orice 
reglementare existentă sau viitoare în 
domeniul pensiilor conduce la sisteme de 
pensii cu piloni multipli;

Or. en
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Amendamentul 139
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

invită statele membre să aibă în vedere 
introducerea unor astfel de sisteme sau a 
unora comparabile în cazurile în care 
acestea încă nu există; invită Comisia să se 
asigure că orice reglementare existentă sau 
viitoare în domeniul pensiilor conduc la 
sisteme de pensii cu piloni multipli;

invită statele membre să aibă în vedere 
introducerea unor astfel de sisteme sau a 
unora comparabile în cazurile în care 
acestea încă nu există; invită Comisia să se 
asigure că orice reglementare existentă sau 
viitoare în domeniul pensiilor conduce la 
sisteme de pensii;

Or. de

Amendamentul 140
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

invită statele membre să aibă în vedere 
introducerea unor astfel de sisteme sau a 
unora comparabile în cazurile în care 
acestea încă nu există; invită Comisia să se 
asigure că orice reglementare existentă sau 
viitoare în domeniul pensiilor conduc la 
sisteme de pensii cu piloni multipli;

invită statele membre să aibă în vedere 
introducerea unor astfel de sisteme sau a 
unora comparabile în cazurile în care 
acestea încă nu există; invită Comisia să se 
asigure că orice reglementare existentă sau 
viitoare în domeniul pensiilor conduce la 
sisteme de pensii durabile atât din punct 
de vedere financiar, cât și social, 
consolidând politicile privind bunăstarea 
persoanelor în vârstă, în afară de pensii, 
ca sprijin fiscal pentru accesul la dreptul 
de proprietate asupra locuinței sau pentru 
acoperirea costurilor de îngrijire 
medicală;

Or. fr
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Amendamentul 141
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

invită statele membre să aibă în vedere 
introducerea unor astfel de sisteme sau a 
unora comparabile în cazurile în care 
acestea încă nu există; invită Comisia să se 
asigure că orice reglementare existentă sau 
viitoare în domeniul pensiilor conduc la 
sisteme de pensii cu piloni multipli;

invită statele membre să aibă în vedere 
introducerea unor astfel de sisteme sau a 
unora comparabile în cazurile în care 
acestea încă nu există și să se asigure că 
economiile pentru pensie beneficiază de 
protecție optimă, sunt păstrate pentru a fi 
utilizate în viitor și nu cad pradă 
intereselor pe termen scurt ale guvernelor 
care se confruntă cu dificultăți 
financiare; invită Comisia să se asigure că 
orice reglementare existentă sau viitoare în 
domeniul pensiilor conduce la sisteme de 
pensii cu piloni multipli durabile atât din 
punct de vedere financiar, cât și din punct 
de vedere social;

Or. en

Amendamentul 142
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

invită statele membre să aibă în vedere 
introducerea unor astfel de sisteme sau a 
unora comparabile în cazurile în care 
acestea încă nu există; invită Comisia să se 
asigure că orice reglementare existentă sau 
viitoare în domeniul pensiilor conduc la 
sisteme de pensii cu piloni multipli;

constată însă, în acest context, că primul 
pilon ar trebui să fi cel mai important și 
să i se acorde așadar în mod proporțional 
mai multă atenție; invită statele membre 
să aibă în vedere introducerea unor astfel 
de sisteme sau a unora comparabile în 
cazurile în care acestea încă nu există; 
invită Comisia să se asigure că orice 
reglementare existentă sau viitoare în 
domeniul pensiilor conduce la sisteme de 
pensii cu piloni multipli;
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Or. de

Amendamentul 143
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – paragraful 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

invită statele membre să continue punerea 
în aplicare a reformelor necesare pentru a 
asigura sustenabilitatea financiară a 
sistemelor de pensii pe baza menținerii 
suficienței pensiilor în conformitate cu 
semnificația de bază a sistemelor de 
pensii, și anume, printre altele, de a 
permite persoanelor în vârstă să 
beneficieze de standarde de viață decente 
și de independență economică.

Or. el

Amendamentul 144
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. salută recomandarea Comitetului 
Economic și Social European de stabilire 
a unor niveluri minime ale pensiilor în 
scopul asigurării unor venituri din pensii 
care să depășească pragul sărăciei;

Or. fr

Amendamentul 145
Kinga Göncz
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recunoaște importanța fondurilor de 
pensie ca investitori substanțiali și fiabili 
pe termen lung în economia UE; 
subliniază importanța lor pentru 
realizarea obiectivelor strategiei Europa 
2020 privind creșterea economică, locuri 
de muncă mai multe și mai bune și 
realizarea unor societăți incluzive din 
punct de vedere social; îndeamnă Comisia 
să nu pună în pericol potențialul de 
investiții al fondurilor de pensii atunci 
când introduce sau modifică legislația 
UE, în special atunci când va revizui 
Directiva privind activitățile și 
supravegherea instituțiilor pentru 
furnizarea de pensii ocupaționale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 146
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recunoaște importanța fondurilor de 
pensie ca investitori substanțiali și fiabili 
pe termen lung în economia UE; 
subliniază importanța lor pentru 
realizarea obiectivelor strategiei Europa 
2020 privind creșterea economică, locuri 
de muncă mai multe și mai bune și 
realizarea unor societăți incluzive din 
punct de vedere social; îndeamnă Comisia 
să nu pună în pericol potențialul de 
investiții al fondurilor de pensii atunci 
când introduce sau modifică legislația 
UE, în special atunci când va revizui 
Directiva privind activitățile și 

eliminat
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supravegherea instituțiilor pentru 
furnizarea de pensii ocupaționale;

Or. de

Amendamentul 147
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recunoaște importanța fondurilor de 
pensie ca investitori substanțiali și fiabili 
pe termen lung în economia UE; subliniază 
importanța lor pentru realizarea 
obiectivelor strategiei Europa 2020 privind 
creșterea economică, locuri de muncă mai 
multe și mai bune și realizarea unor 
societăți incluzive din punct de vedere 
social; îndeamnă Comisia să nu pună în 
pericol potențialul de investiții al 
fondurilor de pensii atunci când introduce 
sau modifică legislația UE, în special 
atunci când va revizui Directiva privind 
activitățile și supravegherea instituțiilor 
pentru furnizarea de pensii ocupaționale;

5. recunoaște potențialul fondurilor de 
pensie bine reglementate ca investitori 
substanțiali și fiabili pe termen lung în 
economia UE; subliniază importanța lor 
pentru realizarea obiectivelor Strategiei
Europa 2020 privind creșterea economică 
durabilă, locuri de muncă mai multe și mai 
bune și realizarea unor societăți favorabile 
incluziunii din punct de vedere social; 
invită Comisia să propună inițiative care 
să asigure că fondurile de pensii 
contribuie la investiții durabile, sociale și 
inovatoare în conformitate cu Strategia 
UE 2020; îndeamnă Comisia să acorde 
prioritate asigurării neexpunerii 
fondurilor de pensii unor riscuri inutile și 
că există mecanisme de siguranță în caz 
de insolvabilitate a fondurilor de pensii; 
solicită Comisiei să se concentreze asupra 
protecției consumatorilor prin reducerea 
riscurilor de investiții la care sunt expuse 
fondurile de pensii și asupra creșterii 
veniturilor stabile, în special atunci când 
va revizui Directiva privind activitățile și 
supravegherea instituțiilor pentru 
furnizarea de pensii ocupaționale;

Or. en
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Amendamentul 148
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recunoaște importanța fondurilor de 
pensie ca investitori substanțiali și fiabili 
pe termen lung în economia UE; subliniază 
importanța lor pentru realizarea 
obiectivelor strategiei Europa 2020 privind 
creșterea economică, locuri de muncă mai 
multe și mai bune și realizarea unor 
societăți incluzive din punct de vedere 
social; îndeamnă Comisia să nu pună în 
pericol potențialul de investiții al 
fondurilor de pensii atunci când introduce 
sau modifică legislația UE, în special 
atunci când va revizui Directiva privind 
activitățile și supravegherea instituțiilor 
pentru furnizarea de pensii ocupaționale;

5. recunoaște importanța tuturor 
instituțiilor de pensii ca investitori 
substanțiali și fiabili pe termen lung în 
economia UE; subliniază importanța lor 
pentru realizarea obiectivelor Strategiei
Europa 2020 privind creșterea economică, 
locuri de muncă mai multe și mai bune și 
realizarea unor societăți favorabile 
incluziunii din punct de vedere social; 
îndeamnă Comisia să nu pună în pericol 
potențialul de investiții al instituțiilor de 
pensii atunci când introduce sau modifică 
legislația UE.

Or. en

Amendamentul 149
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recunoaște importanța fondurilor de 
pensie ca investitori substanțiali și fiabili 
pe termen lung în economia UE; subliniază 
importanța lor pentru realizarea 
obiectivelor strategiei Europa 2020 privind 
creșterea economică, locuri de muncă mai 
multe și mai bune și realizarea unor 
societăți incluzive din punct de vedere 
social; îndeamnă Comisia să nu pună în 
pericol potențialul de investiții al 
fondurilor de pensii atunci când introduce 
sau modifică legislația UE, în special 

5. recunoaște importanța instituțiilor de 
pensii ocupaționale și individuale ca 
investitori substanțiali și fiabili pe termen 
lung în economia UE; subliniază 
importanța lor pentru realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind 
creșterea economică, locuri de muncă mai 
multe și mai bune și realizarea unor 
societăți favorabile incluziunii din punct de 
vedere social; îndeamnă Comisia să nu 
pună în pericol potențialul de investiții al 
fondurilor de pensii atunci când introduce 
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atunci când va revizui Directiva privind 
activitățile și supravegherea instituțiilor 
pentru furnizarea de pensii ocupaționale;

sau modifică legislația UE, în special 
atunci când va revizui Directiva privind 
activitățile și supravegherea instituțiilor 
pentru furnizarea de pensii ocupaționale;

Or. en

Amendamentul 150
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recunoaște importanța fondurilor de 
pensie ca investitori substanțiali și fiabili 
pe termen lung în economia UE; subliniază 
importanța lor pentru realizarea 
obiectivelor strategiei Europa 2020 privind 
creșterea economică, locuri de muncă mai 
multe și mai bune și realizarea unor 
societăți incluzive din punct de vedere 
social; îndeamnă Comisia să nu pună în 
pericol potențialul de investiții al 
fondurilor de pensii atunci când introduce 
sau modifică legislația UE, în special 
atunci când va revizui Directiva privind 
activitățile și supravegherea instituțiilor 
pentru furnizarea de pensii ocupaționale;

5. recunoaște importanța pe care ar putea-
o avea instrumentele de finanțare a 
sistemelor de pensii (fonduri de pensie și 
întreprinderi de asigurare) ca investitori 
substanțiali și fiabili pe termen lung în 
economia UE; subliniază importanța lor 
pentru realizarea obiectivelor Strategiei
Europa 2020 privind creșterea economică, 
locuri de muncă mai multe și mai bune și 
realizarea unor societăți favorabile 
incluziunii din punct de vedere social dacă 
acestea și-ar orienta investițiile într-un 
mod responsabil către sectoarele de 
dezvoltare pe teritoriul Uniunii; indică 
faptul că această orientare a investițiilor 
ar putea viza, în mod prioritar, 
dezvoltarea întreprinderilor vizate de 
aceste sisteme de pensii; salută viitoarea 
evaluare, în cadrul unei cărți verzi 
anunțate de Comisie privind investițiile pe 
termen lung, a impactului pe care 
reglementările Uniunii îl au asupra 
investițiilor sistemelor de pensii 
complementare; îndeamnă Comisia să nu 
pună în pericol potențialul de investiții al 
fondurilor de pensii atunci când introduce 
sau modifică legislația UE, în special 
atunci când va revizui Directiva privind 
activitățile și supravegherea instituțiilor 
pentru furnizarea de pensii ocupaționale;
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Or. fr

Amendamentul 151
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia, statele membre și 
partenerii sociali să se asigure că tinerii 
sunt reprezentați în mod corespunzător în 
cadrul gestionării fondurilor de pensii și 
să asigure că orice reglementare a 
fondurilor de pensii acordă o atenție 
deosebită scopului de a furniza 
generațiilor viitoare pensii adecvate, care 
să rămână neafectate de 
fluctuațiile/evoluțiile/șocurile de pe piețele 
financiare și de schimbările demografice;

Or. en

Amendamentul 152
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. reamintește că, în contextul Strategiei 
de la Lisabona 2000-2010, pe parcursul 
unui deceniu, Comisia și statele membre 
au purtat discuții exhaustive referitoare la 
reformele structurale privind politica 
macroeconomică, microeconomică și de 
ocupare a forței de muncă, care au avut 
drept rezultat formularea unor 
recomandări întemeiate pe tratate și 
specifice fiecărui stat membru, multe 
dintre acestea făcând în mod direct sau 



PE502.214v02-00 74/160 AM\924597RO.doc

RO

indirect referire la protecția unor pensii 
adecvate și durabile; regretă nepunerea în 
aplicare a acestor recomandări, care ar fi 
putut atenua impactul crizei într-o mare 
măsură;

Or. en

Amendamentul 153
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. salută publicațiile cuprinzătoare și de 
înaltă calitate precum Raportul din 2012 
privind îmbătrânirea și Raportul din 2012 
privind viabilitatea care analizează 
caracterul adecvat pe termen lung și 
sustenabilitatea sistemelor de pensii din 
toate statele membre; regretă faptul că 
sustenabilitatea și caracterul adecvat al 
pensiilor fac obiectul unor rapoarte 
separate cu un puternic caracter tehnic; 
solicită Comisiei și Consiliului să publice 
imediat un rezumat integrat, concis și în 
termeni simpli, care să permită cetățenilor 
să evalueze provocările cu care se 
confruntă sistemul lor național de pensii 
într-o comparație la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 154
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. este de părere că pentru a se ajunge la o 6. este de părere că, pentru a se ajunge la o 
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soluție cuprinzătoare la problema pensiilor, 
ținându-se seama de necesitatea de a se 
lucra mai mult și de a se adapta condițiile 
de muncă și învățarea pe tot parcursul 
vieții astfel încât să le permită oamenilor 
să lucreze mai mult, este de importanță 
crucială să existe un consens între guverne 
și partenerii sociali;

soluție cuprinzătoare la problema pensiilor,
este de importanță crucială să existe un 
consens între guverne și partenerii sociali;

Or. pt

Amendamentul 155
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. este de părere că pentru a se ajunge la o 
soluție cuprinzătoare la problema pensiilor, 
ținându-se seama de necesitatea de a se 
lucra mai mult și de a se adapta condițiile 
de muncă și învățarea pe tot parcursul vieții 
astfel încât să le permită oamenilor să
lucreze mai mult, este de importanță 
crucială să existe un consens între guverne 
și partenerii sociali;

6. este de părere că pentru a se ajunge la o 
soluție cuprinzătoare la problema pensiilor 
și pentru a se adapta condițiile de muncă și 
învățarea pe tot parcursul vieții astfel încât 
să le permită oamenilor să aibă 
posibilitatea de a lucra mai mult, este de 
importanță crucială să existe un consens 
între guverne și partenerii sociali;

Or. en

Amendamentul 156
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. este de părere că pentru a se ajunge la o 
soluție cuprinzătoare la problema pensiilor,
ținându-se seama de necesitatea de a se 
lucra mai mult și de a se adapta condițiile 

6. este de părere că pentru a se ajunge la o 
soluție cuprinzătoare la problema pensiilor, 
ținându-se seama de necesitatea de a
diminua nivelul dependenței economice a 
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de muncă și învățarea pe tot parcursul vieții 
astfel încât să le permită oamenilor să 
lucreze mai mult, este de importanță 
crucială să existe un consens între guverne 
și partenerii sociali;

sistemelor de protecție socială, de a 
îmbunătăți în continuare condițiile de 
muncă și de a promova într-o măsură mai 
mare învățarea pe tot parcursul vieții astfel 
încât să le permită oamenilor să lucreze 
mai mult și să ajungă la vârsta legală a 
pensionării, este de importanță crucială să 
existe un consens între guverne și 
partenerii sociali;

Or. fr

Amendamentul 157
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. este de părere că pentru a se ajunge la o 
soluție cuprinzătoare la problema 
pensiilor, ținându-se seama de necesitatea 
de a se lucra mai mult și de a se adapta 
condițiile de muncă și învățarea pe tot 
parcursul vieții astfel încât să le permită 
oamenilor să lucreze mai mult, este de 
importanță crucială să existe un consens
între guverne și partenerii sociali;

6. este de părere că pentru a se ajunge la o 
soluție eficientă la problema pensiilor, 
ținându-se seama de necesitatea de a se 
lucra mai mult și de a se adapta condițiile 
de muncă și învățarea pe tot parcursul vieții 
astfel încât să le permită oamenilor să 
lucreze mai mult, este de importanță 
crucială să existe un schimb de cele mai 
bune practici între guverne și partenerii 
sociali;

Or. en

Amendamentul 158
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. este de părere că pentru a se ajunge la o 
soluție cuprinzătoare la problema pensiilor, 
ținându-se seama de necesitatea de a se 

6. este de părere că pentru a se ajunge la o 
soluție cuprinzătoare la problema pensiilor, 
ținându-se seama de necesitatea de a 
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lucra mai mult și de a se adapta condițiile 
de muncă și învățarea pe tot parcursul vieții 
astfel încât să le permită oamenilor să 
lucreze mai mult, este de importanță 
crucială să existe un consens între guverne 
și partenerii sociali;

rămâne activi, concomitent cu menținerea 
sănătății, și de a se adapta condițiile de 
muncă și învățarea pe tot parcursul vieții 
astfel încât să le permită oamenilor să 
lucreze până la atingerea vârstei legale de 
pensionare, este de importanță crucială să 
existe un consens între guverne și 
partenerii sociali;

Or. de

Amendamentul 159
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. este de părere că pentru a se ajunge la o 
soluție cuprinzătoare la problema pensiilor, 
ținându-se seama de necesitatea de a se 
lucra mai mult și de a se adapta condițiile 
de muncă și învățarea pe tot parcursul vieții 
astfel încât să le permită oamenilor să 
lucreze mai mult, este de importanță 
crucială să existe un consens între guverne 
și partenerii sociali;

6. este de părere că pentru a se ajunge la o 
soluție cuprinzătoare la problema pensiilor, 
ținându-se seama de necesitatea de a se 
lucra mai mult și de a se adapta condițiile 
de muncă și învățarea pe tot parcursul vieții
indiferent de vârstă, astfel încât să le 
permită oamenilor să lucreze mai mult –
chiar și peste vârsta legală de 

pensionare –, în mod voluntar, este de 
importanță crucială să existe un consens 
între guverne și partenerii sociali; acest 
lucru ar trebui promovat prin stimulente 
fiscale, deoarece se produce o situație 
general avantajoasă; solicită statelor 
membre să elaboreze împreună cu 
partenerii sociali măsuri prin care să 
poată oferi aceste oportunități de formare;

Or. de

Amendamentul 160
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. este de părere că pentru a se ajunge la o 
soluție cuprinzătoare la problema pensiilor, 
ținându-se seama de necesitatea de a se 
lucra mai mult și de a se adapta condițiile 
de muncă și învățarea pe tot parcursul vieții 
astfel încât să le permită oamenilor să 
lucreze mai mult, este de importanță 
crucială să existe un consens între guverne 
și partenerii sociali;

6. este de părere că pentru a se ajunge la o 
soluție cuprinzătoare la problema pensiilor, 
ținându-se seama de necesitatea de a se 
lucra mai mult și de a se adapta condițiile 
de muncă și de a promova învățarea pe tot 
parcursul vieții astfel încât să le permită 
oamenilor să lucreze mai mult, este de 
importanță crucială să existe un consens 
între guverne și partenerii sociali;

Or. en

Amendamentul 161
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că măsuri urgente sunt 
necesare în majoritatea statelor membre 
pentru ca sistemele lor de pensii să devină 
mai favorabile incluziunii și să introducă 
în aceste sisteme persoane care nu sunt 
active pe piața muncii, extinzând astfel 
baza de contribuabili și de beneficiari, și 
în special persoane care desfășoară 
activități independente, persoane care 
beneficiază de alte venituri decât cele 
salariale și migranți; subliniază riscul 
ridicat de sărăcie la bătrânețe la care sunt 
expuși migranții din țări terțe și invită 
Comisia și statele membre să 
îmbunătățească dispozițiile privind 
transferabilitatea pentru migranții din țări 
terțe;

Or. en
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Amendamentul 162
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită Comisia să promoveze o 
directivă-cadru europeană privind 
cuantumul minim al pensiilor, care ar 
putea prevedea ca fiecare persoană, 
începând cu o anumită vârstă, indiferent 
de numărul de ani în care a lucrat, are 
dreptul la o pensie minimă;

Or. en

Amendamentul 163
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază faptul că majorarea vârstei 
legale de pensionare va avea drept 
consecință primordială reportarea 
cheltuielilor asigurate în prealabil de 
sistemele de pensionare către alte rubrici 
de cheltuieli ale sistemelor de protecție 
socială, cum ar fi indemnizațiile de șomaj 
sau îngrijirea medicală;

Or. fr

Amendamentul 164
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută direcția principală a Cărții albe, 
care propune să se pună accent pe: 
obținerea unui echilibru între durata vieții 
profesionale și durata pensionării; 
realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private și 
perfecționarea instrumentelor UE de 
monitorizare a pensiilor;

7. salută direcția principală a Cărții albe, 
care propune asigurarea stabilității 
financiare a sistemelor de pensii în scopul 
furnizării de venituri din pensii adecvate, 
pentru a permite persoanelor în vârstă să 
aibă un nivel de trai decent și, prin 
urmare, independență economică, precum 
și perfecționarea instrumentelor UE de 
monitorizare a pensiilor;

Or. fr

Amendamentul 165
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută direcția principală a Cărții albe, 
care propune să se pună accent pe: 
obținerea unui echilibru între durata vieții 
profesionale și durata pensionării;
realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private și 
perfecționarea instrumentelor UE de 
monitorizare a pensiilor;

7. consideră îngrijorător faptul că Cartea 
albă propune să se pună accent pe: 
realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private, 
ceea ce echivalează cu devalorizarea 
sistemelor publice de securitate socială și 
a principiilor solidarității între generații 
care stau la baza acestora;

Or. pt

Amendamentul 166
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută direcția principală a Cărții albe, 7. regretă faptul că, în Cartea albă a 
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care propune să se pună accent pe: 
obținerea unui echilibru între durata vieții 
profesionale și durata pensionării; 
realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private și
perfecționarea instrumentelor UE de 
monitorizare a pensiilor;

Comisiei nu se abordează în mod 
corespunzător importanța sistemelor de 
pensii decente universale din cadrul 
primului pilon în combaterea sărăciei la 
bătrânețe; subliniază că reducerea 
sărăciei este un obiectiv al Strategiei 
UE 2020 și că pensionarii sunt expuși 
unui risc ridicat de sărăcie în întreaga 
UE; subliniază faptul că pensiile din 
cadrul celui de-al doilea și al celui de-al 
treilea pilon nu sunt disponibile pentru 
persoanele cele mai vulnerabile sau 
pentru persoanele cu venituri foarte mici 
și că tranziția de la un sistem de pensii la 
altul amenință obiectivele UE de 
combatere a sărăciei; salută faptul că în 
Cartea albă se pune accent pe: obținerea 
unui echilibru între durata vieții 
profesionale și durata pensionării; 
instituirea de sisteme de pensii 
ocupaționale complementare bazate pe 
solidaritate și, în cazul în care ele există, 
protecția acestora și perfecționarea 
instrumentelor UE de monitorizare a 
pensiilor;

Or. en

Amendamentul 167
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută direcția principală a Cărții albe, 
care propune să se pună accent pe: 
obținerea unui echilibru între durata vieții 
profesionale și durata pensionării; 
realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private și 
perfecționarea instrumentelor UE de 
monitorizare a pensiilor;

7. se opune, din considerentele 
menționate, direcției principale a Cărții 
albe, care propune să se pună accent pe: 
obținerea unui echilibru între durata vieții 
profesionale și durata pensionării; 
realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private și 
perfecționarea instrumentelor UE de 
monitorizare a pensiilor;
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Or. de

Amendamentul 168
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută direcția principală a Cărții albe, 
care propune să se pună accent pe: 
obținerea unui echilibru între durata vieții 
profesionale și durata pensionării; 
realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private;

7. salută direcția principală a Cărții albe, 
care propune să se pună accent pe: 
obținerea unui echilibru între durata vieții 
profesionale și durata pensionării;
realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și asigurarea 
accesului la acestea pentru toți lucrătorii, 
precum și pentru pensii private;·

Or. el

Amendamentul 169
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută direcția principală a Cărții albe, 
care propune să se pună accent pe: 
obținerea unui echilibru între durata vieții 
profesionale și durata pensionării; 
realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private și 
perfecționarea instrumentelor UE de 
monitorizare a pensiilor;

7. salută direcția principală a Cărții albe, 
care propune să se pună accent pe: 
asigurarea viabilității financiare a 
sistemelor de pensii, pentru a oferi 
venituri din pensii adecvate și pentru a 
permite persoanelor în vârstă să 
beneficieze de un standard de viață decent 
și de independență economică; obținerea 
unui echilibru între durata vieții 
profesionale și durata pensionării; 
realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private și 
perfecționarea instrumentelor UE de 
monitorizare a pensiilor, în conformitate 
cu creșterea numărului de ani de viață 
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sănătoasă, și nu cu speranța de viață în 
general;

Or. en

Amendamentul 170
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută direcția principală a Cărții albe, 
care propune să se pună accent pe: 
obținerea unui echilibru între durata vieții 
profesionale și durata pensionării; 
realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private și 
perfecționarea instrumentelor UE de 
monitorizare a pensiilor;

7. salută direcția principală a Cărții albe, 
care propune să se pună accent pe: 
obținerea unui echilibru între durata vieții 
profesionale și durata pensionării; 
realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private și 
perfecționarea instrumentelor UE de 
monitorizare a pensiilor; subliniază faptul 
că orice astfel de măsuri ar trebui să fie în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
pentru a lua în considerare 
caracteristicile sistemelor de pensii 
ocupaționale;

Or. en

Amendamentul 171
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută direcția principală a Cărții albe, 
care propune să se pună accent pe: 
obținerea unui echilibru între durata vieții
profesionale și durata pensionării; 
realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private și 
perfecționarea instrumentelor UE de 

7. salută direcția principală a Cărții albe, 
care propune să se pună accent pe:
obținerea unui echilibru între durata vieții 
profesionale și durata pensionării; 
realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private și 
perfecționarea instrumentelor UE de 
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monitorizare a pensiilor; monitorizare a pensiilor și a informării cu 
privire la pensii;

Or. en

Amendamentul 172
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. recomandă Comisiei Europene – în 
sensul codeterminării între generații – o 
implicare suplimentară și obligatorie a 
reprezentanților transpartinici ai 
generațiilor la nivelul partenerilor sociali, 
mai exact spus, al unui Consiliu european 
al tinerilor și al unui Consiliu european al 
persoanelor în vârstă, care să fie compus 
din reprezentanții la nivel european ai 
intereselor tinerilor, respectiv ale 
persoanelor în vârstă (precum, în prezent, 
European Youth Forum și AGE Platform 
Europe), care să fie consultați în toate 
deciziile care privesc aceste generații;

Or. de

Amendamentul 173
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
utilizarea, în unele dintre statele membre 
cel mai grav afectate de criza datoriilor, a 
fondurilor publice de pensii de rezervă 
pentru a răscumpăra aproape exclusiv 
datoriile naționale; consideră că această 
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practică sporește riscurile legate de 
eventuala utilizare integrală a acestor 
fonduri și denaturează piețele datoriilor, 
întârziind reformele necesare;
(De exemplu, în Spania, Fondul de pensii 
de rezervă, ale cărui resurse se ridică la 
55 de miliarde de euro, s-a bazat inițial pe 
o abordare echilibrată prin cumpărarea în 
mod exclusiv a unor active cu calificativul 
„AAA”. În ultimii ani, s-a renunțat la 
această practică, iar acum 90 % din active 
fac parte din datoria publică a Spaniei.)

Or. en

Amendamentul 174
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază dreptul persoanelor în 
vârstă la siguranță economică prin 
intermediul unor reforme decente, acest 
drept fiind dobândit ca urmare a 
contribuțiilor realizate de-a lungul vieții 
profesionale, precum și la condiții de trai 
și de conviețuire familială și comunitară 
care să le respecte autonomia personală, 
evitând și depășind izolarea sau 
marginalizarea socială; aceste persoane 
au drept de acces la o rețea publică de 
mecanisme de sprijin pentru persoanele în 
vârstă, accesibilă tuturor cetățenilor, 
independent de condițiile sociale și 
economice ale acestora, respectiv la 
centre de asistență, cămine de îngrijire și 
servicii la domiciliu, precum și la servicii 
publice de sănătate calitative, care să 
permită accesul tuturor la o îmbătrânire 
sănătoasă;

Or. pt
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Amendamentul 175
Liisa Jaakonsaari

Propunere de rezoluție
Punctul 7 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

prelungirea activității profesionale 
reprezintă un aspect important în 
asigurarea de pensii adecvate și în 
finanțarea pensiilor, dar prelungirea
activității profesionale nu ar trebui 
considerată strict ca un aspect legat doar 
de vârsta de pensionare;

Or. fi

Amendamentul 176
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că punerea în aplicare 
a reformelor structurale menite să asigure 
că oamenii muncesc mai mult și pe o 
durată mai îndelungată este singurul mod 
fezabil de a genera venituri fiscale și 
prime de pensii și de asigurări sociale, 
necesare pentru consolidarea bugetelor 
statelor membre și pentru finanțarea unor 
sisteme de pensii adecvate, sigure și 
durabile; atrage atenția asupra riscului ca 
munca cu fracțiune de normă să conducă 
la drepturi la pensie parțiale; invită statele 
membre să rezerve fonduri pentru a 
combate creșterea cheltuielilor publice ale 
populației în curs de pensionare;

eliminat

Or. it
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Amendamentul 177
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că punerea în aplicare 
a reformelor structurale menite să asigure 
că oamenii muncesc mai mult și pe o 
durată mai îndelungată este singurul mod 
fezabil de a genera venituri fiscale și 
prime de pensii și de asigurări sociale, 
necesare pentru consolidarea bugetelor 
statelor membre și pentru finanțarea unor 
sisteme de pensii adecvate, sigure și 
durabile; atrage atenția asupra riscului ca 
munca cu fracțiune de normă să conducă 
la drepturi la pensie parțiale; invită statele 
membre să rezerve fonduri pentru a 
combate creșterea cheltuielilor publice ale 
populației în curs de pensionare;

8. atrage atenția asupra faptului că există 
riscul ca munca cu fracțiune de normă să 
conducă la drepturi la pensie parțiale; 
invită statele membre să rezerve fonduri 
pentru a combate creșterea cheltuielilor 
publice ale populației în curs de 
pensionare; subliniază necesitatea de a 
renunța la impozitul pe veniturile 
salariale în favoarea taxelor de mediu și a 
impozitului pe capital, astfel încât să se 
sprijine ocuparea forței de muncă și să se 
restabilizeze bugetele publice, să se 
extindă baza de impozitare și să se 
efectueze o repartizare corectă și mai 
echitabilă a sarcinilor, inclusiv în cadrul 
sistemului de securitate socială;

Or. en

Amendamentul 178
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că punerea în aplicare 
a reformelor structurale menite să asigure 
că oamenii muncesc mai mult și pe o 
durată mai îndelungată este singurul mod 
fezabil de a genera venituri fiscale și 
prime de pensii și de asigurări sociale, 
necesare pentru consolidarea bugetelor 
statelor membre și pentru finanțarea unor 
sisteme de pensii adecvate, sigure și 
durabile; atrage atenția asupra riscului ca 

8. consideră că statele membre și Comisia 
ar trebui să adopte o altă strategie pentru 
pensionare, care să asigure în primul 
rând o creștere generală a ratei de 
ocupare, să extindă baza de finanțare a 
sistemelor de pensii și, mai ales, să 
implice mai puternic veniturile mari în 
sistemele de pensii de tip redistributiv și în 
cele finanțate din impozite din cadrul 
primului pilon, precum și să coreleze 
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munca cu fracțiune de normă să conducă 
la drepturi la pensie parțiale; invită statele 
membre să rezerve fonduri pentru a 
combate creșterea cheltuielilor publice ale 
populației în curs de pensionare;

dezvoltarea pensiilor cu dezvoltarea 
resurselor productive;

Or. de

Amendamentul 179
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că punerea în aplicare 
a reformelor structurale menite să asigure 
că oamenii muncesc mai mult și pe o 
durată mai îndelungată este singurul mod 
fezabil de a genera venituri fiscale și 
prime de pensii și de asigurări sociale, 
necesare pentru consolidarea bugetelor 
statelor membre și pentru finanțarea unor 
sisteme de pensii adecvate, sigure și 
durabile; atrage atenția asupra riscului ca 
munca cu fracțiune de normă să conducă la 
drepturi la pensie parțiale; invită statele 
membre să rezerve fonduri pentru a 
combate creșterea cheltuielilor publice ale 
populației în curs de pensionare;

8. consideră că problema sustenabilității 
sistemului de pensii nu se rezumă la 
aspectul demografic, ci la problema 
redistribuirii veniturilor, ținând seama de 
faptul că fondurile alocate reformei 
pensiilor reprezintă, în UE, o parte mai 
mică din PIB-ul statelor membre;
subliniază faptul că sistemele publice de 
securitate socială vor fi sustenabile doar 
în urma adoptării de noi forme și surse de 
finanțare a sistemelor legale de reformă, 
extinzând contribuțiile sociale la toate 
veniturile financiare și aplicând reforme 
fiscale care să oblige persoanele cu 
venituri și câștiguri mai mari să 
contribuie într-o măsură mai amplă la 
sistemele publice de securitate socială; 
atrage atenția asupra riscului ca munca cu 
fracțiune de normă să conducă la drepturi 
la pensie parțiale; consideră că este 
necesar să se acorde drepturi egale 
tuturor lucrătorilor, eliminând toate 
formele de încadrare în muncă precară și 
investind în crearea de locuri de muncă 
permanente, în învățarea pe tot parcursul 
vieții și în formarea profesională;

Or. pt
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Amendamentul 180
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că punerea în aplicare a 
reformelor structurale menite să asigure 
că oamenii muncesc mai mult și pe o 
durată mai îndelungată este singurul mod 
fezabil de a genera venituri fiscale și prime 
de pensii și de asigurări sociale, necesare 
pentru consolidarea bugetelor statelor 
membre și pentru finanțarea unor sisteme 
de pensii adecvate, sigure și durabile;
atrage atenția asupra riscului ca munca 
cu fracțiune de normă să conducă la 
drepturi la pensie parțiale; invită statele 
membre să rezerve fonduri pentru a 
combate creșterea cheltuielilor publice ale 
populației în curs de pensionare;

8. subliniază faptul că punerea în aplicare a 
reformelor pieței muncii pentru crearea 
unei munci de calitate, care este singurul 
mod fezabil de a genera stimulente pentru 
organizarea autonomă a vieții 
profesionale, evidențiază, în acest context, 
semnificația îmbătrânirii active și 
sănătoase și a învățării pe tot parcursul 
vieții; subliniază riscul ca șomajul, 
locurile de muncă slab remunerate și 
munca cu fracțiune de normă să conducă 
la sărăcie la bătrânețe; invită statele 
membre să rezerve fonduri pentru a 
combate șomajul și condițiile de muncă 
precare;

Or. de

Amendamentul 181
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că punerea în aplicare a 
reformelor structurale menite să asigure că
oamenii muncesc mai mult și pe o durată 
mai îndelungată este singurul mod fezabil 
de a genera venituri fiscale și prime de 
pensii și de asigurări sociale, necesare 
pentru consolidarea bugetelor statelor 
membre și pentru finanțarea unor sisteme 
de pensii adecvate, sigure și durabile; 
atrage atenția asupra riscului ca munca cu 
fracțiune de normă să conducă la drepturi 
la pensie parțiale; invită statele membre să 

8. subliniază faptul că punerea în aplicare a 
reformelor menite să asigure că șomajul 
este combătut, că se creează locuri de 
muncă sigure și că potențialul pieței 
muncii este utilizat, este singurul mod 
fezabil de a contribui la finanțarea unor 
sisteme de pensii adecvate, sigure și 
durabile; atrage atenția asupra riscului ca 
munca cu fracțiune de normă, precară și 
atipică, să conducă la drepturi la pensie 
parțiale;
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rezerve fonduri pentru a combate 
creșterea cheltuielilor publice ale 
populației în curs de pensionare;

Or. de

Amendamentul 182
Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că punerea în aplicare a 
reformelor structurale menite să asigure că 
oamenii muncesc mai mult și pe o durată 
mai îndelungată este singurul mod fezabil 
de a genera venituri fiscale și prime de 
pensii și de asigurări sociale, necesare 
pentru consolidarea bugetelor statelor 
membre și pentru finanțarea unor sisteme 
de pensii adecvate, sigure și durabile; 
atrage atenția asupra riscului ca munca cu 
fracțiune de normă să conducă la drepturi 
la pensie parțiale; invită statele membre să 
rezerve fonduri pentru a combate creșterea 
cheltuielilor publice ale populației în curs 
de pensionare;

8. subliniază faptul că punerea în aplicare a 
reformelor structurale menite să asigure că 
oamenii muncesc mai mult, în locuri de 
muncă de calitate pentru care se plătesc 
asigurări sociale obligatorii, ar putea fi
un mod fezabil de a genera venituri fiscale 
și prime de pensii și de asigurări sociale, 
necesare pentru consolidarea bugetelor 
statelor membre și pentru finanțarea unor 
sisteme de pensii adecvate, sigure și 
durabile; atrage atenția asupra riscului ca 
munca cu fracțiune de normă, munca 
marginală și alte forme muncă atipice să 
conducă la drepturi la pensie parțiale și să 
încurajeze sărăcia la bătrânețe; invită 
statele membre să rezerve fonduri pentru a 
combate creșterea cheltuielilor publice ale 
populației în curs de pensionare;

Or. de

Amendamentul 183
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că punerea în aplicare a 8. subliniază faptul că punerea în aplicare a 
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reformelor structurale menite să asigure că 
oamenii muncesc mai mult și pe o durată 
mai îndelungată este singurul mod fezabil 
de a genera venituri fiscale și prime de 
pensii și de asigurări sociale, necesare 
pentru consolidarea bugetelor statelor 
membre și pentru finanțarea unor sisteme 
de pensii adecvate, sigure și durabile; 
atrage atenția asupra riscului ca munca cu 
fracțiune de normă să conducă la drepturi 
la pensie parțiale; invită statele membre să 
rezerve fonduri pentru a combate creșterea 
cheltuielilor publice ale populației în curs 
de pensionare;

reformelor structurale menite să permită 
cetățenilor să atingă vârsta legală de 
pensionare și să reducă gradul de 
dependență economică este principalul
mod fezabil de a genera venituri fiscale și 
prime de pensii și de asigurări sociale, 
necesare pentru consolidarea bugetelor 
statelor membre și pentru finanțarea unor 
sisteme de pensii adecvate, sigure și 
durabile; subliniază faptul că aceste 
reforme structurale nu pot fi brutale și
trebuie aplicate în condiții de 
transparență, astfel încât contribuabilii să 
fie pe deplin informați cu privire la 
consecințele acestora asupra pensiilor lor;
atrage atenția asupra riscului ca munca cu 
fracțiune de normă și locurile de muncă 
atipice să conducă la drepturi la pensie 
parțiale; invită statele membre să rezerve 
fonduri pentru a combate creșterea 
cheltuielilor publice ale populației în curs 
de pensionare;

Or. fr

Amendamentul 184
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că punerea în aplicare a 
reformelor structurale menite să asigure că 
oamenii muncesc mai mult și pe o durată 
mai îndelungată este singurul mod fezabil 
de a genera venituri fiscale și prime de 
pensii și de asigurări sociale, necesare 
pentru consolidarea bugetelor statelor 
membre și pentru finanțarea unor sisteme 
de pensii adecvate, sigure și durabile; 
atrage atenția asupra riscului ca munca cu 
fracțiune de normă să conducă la drepturi 
la pensie parțiale; invită statele membre să 
rezerve fonduri pentru a combate creșterea 

8. subliniază faptul că punerea în aplicare a 
reformelor structurale menite să asigure că 
oamenii muncesc mai mult și pe o durată 
mai îndelungată este singurul mod fezabil 
de a genera venituri fiscale și prime de 
pensii și de asigurări sociale, necesare 
pentru consolidarea bugetelor statelor 
membre și pentru finanțarea unor sisteme 
de pensii adecvate, sigure și durabile; 
atrage atenția asupra riscului ca munca cu 
fracțiune de normă să conducă la drepturi 
la pensie parțiale; invită statele membre să 
ia măsurile necesare pentru a combate 
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cheltuielilor publice ale populației în curs 
de pensionare;

creșterea cheltuielilor publice ale 
populației în curs de pensionare;

Or. en

Amendamentul 185
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că punerea în aplicare a 
reformelor structurale menite să asigure că 
oamenii muncesc mai mult și pe o durată 
mai îndelungată este singurul mod fezabil 
de a genera venituri fiscale și prime de 
pensii și de asigurări sociale, necesare 
pentru consolidarea bugetelor statelor 
membre și pentru finanțarea unor sisteme 
de pensii adecvate, sigure și durabile; 
atrage atenția asupra riscului ca munca cu 
fracțiune de normă să conducă la drepturi 
la pensie parțiale; invită statele membre să 
rezerve fonduri pentru a combate creșterea 
cheltuielilor publice ale populației în curs 
de pensionare;

8. subliniază faptul că punerea în aplicare a 
reformelor structurale menite să asigure că 
oamenii muncesc mai mult și pe o durată 
mai îndelungată este singurul mod fezabil 
de a genera venituri fiscale și prime de 
pensii și de asigurări sociale, necesare 
pentru consolidarea bugetelor statelor 
membre și pentru finanțarea unor sisteme 
de pensii adecvate, sigure și durabile; 
atrage atenția asupra dezavantajului 
existent ca contractele de muncă atipice 
(de exemplu, munca cu fracțiune de 
normă) să conducă la drepturi la pensie 
parțiale; invită statele membre să rezerve 
fonduri pentru a combate creșterea 
cheltuielilor publice ale populației în curs 
de pensionare;

Or. de

Amendamentul 186
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că punerea în aplicare a 
reformelor structurale menite să asigure că 
oamenii muncesc mai mult și pe o durată 

8. subliniază faptul că punerea în aplicare a 
reformelor structurale menite să asigure că 
oamenii muncesc mai mult și pe o durată 
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mai îndelungată este singurul mod fezabil 
de a genera venituri fiscale și prime de 
pensii și de asigurări sociale, necesare 
pentru consolidarea bugetelor statelor 
membre și pentru finanțarea unor sisteme 
de pensii adecvate, sigure și durabile; 
atrage atenția asupra riscului ca munca cu 
fracțiune de normă să conducă la drepturi 
la pensie parțiale; invită statele membre să 
rezerve fonduri pentru a combate creșterea 
cheltuielilor publice ale populației în curs 
de pensionare;

mai îndelungată este singurul mod fezabil 
de a genera venituri fiscale și prime de 
pensii și de asigurări sociale, necesare 
pentru consolidarea bugetelor statelor 
membre și pentru finanțarea unor sisteme 
de pensii adecvate, sigure și durabile; 
subliniază, în acest context, rolul central 
al echității între generații; atrage atenția 
asupra riscului ca munca cu fracțiune de 
normă să conducă la drepturi la pensie 
parțiale; invită statele membre să rezerve 
fonduri pentru a combate creșterea 
cheltuielilor publice ale populației în curs 
de pensionare;

Or. de

Amendamentul 187
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. salută ultima mențiune a Comisiei 
Europene din analiza anuală a creșterii 
pentru 2013 privind necesitatea 
reformelor în sistemele de pensii; atrage 
în același timp atenția asupra faptului că 
alinierea vârstei reale de pensionare cu 
cea legală ar trebui să fie o prioritate în 
multe state membre;

Or. de

Amendamentul 188
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază faptul că Strategia UE 2020 
a stabilit ca obiectiv atingerea unei rate de 
ocupare a forței de muncă de 75 % în 
rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă 
între 20-64 de ani; invită statele membre 
să crească nivelul de ocupare a forței de 
muncă și să crească în special nivelul de 
încadrare în muncă a femeilor și a 
bărbaților în vârstă; invită statele membre 
să ofere consiliere și sprijin cuprinzător 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă și să ia măsuri de reabilitare 
pentru reinserția pe termen lung pe piața 
muncii;

Or. en

Amendamentul 189
Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că o creștere a ratelor de 
ocupare în cadrul strategiei Europa 2020 
poate contribui la asigurarea finanțării 
sistemelor publice de pensii, în primul 
rând prin integrarea grupurilor deosebit 
de vulnerabile pe piața muncii și prin 
politici active privind piața muncii, care 
încurajează munca cu normă întreagă, de 
calitate;

Or. de

Amendamentul 190
Evelyn Regner
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază faptul că nu structura pe 
vârste a unei societăți (raportul de 
dependență demografică) este decisivă 
pentru durabilitatea sistemelor de pensii, 
ci raportul dintre șomeri, pe de o parte, și 
persoanele pensionate și persoanele active 
(raportul de dependență economică –
astfel cum este definit în Cartea albă), pe 
de altă parte. constată că, în ciuda 
îmbătrânirii accelerate a populației, 
raportul de dependență economică poate 
fi redus în continuare în deceniile viitoare 
prin îmbunătățirea integrării pe piața 
muncii a persoanelor de vârstă activă – în 
prezent foarte redusă – prin locuri de 
muncă de calitate; subliniază faptul că 
cuplarea vârstei de pensionare cu 
speranța de viață nu ține seama de 
evoluția pieței muncii și, prin urmare, nu 
este un instrument adecvat de abordare a 
provocării reprezentate de îmbătrânirea 
populației; solicită statelor membre să 
adopte politici cuprinzătoare și active în 
domeniul pieței forței de muncă;

Or. de

Amendamentul 191
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că ar trebui adoptate 
reforme pe piața muncii menite să reducă 
nivelul șomajului, în primul rând, prin 
garantarea siguranței necesare a locurilor 
de muncă, și după evaluarea impactului 
acestora asupra productivității forței de 
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muncă, dar și asupra fondurilor de 
asigurare de venituri;

Or. el

Amendamentul 192
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. îndeamnă statele membre să 
întocmească planuri realiste și eficiente 
de acțiune pentru combaterea muncii 
nedeclarate și a neplății contribuțiilor, ca 
factori esențiali de reducere a veniturilor 
fondurilor de asigurare, printre altele prin 
eliminarea impozitării veniturilor obținute 
din muncă, prin intensificarea 
controalelor și prin mobilizarea resurselor 
disponibile din fondurile structurale 
europene și consolidarea procedurii de 
schimb de bune practici între statele 
membre, precum și prin înăsprirea 
pedepselor prevăzute;

Or. el

Amendamentul 193
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază accelerarea presiunii 
exercitate de evoluțiile demografice 
asupra bugetelor naționale și a sistemelor 
de pensii naționale odată cu pensionarea 
primului val din „generația baby boom”; 
ia act de progresele și nivelurile de 

9. consideră că problema sustenabilității 
sistemului de pensii nu se rezumă la 
aspectul demografic, ci la problema 
redistribuirii veniturilor, ținând seama de 
faptul că fondurile alocate reformei 
pensiilor reprezintă, în UE, o parte mai 
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ambiție inegale dintre statele membre în 
formularea și punerea în aplicare a 
reformelor structurale menite să conducă 
la creșterea nivelului de ocupare a forței 
de muncă, la eliminarea treptată 
sistemelor de pensionare anticipată și la 
stabilirea unui echilibru sustenabil între 
vârsta legală și efectivă de pensionare și 
creșterea speranței de viață; subliniază 
faptul că statele membre care nu reușesc 
să realizeze acum reforme treptate ar 
putea să se afle mai târziu în situația de a 
trebui să pună în aplicare reforme-șoc cu 
consecințe sociale semnificative;

mică din PIB-ul statelor membre; 
subliniază importanța introducerii, în 
acest moment, a unor reforme progresive 
prin intermediul adoptării de noi forme și 
surse de finanțare a sistemelor legale de 
reformă, extinzând contribuțiile sociale la 
toate veniturile financiare și aplicând 
reforme fiscale care să oblige persoanele 
cu venituri și câștiguri mai mari să 
contribuie într-o măsură mai amplă la 
sistemele publice de securitate socială;

Or. pt

Amendamentul 194
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază accelerarea presiunii 
exercitate de evoluțiile demografice 
asupra bugetelor naționale și a sistemelor 
de pensii naționale odată cu pensionarea 
primului val din „generația baby boom”;
ia act de progresele și nivelurile de ambiție 
inegale dintre statele membre în formularea 
și punerea în aplicare a reformelor 
structurale menite să conducă la creșterea 
nivelului de ocupare a forței de muncă, la 
eliminarea treptată sistemelor de 
pensionare anticipată și la stabilirea unui 
echilibru sustenabil între vârsta legală și 
efectivă de pensionare și creșterea 
speranței de viață; subliniază faptul că 
statele membre care nu reușesc să 
realizeze acum reforme treptate ar putea 
să se afle mai târziu în situația de a trebui 
să pună în aplicare reforme-șoc cu 
consecințe sociale semnificative;

9. ia act de progresele și nivelurile de 
ambiție inegale dintre statele membre în 
formularea și punerea în aplicare a 
reformelor structurale menite să conducă la 
creșterea nivelului de ocupare a forței de 
muncă, la eliminarea treptată sistemelor de 
pensionare anticipată și la stabilirea unui 
echilibru sustenabil între vârsta legală și 
efectivă de pensionare și creșterea 
speranței de viață;
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Or. de

Amendamentul 195
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază accelerarea presiunii 
exercitate de evoluțiile demografice asupra 
bugetelor naționale și a sistemelor de 
pensii naționale odată cu pensionarea 
primului val din „generația baby boom”; ia 
act de progresele și nivelurile de ambiție 
inegale dintre statele membre în formularea 
și punerea în aplicare a reformelor 
structurale menite să conducă la creșterea 
nivelului de ocupare a forței de muncă, la 
eliminarea treptată sistemelor de 
pensionare anticipată și la stabilirea unui 
echilibru sustenabil între vârsta legală și 
efectivă de pensionare și creșterea 
speranței de viață; subliniază faptul că 
statele membre care nu reușesc să realizeze 
acum reforme treptate ar putea să se afle 
mai târziu în situația de a trebui să pună în 
aplicare reforme-șoc cu consecințe sociale 
semnificative;

9. subliniază accelerarea presiunii 
exercitate de evoluțiile demografice asupra 
bugetelor naționale și a sistemelor de 
pensii naționale din unele state membre 
odată cu pensionarea primului val din 
„generația baby boom”; act de progresele 
și nivelurile de ambiție inegale dintre 
statele membre în formularea și punerea în 
aplicare a reformelor structurale menite să 
conducă la creșterea nivelului de ocupare a 
forței de muncă și la reducerea decalajului 
dintre vârsta legală și efectivă de 
pensionare și dificultatea și durata 
anumitor activități profesionale; 
subliniază faptul că statele membre care nu 
reușesc să realizeze acum reforme treptate 
ar putea să se afle mai târziu în situația de a 
trebui să pună în aplicare reforme-șoc cu 
consecințe sociale semnificative;

Or. fr

Amendamentul 196
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază accelerarea presiunii 
exercitate de evoluțiile demografice asupra 
bugetelor naționale și a sistemelor de 

9. subliniază accelerarea presiunii 
exercitate de evoluțiile demografice asupra 
bugetelor naționale și a sistemelor de 
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pensii naționale odată cu pensionarea 
primului val din „generația baby boom”; ia 
act de progresele și nivelurile de ambiție 
inegale dintre statele membre în formularea 
și punerea în aplicare a reformelor 
structurale menite să conducă la creșterea 
nivelului de ocupare a forței de muncă, la 
eliminarea treptată sistemelor de 
pensionare anticipată și la stabilirea unui 
echilibru sustenabil între vârsta legală și 
efectivă de pensionare și creșterea 
speranței de viață; subliniază faptul că 
statele membre care nu reușesc să realizeze 
acum reforme treptate ar putea să se afle 
mai târziu în situația de a trebui să pună în 
aplicare reforme-șoc cu consecințe sociale 
semnificative;

pensii naționale odată cu pensionarea 
primului val din „generația baby boom”; ia 
act de progresele și nivelurile de ambiție 
inegale dintre statele membre în formularea 
și punerea în aplicare a reformelor 
structurale menite să conducă la creșterea 
nivelului de ocupare a forței de muncă, la 
eliminarea treptată sistemelor de 
pensionare anticipată; subliniază faptul că 
statele membre care nu reușesc să realizeze 
acum reforme treptate ar putea să se afle 
mai târziu în situația de a trebui să pună în 
aplicare reforme-șoc cu consecințe sociale 
semnificative;

Or. it

Amendamentul 197
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază accelerarea presiunii 
exercitate de evoluțiile demografice asupra 
bugetelor naționale și a sistemelor de 
pensii naționale odată cu pensionarea 
primului val din „generația baby boom”; ia 
act de progresele și nivelurile de ambiție 
inegale dintre statele membre în formularea 
și punerea în aplicare a reformelor 
structurale menite să conducă la creșterea 
nivelului de ocupare a forței de muncă, la 
eliminarea treptată sistemelor de
pensionare anticipată și la stabilirea unui 
echilibru sustenabil între vârsta legală și
efectivă de pensionare și creșterea 
speranței de viață; subliniază faptul că 
statele membre care nu reușesc să realizeze 
acum reforme treptate ar putea să se afle 

9. subliniază accelerarea presiunii 
exercitate de evoluțiile demografice asupra 
bugetelor naționale și a sistemelor de 
pensii naționale odată cu pensionarea
primului val din „generația baby boom”; ia 
act de progresele și nivelurile de ambiție 
inegale dintre statele membre în formularea 
și punerea în aplicare a reformelor 
structurale menite să conducă la creșterea 
nivelului de ocupare a forței de muncă, la 
eliminarea treptată a sistemelor de 
pensionare anticipată și la stabilirea unui 
echilibru sustenabil între vârsta efectivă de 
pensionare și creșterea speranței de viață 
sănătoasă; subliniază faptul că statele 
membre care nu reușesc să realizeze acum 
reforme treptate ar putea să se afle mai 
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mai târziu în situația de a trebui să pună în 
aplicare reforme-șoc cu consecințe sociale 
semnificative;

târziu în situația de a trebui să pună în 
aplicare reforme-șoc cu consecințe sociale 
semnificative;

Or. en

Amendamentul 198
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază accelerarea presiunii 
exercitate de evoluțiile demografice asupra 
bugetelor naționale și a sistemelor de 
pensii naționale odată cu pensionarea 
primului val din „generația baby boom”; ia 
act de progresele și nivelurile de ambiție 
inegale dintre statele membre în formularea 
și punerea în aplicare a reformelor 
structurale menite să conducă la creșterea 
nivelului de ocupare a forței de muncă, la 
eliminarea treptată sistemelor de 
pensionare anticipată și la stabilirea unui 
echilibru sustenabil între vârsta legală și 
efectivă de pensionare și creșterea 
speranței de viață; subliniază faptul că 
statele membre care nu reușesc să realizeze 
acum reforme treptate ar putea să se afle 
mai târziu în situația de a trebui să pună în 
aplicare reforme-șoc cu consecințe sociale 
semnificative;

9. subliniază accelerarea presiunii 
exercitate de evoluțiile demografice asupra 
bugetelor naționale și a sistemelor de 
pensii naționale odată cu pensionarea 
primului val din „generația baby boom”; ia 
act de progresele și nivelurile de ambiție 
inegale dintre statele membre în formularea 
și punerea în aplicare a reformelor 
structurale menite să conducă la creșterea 
nivelului de ocupare a forței de muncă, la 
eliminarea treptată sistemelor de 
pensionare anticipată și la stabilirea unui 
echilibru sustenabil între vârsta legală și 
efectivă de pensionare și creșterea 
speranței de viață; salută recomandarea 
Comisiei Europene de a alinia vârsta 
legală de pensionare a femeilor cu cea a 
bărbaților; subliniază faptul că statele 
membre care nu reușesc să realizeze acum 
reforme treptate ar putea să se afle mai 
târziu în situația de a trebui să pună în 
aplicare reforme-șoc cu consecințe sociale 
semnificative;

Or. de

Amendamentul 199
Heinz K. Becker
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. recomandă statelor membre, în cazul 
cuplării vârstei legale de pensionare cu 
speranța de viață, să alinieze acest lucru 
pe parcurs printr-un forum de experți 
instituționalizat, compus din experți, 
matematicieni în domeniul asigurărilor 
etc., precum și reprezentanți ai 
generațiilor; în acest condiții, ar trebui 
definite mai exact, printre altele, criteriile 
relevante de evaluare de politică, 
economică și socială (de exemplu, 
speranța de viață, rata natalității, piața 
forței de muncă, imigrația, starea de 
sănătate, rata de dependență științifică 
etc.);

Or. de

Amendamentul 200
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază faptul că o creștere 
generală a vârstei legale de pensionare și 
o extindere a perioadei de cotizare 
obligatorie în cazul pensiilor nu sunt 
absolut deloc necesare; consideră că 
eliminarea vârstei legale de pensionare de 
60 de ani ar fi posibilă în majoritatea 
statelor membre dacă s-ar reintroduce 
finanțarea sistemelor de pensii publice în 
proporții egale (contribuția de cel puțin 
50 % a angajatorului), în condițiile 
menținerii în totalitate a contribuțiilor 
actuale ale angajatorului;

Or. de
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Amendamentul 201
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că respectarea cu strictețe 
și punerea în aplicare a legislației privind 
sănătatea și siguranța la locul de muncă 
pot avea efecte benefice asupra creșterii 
productivității, dar și asupra 
sustenabilității sistemelor de securitate 
socială. Este esențială consolidarea 
sistemelor de sănătate în vederea obținerii 
celui mai bun raport între costuri și 
calitate pentru serviciile oferite;

Or. el

Amendamentul 202
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. solicită statelor membre cu sisteme de 
finanțare prin redistribuire în cadrul 
primului pilon consolidarea caracterului 
bazat pe solidaritate și redistribuire al 
sistemelor de pensii publice ale acestora 
prin extinderea bazei de cotizare la 
operatorii economici independenți, 
funcționari etc., și, în același timp, 
eliminarea plafoanelor de contribuție din 
anumite state membre; consideră că baza 
de cotizație a sistemelor de pensii publice
ar putea fi extinsă și mai mult, prin 
introducerea unor cotizații obligatorii pe 
baza tuturor tipurilor de venit – inclusiv, 
de exemplu, chiriile și veniturile din 
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dobânzi;

Or. de

Amendamentul 203
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. invită statele membre, în colaborare 
cu partenerii sociali, să adopte măsuri cu 
scopul de a consolida ocuparea 
lucrătorilor în vârstă, care se confruntă 
cu un risc crescut de șomaj de lungă 
durată, ca parametru de consolidare a 
sustenabilității sistemelor de securitate 
socială, dar și a combaterii sărăciei și 
excluziunii sociale, conform Strategiei 
Europa 2020;

Or. el

Amendamentul 204
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reiterează apelul pentru stabilirea unei 
strânse corelații între prestațiile de pensii și 
anii lucrați și primele plătite („echitate 
actuarială”), pentru a se asigura că munca 
mai multă și pe o perioadă mai 
îndelungată rentează pentru lucrători 
prin aceea că aceștia beneficiază de o 
pensie mai bună; recomandă ca statele 
membre, în consultare cu partenerii 
sociali, să le permită lucrătorilor, 

10. reiterează apelul pentru stabilirea unei 
strânse corelații între prestațiile de pensii și 
anii lucrați și primele plătite („echitate 
actuarială”) în cadrul pensiilor private din 
pilonul al treilea; reiterează faptul că 
echitatea actuarială în sine nu recunoaște 
faptul că persoanele care lucrează mai 
puțini ani sau care plătesc prime mai mici 
contribuie în mod fundamental la viața 
comunității, de exemplu, prin asumarea 
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individual și pe bază de voluntariat, să 
continue să continue să lucreze după 
vârsta legală de pensioare, întrucât 
extinderea perioadei de plată a primelor 
simultan cu reducerea perioadei de 
eligibilitate la beneficii poate ajuta 
lucrătorii să reducă decalajele între pensii 
într-un ritm rapid;

unor responsabilități de îngrijire sau prin 
voluntariat;

Or. en

Amendamentul 205
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reiterează apelul pentru stabilirea unei 
strânse corelații între prestațiile de pensii 
și anii lucrați și primele plătite („echitate 
actuarială”), pentru a se asigura că munca 
mai multă și pe o perioadă mai îndelungată 
rentează pentru lucrători prin aceea că 
aceștia beneficiază de o pensie mai bună; 
recomandă ca statele membre, în 
consultare cu partenerii sociali, să le 
permită lucrătorilor, individual și pe bază 
de voluntariat, să continue să continue să 
lucreze după vârsta legală de pensioare, 
întrucât extinderea perioadei de plată a 
primelor simultan cu reducerea perioadei 
de eligibilitate la beneficii poate ajuta 
lucrătorii să reducă decalajele între pensii 
într-un ritm rapid;

10. reiterează posibilitatea de a se asigura 
că munca mai multă și pe o perioadă mai 
îndelungată rentează pentru lucrători prin 
aceea că aceștia beneficiază de o pensie 
mai bună, în special în consultare cu 
partenerii sociali, permițând lucrătorilor, 
individual și pe bază de voluntariat, să 
continue să continue să lucreze după vârsta 
legală de pensioare și ținând seama, la 
calcularea drepturilor și accesului la 
pensie, de durata stagiului de cotizare;
subliniază, de asemenea, necesitatea 
luării în considerare, la calcularea 
prestațiilor de pensie, a perioadelor de 
întrerupere a activității, precum 
concediile parentale, concediile pentru 
incapacitate de muncă sau concediile în 
scopul îngrijirii unui membru al familiei;

Or. fr

Amendamentul 206
Thomas Händel
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reiterează apelul pentru stabilirea unei 
strânse corelații între prestațiile de pensii și 
anii lucrați și primele plătite („echitate 
actuarială”), pentru a se asigura că munca 
mai multă și pe o perioadă mai îndelungată 
rentează pentru lucrători prin aceea că 
aceștia beneficiază de o pensie mai bună; 
recomandă ca statele membre, în 
consultare cu partenerii sociali, să le 
permită lucrătorilor, individual și pe bază 
de voluntariat, să continue să continue să 
lucreze după vârsta legală de pensioare, 
întrucât extinderea perioadei de plată a 
primelor simultan cu reducerea perioadei 
de eligibilitate la beneficii poate ajuta 
lucrătorii să reducă decalajele între pensii 
într-un ritm rapid;

10. reiterează apelul pentru stabilirea unei 
corelații între prestațiile de pensii și anii 
lucrați și primele plătite („echitate 
actuarială”), pentru a se asigura că munca 
mai multă și pe o perioadă mai îndelungată 
rentează pentru lucrători prin aceea că 
aceștia beneficiază de o pensie mai bună; 
constată însă că, în sens invers, acest 
lucru nu reprezintă o limitare în ceea ce 
privește solicitarea sa legată de un nivel 
minim decent pentru persoanele în vârstă;

Or. de

Amendamentul 207
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reiterează apelul pentru stabilirea unei 
strânse corelații între prestațiile de pensii și 
anii lucrați și primele plătite („echitate 
actuarială”), pentru a se asigura că munca
mai multă și pe o perioadă mai îndelungată 
rentează pentru lucrători prin aceea că 
aceștia beneficiază de o pensie mai bună; 
recomandă ca statele membre, în 
consultare cu partenerii sociali, să le 
permită lucrătorilor, individual și pe bază 
de voluntariat, să continue să continue să 
lucreze după vârsta legală de pensioare, 
întrucât extinderea perioadei de plată a 

10. reiterează apelul pentru stabilirea unei 
strânse corelații între prestațiile de pensii și 
anii lucrați și primele plătite („echitate 
actuarială”), pentru a se asigura că munca 
mai multă și pe o perioadă mai îndelungată 
rentează pentru lucrători prin aceea că 
aceștia beneficiază de o pensie mai bună; 
recomandă ca statele membre, în 
consultare cu partenerii sociali, să interzică 
pensionarea obligatorie la atingerea 
limitei de vârstă pentru a le permite 
persoanelor să aleagă între a continua 
activitatea salariată, a se pensiona treptat, 
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primelor simultan cu reducerea perioadei 
de eligibilitate la beneficii poate ajuta 
lucrătorii să reducă decalajele între pensii 
într-un ritm rapid;

a lucra cu fracțiune de normă sau a 
întrerupe complet activitatea în câmpul 
muncii atunci când au ajuns la vârsta 
pensionării, cu condiția ca piața muncii 
pentru persoanele în vârstă să fie 
adaptată în mod corespunzător, și anume 
pentru a răspunde necesităților specifice 
ale unei forțe de muncă în curs de 
îmbătrânire;

Or. en

Amendamentul 208
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reiterează apelul pentru stabilirea unei 
strânse corelații între prestațiile de pensii și 
anii lucrați și primele plătite („echitate 
actuarială”), pentru a se asigura că munca 
mai multă și pe o perioadă mai îndelungată 
rentează pentru lucrători prin aceea că 
aceștia beneficiază de o pensie mai bună; 
recomandă ca statele membre, în 
consultare cu partenerii sociali, să le 
permită lucrătorilor, individual și pe bază 
de voluntariat, să continue să continue să 
lucreze după vârsta legală de pensioare, 
întrucât extinderea perioadei de plată a 
primelor simultan cu reducerea perioadei 
de eligibilitate la beneficii poate ajuta 
lucrătorii să reducă decalajele între pensii 
într-un ritm rapid;

10. reiterează apelul pentru stabilirea unei 
strânse corelații între prestațiile de pensii și 
anii lucrați și primele plătite („echitate 
actuarială”), pentru a se asigura că munca 
mai multă și pe o perioadă mai îndelungată
rentează pentru lucrători prin aceea că 
aceștia beneficiază de o pensie mai bună; 
recomandă ca statele membre, în 
consultare cu partenerii relevanți, să le 
permită lucrătorilor, individual și pe bază 
de voluntariat, să continue să lucreze după 
vârsta legală de pensioare, întrucât 
extinderea perioadei de plată a primelor 
simultan cu reducerea perioadei de 
eligibilitate la beneficii poate ajuta 
lucrătorii să reducă decalajele între pensii 
într-un ritm rapid;

Or. en

Amendamentul 209
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită statelor membre să asigure 
contribuții adecvate la sistemul de pensii 
și să prevină și să sancționeze evaziunea, 
care amenință să submineze caracterul 
adecvat și sustenabilitatea sistemelor de 
pensii și care conduce la discriminare 
între lucrători și între întreprinderi, 
intensificând concurența neloială;

Or. en

Amendamentul 210
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. consideră că vârsta legală de 
pensionare trebuie să țină seama de 
situația specifică a persoanelor care au 
avut meserii ce presupun condiții dificile 
de muncă sau care au intrat pe piața 
muncii la o vârstă foarte fragedă;

Or. en

Amendamentul 211
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. avertizează asupra faptului că 
ocuparea forței de muncă cu caracter 
atipic, precum și sistarea temporară a 
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contribuțiilor la asigurările sociale pot 
avea un impact negativ semnificativ
asupra drepturilor la pensie ale unei 
persoane;

Or. en

Amendamentul 212
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că prezumția care stă la 
baza sistemelor de pensionare anticipată, 
potrivit căreia lucrătorilor mai în vârstă li 
se permite să se retragă mai devreme 
pentru a elibera locurile de muncă pentru 
tineri s-a dovedit empiric greșită, întrucât 
statele membre care prezintă cele mai 
ridicate niveluri ale șomajului în rândul 
tinerilor, în medie, sunt și cele care 
prezintă cele mai ridicate niveluri ale 
șomajului în rândul lucrătorilor mai în 
vârstă;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 213
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că prezumția care stă la 
baza sistemelor de pensionare anticipată, 
potrivit căreia lucrătorilor mai în vârstă li 
se permite să se retragă mai devreme 
pentru a elibera locurile de muncă pentru 
tineri s-a dovedit empiric greșită, întrucât 

eliminat
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statele membre care prezintă cele mai 
ridicate niveluri ale șomajului în rândul 
tinerilor, în medie, sunt și cele care 
prezintă cele mai ridicate niveluri ale 
șomajului în rândul lucrătorilor mai în 
vârstă;

Or. it

Amendamentul 214
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că prezumția care stă la 
baza sistemelor de pensionare anticipată, 
potrivit căreia lucrătorilor mai în vârstă li 
se permite să se retragă mai devreme 
pentru a elibera locurile de muncă pentru 
tineri s-a dovedit empiric greșită, întrucât 
statele membre care prezintă cele mai 
ridicate niveluri ale șomajului în rândul 
tinerilor, în medie, sunt și cele care 
prezintă cele mai ridicate niveluri ale 
șomajului în rândul lucrătorilor mai în 
vârstă;

11. consideră că formele de organizare a 
muncii și a timpului de lucru trebuie 
adaptate în funcție de schimbările 
demografice; atrage atenția supra 
faptului că ameliorarea stabilității în 
câmpul muncii, timpii săptămânali de 
lucru colectiv mai scurți, precum și 
siguranța socială și sănătatea la locul de 
muncă sunt necesare pentru o mai bună 
integrare a tinerilor și a persoanelor în 
vârstă, pentru ca acestea să poată rămâne 
motivate și sănătoase până la atingerea 
vârstei legale de pensionare;

Or. de

Amendamentul 215
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că prezumția care stă la baza 
sistemelor de pensionare anticipată, potrivit 
căreia lucrătorilor mai în vârstă li se 

11. subliniază prezumția care stă la baza 
sistemelor de pensionare anticipată, potrivit 
căreia lucrătorilor mai în vârstă li se 
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permite să se retragă mai devreme pentru a 
elibera locurile de muncă pentru tineri s-a 
dovedit empiric greșită, întrucât statele 
membre care prezintă cele mai ridicate 
niveluri ale șomajului în rândul tinerilor, 
în medie, sunt și cele care prezintă cele 
mai ridicate niveluri ale șomajului în 
rândul lucrătorilor mai în vârstă;

permite să se retragă mai devreme pentru a 
elibera locurile de muncă pentru tineri;

Or. pt

Amendamentul 216
Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că prezumția care stă la baza 
sistemelor de pensionare anticipată, potrivit 
căreia lucrătorilor mai în vârstă li se 
permite să se retragă mai devreme pentru a 
elibera locurile de muncă pentru tineri s-a 
dovedit empiric greșită, întrucât statele 
membre care prezintă cele mai ridicate 
niveluri ale șomajului în rândul tinerilor, în 
medie, sunt și cele care prezintă cele mai 
ridicate niveluri ale șomajului în rândul 
lucrătorilor mai în vârstă;

11. subliniază că prezumția care stă la baza 
sistemelor de pensionare anticipată, potrivit 
căreia lucrătorilor mai în vârstă li se 
permite să se retragă mai devreme pentru a 
elibera locurile de muncă pentru tineri s-a 
dovedit empiric greșită, întrucât statele 
membre care prezintă cele mai ridicate 
niveluri ale șomajului în rândul tinerilor, în 
medie, sunt și cele care prezintă cele mai 
ridicate niveluri ale șomajului în rândul 
lucrătorilor mai în vârstă; subliniază că 
programele de îndrumare ar putea să 
reprezinte o abordare utilă pentru 
menținerea lucrătorilor în vârstă în viața 
activă pentru o perioadă mai lungă și 
pentru a fructifica experiența acestora în 
ceea ce privește integrarea tinerilor pe 
piața forței de muncă;

Or. de

Amendamentul 217
Heinz K. Becker
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Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită statelor membre să prezinte 
măsuri care să garanteze, printre altele, o 
activitate profesională sănătoasă și activă 
mai lungă, de exemplu, condiții de muncă 
adecvate vârstei, organizarea mai flexibilă 
a muncii, promovarea mai intensă a 
sănătății preventive, promovarea învățării 
pe parcursul vieții, calificarea lucrătorilor 
în vârstă, strategii de conciliere a vieții 
profesionale cu viața privată și cu viața de 
familie, care să fie eficiente din punctul 
de vedere al costurilor;

Or. de

Amendamentul 218
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. regretă faptul că tinerii intră târziu 
pe piața muncii și că astfel contribuția 
finală pentru pensia completă este 
afectată; prin urmare, consideră că este 
necesar ca durata stagiilor de formare să 
fie integrată în calculul pensiei finale;

Or. en

Amendamentul 219
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită partenerilor sociali să adopte o 
abordare bazată pe ciclul de viață a 
gestionării resurselor umane și să adapteze 
locurile de muncă; solicită angajatorilor să 
prezinte un program pentru a se asigura că 
angajații pot lucra mai mult; solicită 
lucrătorilor să se angajeze activ în 
oportunitățile de formare disponibile și să 
rămână în formă pentru piața muncii în 
toate etapele vieții lor profesionale;

12. solicită partenerilor sociali să adopte o 
abordare bazată pe ciclul de viață a 
gestionării resurselor umane și să adapteze 
locurile de muncă; solicită angajatorilor să 
prezinte un program pentru a încuraja 
munca activă și sănătoasă, precum și 
învățarea pe parcursul vieții, și pentru a 
permite lucrătorilor să rămână, în mod 
voluntar, mai mult timp în activitate;
solicită lucrătorilor să participe în mod 
activ la programe de întărire a sănătății, 
precum și la programe de formare și 
calificare profesională; 

Or. de

Amendamentul 220
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită partenerilor sociali să adopte o 
abordare bazată pe ciclul de viață a 
gestionării resurselor umane și să adapteze 
locurile de muncă; solicită angajatorilor să 
prezinte un program pentru a se asigura că 
angajații pot lucra mai mult; solicită 
lucrătorilor să se angajeze activ în 
oportunitățile de formare disponibile și să 
rămână în formă pentru piața muncii în 
toate etapele vieții lor profesionale;

12. solicită partenerilor sociali să adopte o 
abordare bazată pe ciclul de viață a 
gestionării resurselor umane și să adapteze 
locurile de muncă; solicită angajatorilor să 
prezinte un program pentru a se asigura că 
angajații pot lucra mai mult și sunt 
motivați să profite de acest lucru, astfel 
încât să rămână în formă pentru piața 
muncii în toate etapele vieții lor 
profesionale;

Or. de

Amendamentul 221
Thomas Händel, Cornelis de Jong
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită partenerilor sociali să adopte o 
abordare bazată pe ciclul de viață a 
gestionării resurselor umane și să adapteze 
locurile de muncă; solicită angajatorilor să 
prezinte un program pentru a se asigura că 
angajații pot lucra mai mult; solicită 
lucrătorilor să se angajeze activ în 
oportunitățile de formare disponibile și să 
rămână în formă pentru piața muncii în 
toate etapele vieții lor profesionale;

12. solicită partenerilor sociali să adopte o 
abordare bazată pe ciclul de viață a 
gestionării resurselor umane și să adapteze 
locurile de muncă; solicită angajatorilor să 
prezinte un program pentru a se asigura că 
angajații pot lucra până la atingerea 
vârstei de pensionare legale; solicită 
lucrătorilor să se angajeze activ în 
oportunitățile de formare disponibile și să 
rămână în formă pentru piața muncii în 
toate etapele vieții lor profesionale;

Or. de

Amendamentul 222
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită partenerilor sociali să adopte o 
abordare bazată pe ciclul de viață a 
gestionării resurselor umane și să adapteze 
locurile de muncă; solicită angajatorilor să 
prezinte un program pentru a se asigura că 
angajații pot lucra mai mult; solicită 
lucrătorilor să se angajeze activ în 
oportunitățile de formare disponibile și să 
rămână în formă pentru piața muncii în 
toate etapele vieții lor profesionale;

12. solicită partenerilor sociali (la nivelul 
întreprinderilor) să adopte o abordare 
bazată pe ciclul de viață a gestionării 
resurselor umane și să adapteze locurile de 
muncă; solicită angajatorilor să prezinte un 
program pentru a se asigura că angajații pot 
lucra mai mult, în special prin măsuri 
privind pensionarea, în ceea ce privește 
atât norma de lucru, cât și natura muncii 
prestate; subliniază faptul că aceste 
măsuri pot fi însoțite de deschiderea 
accesului la un venit suplimentar, acordat 
de sistemul de protecție socială; solicită 
lucrătorilor să se angajeze activ în 
oportunitățile de formare disponibile și să 
rămână în formă pentru piața muncii în 
toate etapele vieții lor profesionale, fără a 
neglija caracterul dificil al anumitor 
profesii, care ar trebui să permită o 
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durată mai scurtă a activității 
profesionale, menținând același nivel al 
drepturilor la pensie;

Or. fr

Amendamentul 223
Marije Cornelissen, Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită partenerilor sociali să adopte o 
abordare bazată pe ciclul de viață a 
gestionării resurselor umane și să adapteze 
locurile de muncă; solicită angajatorilor să 
prezinte un program pentru a se asigura că 
angajații pot lucra mai mult; solicită 
lucrătorilor să se angajeze activ în 
oportunitățile de formare disponibile și să 
rămână în formă pentru piața muncii în 
toate etapele vieții lor profesionale;

12. solicită partenerilor sociali să adopte o 
abordare bazată pe ciclul de viață a 
gestionării resurselor umane și să adapteze 
locurile de muncă; solicită angajatorilor să 
prezinte un program pentru a se asigura că 
angajații pot lucra mai mult; solicită 
lucrătorilor să se angajeze activ în 
oportunitățile de formare disponibile și să 
rămână în formă pentru piața muncii în 
toate etapele vieții lor profesionale; invită 
Comisia și statele membre să adopte o 
abordare bazată pe întreg parcursul vieții 
în ceea ce privește pensiile, ținând seama 
de întreaga durată a vieții profesionale a 
unei persoane, inclusiv de întreruperile și 
de schimbările de carieră, deoarece 
aceasta este suficient de flexibilă pentru a 
se adapta la situația persoanelor și, în 
cazul în care este bine gestionată, poate 
asigura sustenabilitatea financiară a 
sistemelor publice de pensii; subliniază 
necesitatea de a îmbunătăți integrarea 
lucrătorilor în vârstă pe piața muncii, de a 
adapta locurile de muncă și de a elimina 
discriminarea la ambele limite ale vieții 
profesionale, atât pentru lucrătorii tineri, 
cât și pentru lucrătorii în vârstă;

Or. en
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Amendamentul 224
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită partenerilor sociali să adopte o 
abordare bazată pe ciclul de viață a 
gestionării resurselor umane și să adapteze 
locurile de muncă; solicită angajatorilor să 
prezinte un program pentru a se asigura că 
angajații pot lucra mai mult; solicită 
lucrătorilor să se angajeze activ în 
oportunitățile de formare disponibile și să 
rămână în formă pentru piața muncii în 
toate etapele vieții lor profesionale;

12. solicită partenerilor sociali să adopte o 
abordare bazată pe ciclul de viață a 
gestionării resurselor umane și să adapteze 
locurile de muncă; solicită angajatorilor să 
prezinte un program pentru a sprijini 
îmbătrânirea activă și sănătoasă și pentru 
a se asigura că angajații pot lucra mai mult 
în mod voluntar; solicită lucrătorilor să se 
angajeze activ în oportunitățile de formare 
disponibile și să rămână în formă pentru 
piața muncii în toate etapele vieții lor 
profesionale;

Or. en

Amendamentul 225
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită partenerilor sociali să adopte o 
abordare bazată pe ciclul de viață a 
gestionării resurselor umane și să adapteze 
locurile de muncă; solicită angajatorilor să 
prezinte un program pentru a se asigura că 
angajații pot lucra mai mult; solicită 
lucrătorilor să se angajeze activ în 
oportunitățile de formare disponibile și să 
rămână în formă pentru piața muncii în 
toate etapele vieții lor profesionale;

12. solicită partenerilor sociali să adopte o 
abordare bazată pe ciclul de viață a 
gestionării resurselor umane și să adapteze 
locurile de muncă; solicită angajatorilor să 
creeze condiții de muncă adecvate și să
prezinte un program pentru a se asigura că 
angajații pot lucra mai mult; solicită 
lucrătorilor să se angajeze activ în 
oportunitățile de formare disponibile și în 
programele care le permit să rămână în 
formă pentru piața muncii în toate etapele 
vieții lor profesionale;

Or. en



PE502.214v02-00 116/160 AM\924597RO.doc

RO

Amendamentul 226
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. insistă asupra elaborării de către 
Consiliu și Comisie a unei Garanții 
europene pentru tineret, care să asigure 
dreptul fiecărei persoane tinere din UE la 
un loc de muncă adecvat și bine plătit, 
conform calificărilor și competențelor 
sale, la o ucenicie, o formare profesională 
suplimentară sau o combinație între 
muncă și formarea profesională, în 
termen de trei luni de la intrarea în șomaj, 
îmbunătățind astfel perspectivele tinerilor 
de a-și asigura drepturi adecvate de 
pensie;

Or. de

Amendamentul 227
Olle Ludvigsson

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită statele membre să promoveze, 
în strânsă consultare cu partenerii sociali, 
prelungirea vieții profesionale, prin 
consolidarea politicilor publice privind 
sănătatea și securitatea la locul de muncă, 
mediul de lucru și reconversia 
profesională; subliniază că un obiectiv de 
politică esențial în acest sens ar trebui să 
fie posibilitatea dată angajaților, în 
special celor cu cele mai solicitante 
meserii, de a lucra până la vârsta legală 
de pensionare;
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Or. en

Amendamentul 228
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită statelor membre să aplice 
stimulente acceptabile din punct de vedere 
social pentru o pensionare mai târzie și, 
după caz, să elaboreze modele atractive 
pentru o tranziție flexibilă de la viața 
profesională la pensie;

Or. en

Amendamentul 229
Olle Ludvigsson

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. subliniază că egalitatea între genuri 
pe piața muncii este esențială pentru 
asigurarea durabilității sistemelor de 
pensii bazate pe rate mai mari de ocupare 
a forței de muncă, pe contribuții 
individuale adecvate și pe creștere 
economică;

Or. en

Amendamentul 230
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită insistent statele membre să 
acționeze viguros pentru realizarea 
ambițiilor formulate în Pactul UE pentru 
egalitatea de gen (2011-2020) care se 
concentrează asupra reducerii decalajelor 
dintre genuri și care combat segregarea 
genurilor și asupra promovării unui 
echilibru mai bun între viața privată și cea 
personală pentru bărbați și femei; 
subliniază că aceste obiective sunt 
fundamentale pentru a crește ocuparea 
forței de muncă în rândul femeilor și pentru 
a combate sărăcia în rândul femeilor 
salariate și în vârstă;

13. invită insistent statele membre să 
acționeze viguros pentru realizarea 
ambițiilor formulate în Pactul UE pentru 
egalitatea de gen (2011-2020) care se 
concentrează asupra reducerii decalajelor 
dintre genuri și care combat segregarea 
genurilor – și în ceea ce privește 
diferențele de salariu din ce în ce mai 
mari – și asupra promovării unui echilibru 
mai bun între viața privată și cea personală 
pentru bărbați și femei; aceasta face 
necesară în primul rând asigurarea 
serviciilor de îngrijire a copiilor;
subliniază că aceste obiective sunt 
fundamentale pentru a crește ocuparea 
forței de muncă în rândul femeilor și pentru 
a combate sărăcia în rândul femeilor 
salariate și în vârstă;

Or. de

Amendamentul 231
Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită insistent statele membre să 
acționeze viguros pentru realizarea 
ambițiilor formulate în Pactul UE pentru 
egalitatea de gen (2011-2020) care se 
concentrează asupra reducerii decalajelor 
dintre genuri și care combat segregarea 
genurilor și asupra promovării unui 
echilibru mai bun între viața privată și cea 
personală pentru bărbați și femei; 
subliniază că aceste obiective sunt 
fundamentale pentru a crește ocuparea 
forței de muncă în rândul femeilor și pentru 
a combate sărăcia în rândul femeilor 
salariate și în vârstă;

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Or. de

Amendamentul 232
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. sugerează o monitorizare a 
generațiilor, care să stabilească în mod 
obiectiv – în cadrul procesului legislativ –
efectele viitoarelor proiecte legislative 
asupra tuturor generațiilor, în special 
asupra tinerilor și persoanelor în vârstă; 
astfel, trebuie prezentat într-o manieră 
transparentă modul în care legislația 
afectează aceste generații; monitorizarea 
generațiilor ar juca un rol deosebit de 
important în cadrul proiectelor legislative 
care ar fi relevante pentru sistemul de 
pensii;

Or. de

Amendamentul 233
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită Consiliului să convină 
asupra unui obiectiv UE privind nivelul 
minim de salarizare (stabilit în mod egal 
prin contract colectiv de muncă la nivel 
național, regional sau de sector), care să 
asigure o remunerare de cel puțin 60 % 
din salariul mediu relevant (național, 
sectorial etc.), pentru ca mai mulți 
lucrători să-și poată asigura pensii 
individuale peste pragul de sărăcie;
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Or. de

Amendamentul 234
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că egalizarea vârstei de 
pensionare a bărbaților cu cea a femeilor 
trebuie să fie însoțită de politici eficiente 
care să asigure o remunerație egală 
pentru aceeași muncă, concilierea 
eficientă a vieții profesionale cu viața de 
familie și recunoașterea oricăror activități 
de îngrijire, care nu sunt plătite;

Or. en

Amendamentul 235
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. reamintește chestiunea egalității 
între genuri în domeniul pensiilor; 
subliniază necesitatea de a spori 
egalitatea de gen la toate vârstele și de a 
aborda impactul social al tranziției de la 
regimul statutar de pensii de tip 
redistributiv la sistemele finanțate și de la 
planurile de pensii bazate pe beneficii 
determinate la cele bazate pe contribuții 
determinate; subliniază necesitatea 
urgentă de a aborda riscul de sărăcie în 
special în rândul femeilor care nu 
beneficiază deloc sau doar parțial de 
dreptul la pensie individuală sau de 
urmaș, prin acordarea unui venit garantat 
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de tip necontributiv pentru a nu le expune 
sărăciei;

Or. fr

Amendamentul 236
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. sugerează implicarea generațiilor de 
tineri și bătrâni care sunt cele mai 
afectate de decizie în calitate de parteneri 
sociali legali cu drepturi legale, în vederea 
asigurării codeterminării și codeciziei 
între aceștia ca părți afectate în mod 
direct, în toate dimensiunile 
generaționale; aceasta poate garanta o 
convergență maximă între toate grupurile 
sociale și prevenirea conflictelor în cadrul 
elaborării deciziilor;

Or. de

Amendamentul 237
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. solicită, de asemenea, Consiliului să 
convină asupra garanției privind un nivel 
minim al pensiei (de vârstă, de invaliditate 
etc.), situat deasupra pragului de risc 
pentru sărăcie al Uniunii de 60 % din
venitul mediu național, în vederea 
împiedicării sărăciei la bătrânețe;

Or. de
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Amendamentul 238
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 13 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. salută intenția Comisiei Europene ca 
vârsta legală de pensionare a femeilor să 
fie aliniată cu cea a bărbaților;

Or. de

Amendamentul 239
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 13 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13d. consideră că trebuie găsite 
reglementări influente, pentru a ține 
seama de componenta vieții, care se aplică 
pentru responsabilitățile în materie de 
îngrijire pentru copii, tineri și persoanele 
în vârstă dependente;

Or. de

Amendamentul 240
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru 
pensii ocupaționale complementare și 

eliminat
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private; subliniază, totuși, că Comisia ar 
trebui să recomande mai degrabă 
economii de pensii ocupaționale 
obligatorii colective, întrucât sistemele de 
pensii colective (al doilea pilon) - de 
obicei gestionate de partenerii sociali 
(sectoriali) - permit solidaritatea în rândul 
generațiilor și între generații, în timp ce 
sistemele individuale nu permit acest 
lucru; subliniază necesitatea creării unor 
sisteme de pensii ocupaționale 
complementare în acest moment, în ciuda 
crizei;

Or. de

Amendamentul 241
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private; 
subliniază, totuși, că Comisia ar trebui să 
recomande mai degrabă economii de 
pensii ocupaționale obligatorii colective, 
întrucât sistemele de pensii colective (al 
doilea pilon) - de obicei gestionate de 
partenerii sociali (sectoriali) - permit 
solidaritatea în rândul generațiilor și între 
generații, în timp ce sistemele individuale 
nu permit acest lucru; subliniază 
necesitatea creării unor sisteme de pensii 
ocupaționale complementare în acest 
moment, în ciuda crizei;

14. ia act de apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private; 
subliniază necesitatea creării unor sisteme 
de pensii ocupaționale complementare în 
acest moment, în ciuda crizei;

Or. en

Amendamentul 242
Frédéric Daerden
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru
pensii ocupaționale complementare și 
private; subliniază, totuși, că Comisia ar 
trebui să recomande mai degrabă economii 
de pensii ocupaționale obligatorii
colective, întrucât sistemele de pensii 
colective (al doilea pilon) - de obicei 
gestionate de partenerii sociali (sectoriali) 
- permit solidaritatea în rândul generațiilor 
și între generații, în timp ce sistemele 
individuale nu permit acest lucru; 
subliniază necesitatea creării unor sisteme 
de pensii ocupaționale complementare în 
acest moment, în ciuda crizei;

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de sisteme de pensii 
ocupaționale complementare; subliniază 
totuși că Comisia ar trebui să recomande 
mai degrabă economii de pensii 
ocupaționale colective, stabilite de obicei 
la nivel de întreprindere sau la nivel 
sectorial, care să permită o solidaritate
mai mare în rândul generațiilor și între 
generații, în timp ce sistemele individuale 
nu permit acest lucru; subliniază 
necesitatea promovării unor sisteme de 
pensii ocupaționale complementare în acest 
moment, în ciuda crizei, prin luarea în 
considerare și prin combaterea 
dificultăților legate de accesul la sistemele 
respective ale unor persoane, precum și 
necesitatea de a institui sisteme de 
contribuții minime care să garanteze o 
pensie complementară adecvată;

Or. en

Amendamentul 243
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private; 
subliniază, totuși, că Comisia ar trebui să 
recomande mai degrabă economii de 
pensii ocupaționale obligatorii colective, 
întrucât sistemele de pensii colective (al 
doilea pilon) - de obicei gestionate de 
partenerii sociali (sectoriali) - permit 

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private; 
subliniază totuși că economiile de pensii 
ocupaționale colective, la fel ca sistemele 
de pensii colective (al doilea pilon) – de 
obicei gestionate de partenerii sociali 
(sectoriali) – permit solidaritatea în rândul 
generațiilor și între generații, în timp ce 
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solidaritatea în rândul generațiilor și între 
generații, în timp ce sistemele individuale 
nu permit acest lucru; subliniază 
necesitatea creării unor sisteme de pensii 
ocupaționale complementare în acest 
moment, în ciuda crizei;

sistemele individuale nu permit acest lucru;

Or. en

Amendamentul 244
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private; 
subliniază, totuși, că Comisia ar trebui să 
recomande mai degrabă economii de pensii 
ocupaționale obligatorii colective, întrucât 
sistemele de pensii colective (al doilea 
pilon) - de obicei gestionate de partenerii 
sociali (sectoriali) - permit solidaritatea în 
rândul generațiilor și între generații, în 
timp ce sistemele individuale nu permit 
acest lucru; subliniază necesitatea creării 
unor sisteme de pensii ocupaționale 
complementare în acest moment, în ciuda 
crizei;

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare; subliniază,
totuși, că Comisia ar trebui să recomande 
mai degrabă economii de pensii 
ocupaționale obligatorii colective, întrucât 
sistemele de pensii colective (al doilea 
pilon) - de obicei gestionate de partenerii 
sociali (sectoriali) - permit solidaritatea în 
rândul generațiilor și între generații, în 
timp ce sistemele individuale nu permit 
acest lucru;

Or. de

Amendamentul 245
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private; 
subliniază, totuși, că Comisia ar trebui să 
recomande mai degrabă economii de 
pensii ocupaționale obligatorii colective, 
întrucât sistemele de pensii colective (al 
doilea pilon) - de obicei gestionate de 
partenerii sociali (sectoriali) - permit 
solidaritatea în rândul generațiilor și între 
generații, în timp ce sistemele individuale 
nu permit acest lucru; subliniază 
necesitatea creării unor sisteme de pensii 
ocupaționale complementare în acest 
moment, în ciuda crizei;

14. ia act de apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private; 
subliniază faptul că Comisia ar trebui să 
recomande economii de pensii 
ocupaționale obligatorii colective, întrucât 
sistemele de pensii colective (al doilea 
pilon) - de obicei gestionate de partenerii 
sociali (sectoriali) - permit solidaritatea în 
rândul generațiilor și între generații, în 
timp ce sistemele individuale nu permit 
acest lucru; subliniază necesitatea creării 
unor sisteme de pensii ocupaționale 
complementare în acest moment, în ciuda 
crizei;

Or. pt

Amendamentul 246
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private; 
subliniază, totuși, că Comisia ar trebui să 
recomande mai degrabă economii de pensii 
ocupaționale obligatorii colective, întrucât 
sistemele de pensii colective (al doilea 
pilon) - de obicei gestionate de partenerii 
sociali (sectoriali) - permit solidaritatea în 
rândul generațiilor și între generații, în 
timp ce sistemele individuale nu permit 
acest lucru; subliniază necesitatea creării 
unor sisteme de pensii ocupaționale 
complementare în acest moment, în ciuda 
crizei;

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private; 
subliniază totuși că Comisia ar trebui să 
recomande mai degrabă sisteme de pensii 
ocupaționale obligatorii colective, întrucât 
sistemele de pensii colective (al doilea 
pilon) – de obicei gestionate de partenerii 
sociali sunt în același timp gestionate de 
organisme independente cu răspundere 
publică care includ membrii sistemelor –
permit solidaritatea în rândul generațiilor și 
între generații, în timp ce sistemele 
individuale nu permit acest lucru; 
subliniază necesitatea creării unor sisteme 
de pensii ocupaționale complementare în 
acest moment, în ciuda crizei, recunoscând 
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și soluționând în același timp dificultatea 
cu care se confruntă unele persoane în 
ceea ce privește accesul la aceste sisteme;

Or. en

Amendamentul 247
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private; 
subliniază, totuși, că Comisia ar trebui să 
recomande mai degrabă economii de pensii 
ocupaționale obligatorii colective, întrucât 
sistemele de pensii colective (al doilea 
pilon) - de obicei gestionate de partenerii 
sociali (sectoriali) - permit solidaritatea în 
rândul generațiilor și între generații, în 
timp ce sistemele individuale nu permit 
acest lucru; subliniază necesitatea creării 
unor sisteme de pensii ocupaționale 
complementare în acest moment, în ciuda 
crizei;

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private; 
subliniază totuși că Comisia ar trebui să 
recomande mai degrabă economii de pensii 
ocupaționale colective, întrucât sistemele 
de pensii colective ocupaționale – de 
obicei gestionate de partenerii sociali 
(sectoriali) – permit solidaritatea în rândul 
generațiilor și între generații, în timp ce 
sistemele individuale nu permit acest lucru; 
subliniază necesitatea creării unor sisteme 
de pensii ocupaționale complementare în 
acest moment, în ciuda crizei;

Or. en

Amendamentul 248
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private; 
subliniază, totuși, că Comisia ar trebui să 

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private; 
subliniază, totuși, că Comisia ar trebui să 
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recomande mai degrabă economii de pensii 
ocupaționale obligatorii colective, întrucât 
sistemele de pensii colective (al doilea 
pilon) - de obicei gestionate de partenerii 
sociali (sectoriali) - permit solidaritatea în 
rândul generațiilor și între generații, în 
timp ce sistemele individuale nu permit 
acest lucru; subliniază necesitatea creării 
unor sisteme de pensii ocupaționale 
complementare în acest moment, în ciuda 
crizei;

recomande mai degrabă economii de pensii 
ocupaționale complementare colective, 
întrucât sistemele de pensii colective (al 
doilea pilon) – de obicei gestionate de 
partenerii sociali – permit solidaritatea în 
rândul generațiilor și între generații, în 
timp ce sistemele individuale nu permit 
acest lucru; subliniază necesitatea creării 
unor sisteme de pensii ocupaționale 
complementare în acest moment, în ciuda 
crizei;

Or. de

Amendamentul 249
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private; 
subliniază, totuși, că Comisia ar trebui să 
recomande mai degrabă economii de pensii 
ocupaționale obligatorii colective, întrucât 
sistemele de pensii colective (al doilea 
pilon) - de obicei gestionate de partenerii 
sociali (sectoriali) - permit solidaritatea în 
rândul generațiilor și între generații, în 
timp ce sistemele individuale nu permit 
acest lucru; subliniază necesitatea creării 
unor sisteme de pensii ocupaționale 
complementare în acest moment, în ciuda 
crizei;

14. constată apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private 
bazate pe solidaritate; subliniază totuși că, 
în cazul în care există țări dispuse să își 
reformeze sistemele de pensii ca atare, 
Comisia ar trebui să recomande mai 
degrabă economii de pensii ocupaționale 
obligatorii colective, întrucât sistemele de 
pensii colective (al doilea pilon) – de 
obicei gestionate de partenerii sociali 
(sectoriali) – permit solidaritatea în rândul 
generațiilor și între generații, în timp ce 
sistemele individuale nu permit acest lucru; 
subliniază necesitatea creării unor sisteme 
de pensii ocupaționale complementare în 
acest moment, în ciuda crizei;

Or. en
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Amendamentul 250
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private; 
subliniază, totuși, că Comisia ar trebui să 
recomande mai degrabă economii de pensii 
ocupaționale obligatorii colective, întrucât 
sistemele de pensii colective (al doilea 
pilon) - de obicei gestionate de partenerii 
sociali (sectoriali) - permit solidaritatea în 
rândul generațiilor și între generații, în 
timp ce sistemele individuale nu permit 
acest lucru; subliniază necesitatea creării 
unor sisteme de pensii ocupaționale 
complementare în acest moment, în ciuda 
crizei;

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private; 
subliniază totuși că Comisia ar trebui să 
recomande mai degrabă economii de pensii 
ocupaționale colective, întrucât sistemele 
de pensii colective (al doilea pilon) –
eventual gestionate de partenerii sociali 
(sectoriali) – permit solidaritatea în rândul 
generațiilor și între generații, în timp ce 
sistemele individuale nu permit acest lucru; 
subliniază necesitatea creării unor sisteme 
de pensii ocupaționale complementare în 
acest moment, în ciuda crizei;

Or. en

Amendamentul 251
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private; 
subliniază, totuși, că Comisia ar trebui să 
recomande mai degrabă economii de pensii 
ocupaționale obligatorii colective, întrucât 
sistemele de pensii colective (al doilea 
pilon) - de obicei gestionate de partenerii 
sociali (sectoriali) - permit solidaritatea în 
rândul generațiilor și între generații, în 
timp ce sistemele individuale nu permit 
acest lucru; subliniază necesitatea creării 

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private; 
subliniază totuși că Comisia ar trebui să 
recomande mai degrabă sisteme de pensii 
ocupaționale obligatorii colective, întrucât 
sistemele de pensii colective (al doilea 
pilon) – de obicei gestionate de partenerii 
sociali sunt în același timp gestionate de 
organisme independente cu răspundere 
publică care includ membrii sistemelor –
permit solidaritatea în rândul generațiilor și 
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unor sisteme de pensii ocupaționale 
complementare în acest moment, în ciuda 
crizei;

între generații, în timp ce sistemele 
individuale nu permit acest lucru; 
subliniază necesitatea creării unor sisteme 
de pensii ocupaționale complementare în 
acest moment, în ciuda crizei, recunoscând 
și soluționând în același timp dificultatea 
cu care se confruntă unele persoane în 
ceea ce privește accesul la aceste sisteme;

Or. en

Amendamentul 252
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private; 
subliniază, totuși, că Comisia ar trebui să 
recomande mai degrabă economii de pensii 
ocupaționale obligatorii colective, întrucât 
sistemele de pensii colective (al doilea 
pilon) - de obicei gestionate de partenerii 
sociali (sectoriali) - permit solidaritatea în 
rândul generațiilor și între generații, în 
timp ce sistemele individuale nu permit 
acest lucru; subliniază necesitatea creării 
unor sisteme de pensii ocupaționale 
complementare în acest moment, în ciuda 
crizei;

14. salută apelul lansat în Cartea albă 
pentru realizarea de economii pentru pensii 
ocupaționale complementare și private; 
subliniază, totuși, că Comisia ar trebui să 
recomande mai degrabă economii de pensii 
ocupaționale obligatorii colective, care să 
asigure lucrătorilor dreptul de acces la 
produsele celui de-al doilea pilon și să 
mențină în continuare caracterul voluntar 
al contribuțiilor angajatorilor la pensiile 
profesionale, întrucât sistemele de pensii 
colective (al doilea pilon) - de obicei 
gestionate de partenerii sociali (sectoriali) -
permit solidaritatea în rândul generațiilor și 
între generații, în timp ce sistemele 
individuale nu permit acest lucru; 
subliniază necesitatea creării unor sisteme 
de pensii ocupaționale complementare în 
acest moment, în ciuda crizei;

Or. de

Amendamentul 253
Kinga Göncz



AM\924597RO.doc 131/160 PE502.214v02-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază necesitatea instituirii unui 
sistem european comun de supraveghere 
și de reglementare a piețelor și a 
instituțiilor financiare pentru crearea 
unui mediu care să permită fiecărui stat 
membru să asigure o protecție adecvată a 
sistemelor de pensii suplimentare și a 
economiilor personale; subliniază 
necesitatea elaborării unor norme 
europene pentru practicile de investiție și 
pentru gestionarea prudentă a sistemelor 
de contribuții determinate (CD), inclusiv 
pentru modificarea structurii portofoliilor 
odată cu apropierea pensionării, pentru 
sisteme de randament minim garantat, 
pentru protecția pensiei în cazul în care 
plata trebuie să se facă în perioade de 
criză economică și financiară și pentru 
aplicarea principiului egalității de 
tratament prin plata unor anuități 
indiferent de gen;

Or. en

Amendamentul 254
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază necesitatea instituirii unui 
sistem european comun de supraveghere 
și de reglementare a piețelor și a 
instituțiilor financiare pentru crearea 
unui mediu care să permită fiecărui stat 
membru să asigure o protecție adecvată a 
sistemelor de pensii suplimentare și a 
economiilor personale; subliniază 
necesitatea elaborării unor norme 
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europene pentru practicile de investiție și 
pentru gestionarea prudentă a sistemelor 
de contribuții determinate (CD), inclusiv 
pentru modificarea structurii portofoliilor 
odată cu apropierea pensionării, pentru 
sisteme de randament minim garantat, 
pentru protecția pensiei în cazul în care 
plata trebuie să se facă în perioade de 
criză economică și financiară și pentru 
aplicarea principiului egalității de 
tratament prin plata unor anuități 
indiferent de sex;

Or. en

Amendamentul 255
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. constată că, în țările în care există 
un al doilea pilon puternic, nu toate 
categoriile de lucrători au acces la pensii 
ocupaționale finanțate; consideră că 
pensiile ocupaționale finanțate ar trebui 
să fie accesibile și lucrătorilor cu un 
contract de muncă cu o valoare redusă 
sau încheiat pe o perioadă determinată;

Or. en

Amendamentul 256
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. constată că multe state membre au 
demarat deja programe majore în cadrul 
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reformei sistemelor de pensii care vizează 
atât durabilitatea, cât și caracterul 
adecvat al acestora; subliniază importanța 
garantării faptului că măsurile propuse la 
nivelul UE completează, și nu sunt în 
contradicție cu programele naționale de 
reformă a sistemelor de pensii;

Or. en

Amendamentul 257
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. reamintește faptul că pensiile rămân 
un aspect ce ține de competența statelor 
membre și este preocupat de faptul că o 
legislație europeană suplimentară în acest 
domeniu ar putea avea un impact negativ 
asupra unora dintre pensionari sau ar 
putea impune condiții împovărătoare 
anumitor sisteme de pensii din unele state 
membre;

Or. en

Amendamentul 258
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază costurile de exploatare 
scăzute (la nivel de sectoare) ale 
sistemelor de pensii ocupaționale non-
profit colective în comparație cu sistemele 
de economii de pensii individuale; 
subliniază importanța costurilor de 

eliminat
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exploatare scăzute, întrucât chiar și 
reducerile limitate ale cheltuirilor pot 
genera pensii substanțial mai mari;

Or. de

Amendamentul 259
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază costurile de exploatare 
scăzute (la nivel de sectoare) ale 
sistemelor de pensii ocupaționale non-
profit colective în comparație cu sistemele 
de economii de pensii individuale; 
subliniază importanța costurilor de 
exploatare scăzute, întrucât chiar și 
reducerile limitate ale cheltuirilor pot 
genera pensii substanțial mai mari;

eliminat

Or. en

Amendamentul 260
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază costurile de exploatare 
scăzute (la nivel de sectoare) ale 
sistemelor de pensii ocupaționale non-
profit colective în comparație cu sistemele 
de economii de pensii individuale; 
subliniază importanța costurilor de
exploatare scăzute, întrucât chiar și 
reducerile limitate ale cheltuirilor pot 
genera pensii substanțial mai mari;

15. subliniază costurile de exploatare 
scăzute ale sistemelor de pensii gestionate 
pe scară largă, în comparație cu sistemele 
de economii de pensii individuale; 
subliniază importanța costurilor de 
exploatare scăzute, întrucât chiar și 
reducerile limitate ale cheltuielilor pot 
genera pensii substanțial mai mari;
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Or. en

Amendamentul 261
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază costurile de exploatare 
scăzute (la nivel de sectoare) ale sistemelor 
de pensii ocupaționale non-profit colective 
în comparație cu sistemele de economii de 
pensii individuale; subliniază importanța 
costurilor de exploatare scăzute, întrucât 
chiar și reducerile limitate ale cheltuirilor 
pot genera pensii substanțial mai mari;

15. subliniază costurile de exploatare 
scăzute (la nivel de sectoare) ale sistemelor 
de pensii ocupaționale non-profit colective 
în comparație cu sistemele de economii de 
pensii individuale; subliniază importanța 
costurilor de exploatare scăzute, întrucât 
chiar și reducerile limitate ale cheltuirilor 
pot genera pensii substanțial mai mari; 
subliniază totuși că aceste sisteme au 
existat până în prezent numai în anumite 
state membre;

Or. de

Amendamentul 262
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază faptul că sistemele de 
pensii ocupaționale colective ar trebui să 
genereze costuri de exploatare reduse;

Or. en

Amendamentul 263
Frédéric Daerden
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită insistent statele membre și 
partenerii sociali să informeze cetățenii în 
mod corespunzător cu privire la drepturile 
lor dobândite la pensie și să îi sensibilizeze
și să îi educe în așa fel încât să poată lua 
decizii în cunoștință de cauză în ceea ce 
privește viitoarele economii de pensii 
suplimentare; invită statele membre să 
formuleze și să pună în aplicare reguli 
stricte cu privire la divulgarea costurilor de 
operare și la riscul și randamentul 
investițiilor în fondurile de pensii care 
operează sub jurisdicția lor;

16. invită insistent statele membre și 
instituțiile responsabile de sistemele de 
pensii să informeze cetățenii în mod 
corespunzător cu privire la drepturile lor 
dobândite la pensie și să îi sensibilizeze și 
să îi educe în așa fel încât să poată lua 
decizii în cunoștință de cauză în ceea ce 
privește viitoarele economii de pensii 
suplimentare; invită statele membre să 
formuleze și să pună în aplicare reguli 
stricte cu privire la divulgarea costurilor de 
operare și la riscul și randamentul 
investițiilor în fondurile de pensii care 
operează sub jurisdicția lor;

Or. fr

Amendamentul 264
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită insistent statele membre și 
partenerii sociali să informeze cetățenii în 
mod corespunzător cu privire la drepturile 
lor dobândite la pensie și să îi sensibilizeze 
și să îi educe în așa fel încât să poată lua 
decizii în cunoștință de cauză în ceea ce 
privește viitoarele economii de pensii 
suplimentare; invită statele membre să 
formuleze și să pună în aplicare reguli 
stricte cu privire la divulgarea costurilor de 
operare și la riscul și randamentul 
investițiilor în fondurile de pensii care 
operează sub jurisdicția lor;

16. invită insistent Comisia să acorde 
asistență suplimentară statelor membre și 
partenerilor sociali, pentru ca aceștia să 
informeze cetățenii în mod corespunzător 
cu privire la drepturile lor dobândite la 
pensie și să îi sensibilizeze și să îi educe în 
așa fel încât să poată lua decizii în 
cunoștință de cauză în ceea ce privește 
viitoarele economii de pensii suplimentare;
invită Comisia să își intensifice activitatea 
desfășurată la nivelul UE prin evaluări 
ale impactului în ceea ce privește 
serviciile de evidență a pensiilor, pentru a 
înțelege beneficiile economice aduse 
statelor membre și instituțiilor de pensii, 
punând la dispoziția cetățenilor informații 
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consolidate cu privire la pensii într-un 
singur loc accesibil; invită statele membre 
să formuleze și să pună în aplicare reguli 
stricte cu privire la divulgarea costurilor de 
operare și la riscul și randamentul 
investițiilor în fondurile de pensii care 
operează sub jurisdicția lor;

Or. en

Amendamentul 265
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită insistent statele membre și 
partenerii sociali să informeze cetățenii în 
mod corespunzător cu privire la drepturile 
lor dobândite la pensie și să îi sensibilizeze 
și să îi educe în așa fel încât să poată lua 
decizii în cunoștință de cauză în ceea ce 
privește viitoarele economii de pensii 
suplimentare; invită statele membre să 
formuleze și să pună în aplicare reguli
stricte cu privire la divulgarea costurilor de 
operare și la riscul și randamentul 
investițiilor în fondurile de pensii care 
operează sub jurisdicția lor;

16. invită insistent Comisia să acorde 
asistență suplimentară statelor membre și 
partenerilor sociali pentru ca aceștia să 
informeze cetățenii în mod corespunzător 
cu privire la drepturile lor dobândite la 
pensie și să îi sensibilizeze și să îi educe în 
așa fel încât să poată lua decizii în 
cunoștință de cauză în ceea ce privește 
viitoarele economii de pensii suplimentare;
invită Comisia să își intensifice activitatea 
desfășurată la nivelul UE prin evaluări 
ale impactului în ceea ce privește 
serviciile de evidență a pensiilor, pentru a 
înțelege beneficiile economice aduse 
statelor membre și instituțiilor de pensii, 
punând la dispoziția cetățenilor informații 
consolidate cu privire la pensii într-un 
singur loc accesibil; invită statele membre 
să formuleze și să pună în aplicare reguli 
stricte cu privire la divulgarea costurilor de 
operare și la riscul și randamentul 
investițiilor în fondurile de pensii care 
operează sub jurisdicția lor;

Or. en
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Amendamentul 266
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită insistent statele membre și 
partenerii sociali să informeze cetățenii în 
mod corespunzător cu privire la drepturile 
lor dobândite la pensie și să îi sensibilizeze 
și să îi educe în așa fel încât să poată lua 
decizii în cunoștință de cauză în ceea ce 
privește viitoarele economii de pensii 
suplimentare; invită statele membre să 
formuleze și să pună în aplicare reguli 
stricte cu privire la divulgarea costurilor de
operare și la riscul și randamentul 
investițiilor în fondurile de pensii care 
operează sub jurisdicția lor;

16. invită insistent statele membre și 
partenerii sociali să informeze cetățenii în 
mod corespunzător cu privire la drepturile 
lor dobândite la pensie și să îi sensibilizeze 
și să îi educe în așa fel încât să poată lua 
decizii în cunoștință de cauză în ceea ce 
privește viitoarele economii de pensii 
suplimentare; de asemenea, invită insistent 
statele membre și partenerii sociali să 
informeze la timp cetățenii cu privire la 
planurile de modificare a sistemelor de 
pensii, astfel încât aceștia să poată lua o 
decizie în cunoștință de cauză și chibzuită 
cu privire la economiile lor pentru pensie;
invită statele membre să formuleze și să 
pună în aplicare reguli stricte cu privire la 
divulgarea costurilor de operare și la riscul 
și randamentul investițiilor în fondurile de 
pensii care operează sub jurisdicția lor;

Or. en

Amendamentul 267
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. regretă dispersia pronunțată a 
caracteristicilor și rezultatelor sistemelor 
de pensii ocupaționale ale statelor membre 
în ceea ce privește accesul, solidaritatea, 
eficiența costurilor, riscurile și 
randamentul; salută intenția Comisiei, în 
strânsă consultare cu statele membre, 
partenerii sociali, industria pensiilor și alte 

17. recunoaște dispersia pronunțată a 
caracteristicilor și rezultatelor sistemelor 
de pensii ocupaționale ale statelor membre 
în ceea ce privește accesul, solidaritatea, 
eficiența costurilor, riscurile și 
randamentul; salută intenția Comisiei, în 
strânsă consultare cu statele membre, 
partenerii sociali și alte părți interesate, de 
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părți interesate, de a elabora un cod de 
bune practici pentru sistemele de pensii 
ocupaționale;

a elabora un cod de bune practici pentru 
sistemele de pensii ocupaționale, în special 
pentru a iniția o analiză a reacțiilor 
posibile la dificultățile și presiunile cu 
care se confruntă, din cauza crizei 
financiare și economice, al doilea pilon în 
anumite state membre;

Or. fr

Amendamentul 268
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. regretă dispersia pronunțată a 
caracteristicilor și rezultatelor sistemelor 
de pensii ocupaționale ale statelor membre 
în ceea ce privește accesul, solidaritatea, 
eficiența costurilor, riscurile și 
randamentul; salută intenția Comisiei, în 
strânsă consultare cu statele membre, 
partenerii sociali, industria pensiilor și alte 
părți interesate, de a elabora un cod de 
bune practici pentru sistemele de pensii 
ocupaționale;

17. regretă dispersia pronunțată a 
caracteristicilor și rezultatelor sistemelor 
de pensii ocupaționale ale statelor membre 
în ceea ce privește accesul, solidaritatea, 
eficiența costurilor, riscurile și 
randamentul; salută intenția Comisiei, în 
strânsă consultare cu statele membre, 
partenerii sociali și alte părți interesate, de 
a elabora un cod de bune practici pentru 
sistemele de pensii ocupaționale, în 
conformitate cu principiul subsidiarității;

Or. en

Amendamentul 269
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. regretă dispersia pronunțată a 
caracteristicilor și rezultatelor sistemelor 
de pensii ocupaționale ale statelor membre 

17. regretă dispersia pronunțată a 
caracteristicilor și rezultatelor sistemelor 
de pensii ocupaționale ale statelor membre 
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în ceea ce privește accesul, solidaritatea, 
eficiența costurilor, riscurile și 
randamentul; salută intenția Comisiei, în 
strânsă consultare cu statele membre, 
partenerii sociali, industria pensiilor și alte 
părți interesate, de a elabora un cod de 
bune practici pentru sistemele de pensii 
ocupaționale;

în ceea ce privește accesul, solidaritatea, 
eficiența costurilor, riscurile și 
randamentul; salută intenția Comisiei, în 
strânsă consultare cu statele membre, 
partenerii sociali, industria pensiilor și alte 
părți interesate, de a elabora un cod de 
bune practici pentru sistemele de pensii 
ocupaționale; invită Comisia și statele 
membre să reducă obstacolele în calea 
accesului, cum ar fi perioadele lungi 
înainte de intrarea în drepturi și 
restricțiile de vârstă; subliniază 
necesitatea de a elimina elementele 
discriminatorii din sistemele actuale de 
pensii ocupaționale; subliniază faptul că, 
în timpul crizei, unele state membre au 
sporit obstacolele în calea accesului la 
securitate socială, inclusiv la pensii, iar 
acest lucru se opune în mod direct unei 
serii de obiective ale Strategiei UE 2020;

Or. en

Amendamentul 270
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. regretă dispersia pronunțată a 
caracteristicilor și rezultatelor sistemelor 
de pensii ocupaționale ale statelor membre 
în ceea ce privește accesul, solidaritatea, 
eficiența costurilor, riscurile și 
randamentul; salută intenția Comisiei, în 
strânsă consultare cu statele membre, 
partenerii sociali, industria pensiilor și alte 
părți interesate, de a elabora un cod de 
bune practici pentru sistemele de pensii 
ocupaționale;

17. regretă dispersia pronunțată a 
caracteristicilor și rezultatelor sistemelor 
de pensii ocupaționale ale statelor membre 
în ceea ce privește accesul, solidaritatea, 
eficiența costurilor, riscurile și 
randamentul; salută intenția Comisiei, în 
strânsă consultare cu statele membre, 
partenerii sociali, industria pensiilor și alte 
părți interesate, de a iniția discuții cu
privire la posibilitatea de a elabora un cod 
de bune practici pentru sistemele de pensii 
ocupaționale; constată că schimbul de cele 
mai bune practici sau elaborarea de 
orientări ar constitui abordarea cea mai 
adecvată în ceea ce privește această 
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chestiune;

Or. en

Amendamentul 271
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. regretă dispersia pronunțată a 
caracteristicilor și rezultatelor sistemelor 
de pensii ocupaționale ale statelor membre 
în ceea ce privește accesul, solidaritatea, 
eficiența costurilor, riscurile și 
randamentul; salută intenția Comisiei, în 
strânsă consultare cu statele membre, 
partenerii sociali, industria pensiilor și alte 
părți interesate, de a elabora un cod de 
bune practici pentru sistemele de pensii 
ocupaționale;

17. regretă dispersia pronunțată a 
caracteristicilor și rezultatelor sistemelor 
de pensii ocupaționale ale statelor membre 
în ceea ce privește accesul, solidaritatea, 
eficiența costurilor, riscurile și 
randamentul; salută intenția Comisiei, în 
strânsă consultare cu statele membre, 
partenerii sociali, industria pensiilor, 
reprezentanții tinerilor și persoanelor în 
vârstă și alte părți interesate, de a elabora 
un cod de bune practici pentru sistemele de 
pensii ocupaționale;

Or. de

Amendamentul 272
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. salută invitația adresată în Cartea 
albă de instituire a creditelor pentru 
îngrijirea acordată persoanelor 
dependente, precum introducerea în 
calcului pensiei a perioadelor consacrate 
îngrijirii persoanelor dependente, atât 
pentru femei, cât și pentru bărbați; 
reamintește că aproximativ 30 % dintre 
femeile de vârstă activă din UE, care se 
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ocupă de persoane dependente, continuă 
să fie inactive sau lucrează cu fracțiune 
de normă din cauza absenței 
infrastructurilor pentru îngrijirea 
persoanelor dependente; reamintește 
faptul că repartizarea inegală a sarcinilor 
familiale între femei și bărbați, precum și 
lipsa de servicii și infrastructuri 
disponibile și abordabile au un impact 
direct asupra nivelului pensiei femeilor;

Or. fr

Amendamentul 273
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. reamintește faptul că sunt încă rare 
creditele acordate pentru îngrijirea 
persoanelor în vârstă, în pofida faptului 
că această formă de îngrijire este 
asigurată, în principal, în afara unui 
cadru instituțional, de familie și, mai ales, 
de femei; în nouă state membre, mai puțin 
de 10 % dintre persoanele în vârstă 
dependente sunt îngrijite în instituții 
specializate și peste 50 % dintre 
persoanele în vârstă dependente primesc 
îngrijiri în afara unui cadru instituțional 
în 19 state membre1;
__________________
1 a se vedea Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
(EIGE), „Revizuirea modului de punere 
în aplicare a Platformei de acțiune de la 
Beijing: femeile și economia”, 2011. 

Or. fr
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Amendamentul 274
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 17 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. subliniază faptul că îngrijirea 
persoanelor în vârstă trebuie abordată, 
mai ales ținându-se seama de nevoile tot 
mai numeroase din cauza îmbătrânirii 
populației;

Or. fr

Amendamentul 275
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 17 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17d. solicită elaborarea de norme 
europene privind „creditele pentru 
îngrijirea persoanelor dependente” 
(„credite de îngrijire”), astfel cum se 
prevede în anumite state membre1, pentru 
a se asigura că perioadele de îngrijire a 
persoanelor dependente pe parcursul 
vieții devin un standard, atât pentru 
femei, cât și pentru bărbați, fără aplicarea 
de sancțiuni la pensionare, precum și 
pentru a le asigura o pensie care să le 
permită un trai demn;
__________________
1 a se vedea Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
(EIGE), „Revizuirea modului de punere 
în aplicare a Platformei de acțiune de la 
Beijing: femeile și economia”, 2011. 

Or. fr
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Amendamentul 276
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 17 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17e. subliniază necesitatea recunoașterii 
valorii sociale a îngrijirii persoanelor 
dependente; insistă asupra faptului că 
normele europene ar trebui să permită 
calcularea perioadelor de întrerupere a 
activității profesionale în scopul reducerii 
decalajului la nivelul cotizațiilor la pensie 
din cauza acestor întreruperi ale activității 
pentru îngrijirea persoanelor dependente; 
de asemenea, insistă asupra faptului că 
respectivele credite trebuie să fie 
compatibile cu activitatea profesională și 
nu trebuie să înceteze atunci când 
îngrijitorul depășește vârsta oficială de 
pensionare;

Or. fr

Amendamentul 277
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 17 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17f. insistă asupra faptului că respectivele 
credite pentru îngrijirea persoanelor 
dependente trebuie să încurajeze, mai 
degrabă decât să penalizeze, desfășurarea 
în paralel a unei activități salariate, 
precum și că acele credite ar trebui să 
completeze drepturile la pensie în același 
mod ca pentru un loc de muncă;

Or. fr
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Amendamentul 278
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 17 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17g. insistă ca respectivele credite pentru 
îngrijirea persoanelor dependente să fie 
concepute într-un mod care să permită 
femeilor și bărbaților să împartă în mod 
echitabil sarcinile de îngrijire a 
persoanelor dependente, precum și că 
aceste credite nu ar trebui să încurajeze 
femeile să preia/să păstreze sarcina 
îngrijirii persoanelor dependente cu 
normă întreagă;

Or. fr

Amendamentul 279
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 17 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17h. insistă ca sistemele de concedii 
legale, inclusiv concediile de maternitate, 
de paternitate, parentale, de ucenicie pe 
parcursul vieții, pentru deces în familie, 
pentru îngrijirea paliativă să fie toate 
asimilate drepturilor la pensie;

Or. fr

Amendamentul 280
Frédéric Daerden
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Propunere de rezoluție
Punctul 17 i (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17i. consideră că trebuie elaborate norme 
europene în materie de credite pentru 
îngrijirea persoanelor dependente (copii, 
persoane în vârstă, persoane dependente), 
care să fie introduse în sistemele de 
pensie;

Or. fr

Amendamentul 281
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. sprijină intenția Comisiei de a continua 
să vizeze finanțarea UE - în special prin 
Fondul Social European (FSE) - pentru a 
sprijini proiectele care vizează 
îmbătrânirea activă și sănătoasă la locul de 
muncă și, prin programul comunitar 
pentru ocuparea forței de muncă și 
solidaritate (Progress) și prin programul 
pentru schimbare socială și inovare (PSCI), 
să ofere sprijin financiar și practic statelor 
membre și partenerilor sociali care 
intenționează să implementeze în mod 
treptat sisteme de pensii suplimentare 
eficiente din punctul de vede al costurilor;

18. sprijină intenția Comisiei de a continua 
să vizeze finanțarea UE - în special prin 
Fondul Social European (FSE) - pentru a 
sprijini proiectele care vizează 
îmbătrânirea activă și sănătoasă la locul de 
muncă și, prin programul pentru schimbare 
socială și inovare (PSCI), să ofere sprijin 
financiar și practic statelor membre și 
partenerilor sociali care intenționează să 
implementeze în mod treptat sisteme de 
pensii suplimentare eficiente din punctul de 
vedere al costurilor, sub controlul 
Parlamentului European;

(Astăzi se poartă discuții privind 
includerea programului „Progress” în 
PSCI în procedura de codecizie pentru 
stabilirea acestui din urmă).

Or. fr
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Amendamentul 282
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. sprijină intenția Comisiei de a continua 
să vizeze finanțarea UE - în special prin 
Fondul Social European (FSE) - pentru a 
sprijini proiectele care vizează 
îmbătrânirea activă și sănătoasă la locul de 
muncă și, prin programul comunitar pentru 
ocuparea forței de muncă și solidaritate 
(Progress) și prin programul pentru 
schimbare socială și inovare (PSCI), să 
ofere sprijin financiar și practic statelor 
membre și partenerilor sociali care 
intenționează să implementeze în mod 
treptat sisteme de pensii suplimentare 
eficiente din punctul de vede al costurilor;

18. sprijină intenția Comisiei de a continua 
să vizeze finanțarea UE - în special prin 
Fondul Social European (FSE) - pentru a 
sprijini proiectele care vizează 
îmbătrânirea activă și sănătoasă la locul de 
muncă și, prin programul comunitar pentru 
ocuparea forței de muncă și solidaritate 
(Progress) și prin programul pentru 
schimbare socială și inovare (PSCI), să 
ofere sprijin financiar și practic statelor 
membre și partenerilor sociali;

Or. pt

Amendamentul 283
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. sprijină intenția Comisiei de a continua 
să vizeze finanțarea UE - în special prin 
Fondul Social European (FSE) - pentru a 
sprijini proiectele care vizează 
îmbătrânirea activă și sănătoasă la locul de 
muncă și, prin programul comunitar pentru 
ocuparea forței de muncă și solidaritate 
(Progress) și prin programul pentru 
schimbare socială și inovare (PSCI), să 
ofere sprijin financiar și practic statelor 
membre și partenerilor sociali care 
intenționează să implementeze în mod 
treptat sisteme de pensii suplimentare 

18. constată intenția Comisiei de a 
continua să vizeze finanțarea UE - în 
special prin Fondul Social European (FSE) 
- pentru a sprijini proiectele care vizează 
îmbătrânirea activă și sănătoasă la locul de 
muncă și, prin programul comunitar pentru 
ocuparea forței de muncă și solidaritate 
(Progress) și prin programul pentru 
schimbare socială și inovare (PSCI), să 
ofere sprijin financiar și practic statelor 
membre și partenerilor relevanți care 
intenționează să implementeze în mod 
treptat sisteme de pensii suplimentare 
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eficiente din punctul de vede al costurilor; eficiente din punctul de vede al costurilor;

Or. en

Amendamentul 284
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. ca urmare a concluziilor 
nereprezentative, neechilibrate, respectiv 
incomplete din punct de vedere obiectiv, 
care servesc parțial ca temei pentru 
propuneri, invită Comisia Europeană să 
reevalueze și să prezinte aceste temeiuri;

Or. de

Amendamentul 285
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recunoaște eterogeneitatea sistemelor 
de pensii din UE însă subliniază 
importanța ca mobilitatea lucrătorilor 
care își schimbă locul de muncă în 
interiorul sau în afara statelor membre să 
nu fie stânjenită de preocupările legate de 
achiziționarea și conservarea drepturilor 
la pensii ocupaționale; subscrie la 
abordarea în favoarea căreia pledează 
Comisia, de a se concentra asupra 
salvgardării dobândirii și conservării 
drepturilor la pensii, urmărind să se asigure 
că drepturile la pensie latente ale 
lucrătorilor mobili sunt tratate la fel ca cele 
ale membrilor activi ai sistemelor sau ale 

19. recunoaște eterogeneitatea sistemelor 
de pensii din UE, însă, dacă lucrătorii au 
nevoie să își schimbe locul de muncă în 
interiorul sau în afara statelor membre, este 
important ca lucrătorilor mobili să li se 
asigure posibilitatea achiziționării și 
conservării drepturilor la pensii 
ocupaționale; subscrie la abordarea în 
favoarea căreia pledează Comisia, de a se 
concentra asupra salvgardării dobândirii și 
conservării drepturilor la pensii, urmărind 
să se asigure că drepturile la pensie latente 
ale lucrătorilor mobili sunt tratate la fel ca 
cele ale membrilor activi ai sistemelor sau 
ale pensionarilor; este de părere că 
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pensionarilor; este de părere că mobilitatea 
pe piața muncii este îngrădită de perioade 
lungi înainte de intrarea în drepturi și invită 
statele membre să le reducă;

drepturile lucrătorilor mobili sunt 
îngrădite de perioade lungi înainte de 
intrarea în drepturi și invită statele membre 
să le reducă;

Or. pt

Amendamentul 286
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recunoaște eterogeneitatea sistemelor 
de pensii din UE însă subliniază importanța 
ca mobilitatea lucrătorilor care își schimbă 
locul de muncă în interiorul sau în afara 
statelor membre să nu fie stânjenită de 
preocupările legate de achiziționarea și 
conservarea drepturilor la pensii 
ocupaționale; subscrie la abordarea în 
favoarea căreia pledează Comisia, de a se 
concentra asupra salvgardării dobândirii și 
conservării drepturilor la pensii, urmărind 
să se asigure că drepturile la pensie latente 
ale lucrătorilor mobili sunt tratate la fel ca 
cele ale membrilor activi ai sistemelor sau 
ale pensionarilor; este de părere că 
mobilitatea pe piața muncii este îngrădită 
de perioade lungi înainte de intrarea în 
drepturi și invită statele membre să le 
reducă;

19. recunoaște eterogeneitatea sistemelor 
de pensii din UE însă subliniază importanța 
ca mobilitatea lucrătorilor care își schimbă 
locul de muncă în interiorul sau în afara 
statelor membre să nu fie stânjenită de 
preocupările legate de achiziționarea și 
conservarea drepturilor la pensii 
ocupaționale; subliniază faptul că orice 
acțiune de promovare a mobilității trebuie 
să fie echilibrată și să fie însoțită de 
sisteme de pensii suplimentare rentabile 
puse la dispoziție de către angajatori și 
trebuie să ia în considerare natura și 
destinația sistemelor de pensii; subscrie la 
abordarea în favoarea căreia pledează 
Comisia, de a se concentra asupra 
salvgardării dobândirii și conservării 
drepturilor la pensii, urmărind să se asigure 
că drepturile la pensie latente ale 
lucrătorilor mobili sunt tratate la fel ca cele 
ale membrilor activi ai sistemelor sau ale 
pensionarilor;

Or. en

Amendamentul 287
Georges Bach
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Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recunoaște eterogeneitatea sistemelor 
de pensii din UE însă subliniază importanța 
ca mobilitatea lucrătorilor care își schimbă 
locul de muncă în interiorul sau în afara 
statelor membre să nu fie stânjenită de 
preocupările legate de achiziționarea și 
conservarea drepturilor la pensii 
ocupaționale; subscrie la abordarea în 
favoarea căreia pledează Comisia, de a se 
concentra asupra salvgardării dobândirii și 
conservării drepturilor la pensii, urmărind
să se asigure că drepturile la pensie latente 
ale lucrătorilor mobili sunt tratate la fel ca 
cele ale membrilor activi ai sistemelor sau 
ale pensionarilor; este de părere că 
mobilitatea pe piața muncii este îngrădită 
de perioade lungi înainte de intrarea în 
drepturi și invită statele membre să le 
reducă;

19. recunoaște eterogeneitatea sistemelor 
de pensii din UE însă subliniază importanța 
ca mobilitatea lucrătorilor care își schimbă 
locul de muncă în interiorul sau în afara 
statelor membre să nu fie stânjenită de 
preocupările legate de achiziționarea și 
conservarea drepturilor la pensii 
ocupaționale; subscrie la abordarea în 
favoarea căreia pledează Comisia, de a se 
concentra asupra salvgardării dobândirii și 
conservării drepturilor la pensii, și solicită 
statelor membre să se asigure că drepturile 
la pensie latente ale lucrătorilor mobili sunt 
tratate la fel ca cele ale membrilor activi ai 
sistemelor sau ale pensionarilor; este de 
părere că mobilitatea pe piața muncii este 
îngrădită de perioade lungi înainte de 
intrarea în drepturi și invită statele membre 
să le reducă;

Or. de

Amendamentul 288
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recunoaște eterogeneitatea sistemelor 
de pensii din UE însă subliniază importanța 
ca mobilitatea lucrătorilor care își schimbă 
locul de muncă în interiorul sau în afara 
statelor membre să nu fie stânjenită de 
preocupările legate de achiziționarea și 
conservarea drepturilor la pensii 
ocupaționale; subscrie la abordarea în 
favoarea căreia pledează Comisia, de a se 
concentra asupra salvgardării dobândirii și 
conservării drepturilor la pensii, urmărind 

19. recunoaște eterogeneitatea sistemelor 
de pensii din UE însă subliniază importanța 
ca mobilitatea lucrătorilor care își schimbă 
locul de muncă în interiorul sau în afara 
statelor membre să nu fie stânjenită de 
preocupările legate de achiziționarea și 
conservarea drepturilor la pensii 
ocupaționale; subscrie la abordarea în 
favoarea căreia pledează Comisia, de a se 
concentra asupra salvgardării dobândirii și 
conservării drepturilor la pensii, urmărind 
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să se asigure că drepturile la pensie latente 
ale lucrătorilor mobili sunt tratate la fel ca 
cele ale membrilor activi ai sistemelor sau 
ale pensionarilor; este de părere că 
mobilitatea pe piața muncii este îngrădită 
de perioade lungi înainte de intrarea în 
drepturi și invită statele membre să le 
reducă;

să se asigure că drepturile la pensie latente 
ale lucrătorilor mobili sunt tratate la fel ca 
cele ale membrilor activi ai sistemelor sau 
ale pensionarilor; este de părere că 
mobilitatea pe piața muncii este îngrădită 
de perioade lungi înainte de intrarea în 
drepturi și invită statele membre să le 
reducă; respinge armonizarea condițiilor 
minime pentru pensiile profesionale 
(precum vârsta minimă, intrarea în 
drepturi sau dinamizarea drepturilor), 
deoarece acestea pot conduce la creșteri 
ridicate ale costurilor care pun în pericol 
existența sistemelor din al doilea pilon și, 
prin urmare, nu sunt în interesul 
lucrătorilor;

Or. de

Amendamentul 289
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recunoaște eterogeneitatea sistemelor 
de pensii din UE însă subliniază importanța 
ca mobilitatea lucrătorilor care își schimbă 
locul de muncă în interiorul sau în afara 
statelor membre să nu fie stânjenită de 
preocupările legate de achiziționarea și 
conservarea drepturilor la pensii 
ocupaționale; subscrie la abordarea în 
favoarea căreia pledează Comisia, de a se 
concentra asupra salvgardării dobândirii și 
conservării drepturilor la pensii, urmărind 
să se asigure că drepturile la pensie latente 
ale lucrătorilor mobili sunt tratate la fel ca 
cele ale membrilor activi ai sistemelor sau 
ale pensionarilor; este de părere că 
mobilitatea pe piața muncii este îngrădită 
de perioade lungi înainte de intrarea în 
drepturi și invită statele membre să le 
reducă;

19. recunoaște eterogeneitatea sistemelor 
de pensii din UE însă subliniază importanța 
ca mobilitatea lucrătorilor care își schimbă 
locul de muncă în interiorul sau în afara 
statelor membre să nu fie stânjenită de 
preocupările legate de achiziționarea și 
conservarea drepturilor la pensii 
ocupaționale; subscrie la abordarea în 
favoarea căreia pledează Comisia, de a se 
concentra asupra salvgardării dobândirii și 
conservării drepturilor la pensii, urmărind 
să se asigure că drepturile la pensie latente 
ale lucrătorilor mobili sunt tratate la fel ca 
cele ale membrilor activi ai sistemelor sau 
ale pensionarilor; este de părere că 
mobilitatea pe piața muncii poate fi
îngrădită de perioade lungi înainte de 
intrarea în drepturi și invită statele membre 
să le reducă; este conștient totuși de faptul 
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că drepturile reduse de transferabilitate a 
pensiilor reprezintă unul dintre 
obstacolele în calea mobilității 
lucrătorilor, pe lângă alte motive precum 
cele familiale sau lipsa competențelor 
lingvistice;

Or. fr

Amendamentul 290
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recunoaște eterogeneitatea sistemelor 
de pensii din UE însă subliniază importanța 
ca mobilitatea lucrătorilor care își schimbă 
locul de muncă în interiorul sau în afara 
statelor membre să nu fie stânjenită de 
preocupările legate de achiziționarea și 
conservarea drepturilor la pensii 
ocupaționale; subscrie la abordarea în 
favoarea căreia pledează Comisia, de a se 
concentra asupra salvgardării dobândirii și 
conservării drepturilor la pensii, urmărind 
să se asigure că drepturile la pensie latente 
ale lucrătorilor mobili sunt tratate la fel ca 
cele ale membrilor activi ai sistemelor sau 
ale pensionarilor; este de părere că 
mobilitatea pe piața muncii este îngrădită 
de perioade lungi înainte de intrarea în 
drepturi și invită statele membre să le 
reducă;

19. recunoaște eterogeneitatea sistemelor 
de pensii din UE însă subliniază importanța 
ca mobilitatea lucrătorilor care își schimbă 
locul de muncă în interiorul sau în afara 
statelor membre să nu fie stânjenită de 
preocupările legate de achiziționarea și 
conservarea drepturilor la pensii 
ocupaționale; subscrie la abordarea în 
favoarea căreia pledează Comisia, de a se 
concentra asupra salvgardării dobândirii și 
conservării drepturilor la pensii, urmărind 
să se asigure că drepturile la pensie latente 
ale lucrătorilor mobili sunt tratate la fel ca 
cele ale membrilor activi ai sistemelor sau 
ale pensionarilor; este de părere că 
mobilitatea pe piața muncii este îngrădită 
de perioade lungi înainte de intrarea în 
drepturi și invită statele membre să le 
reducă; subliniază faptul că UE ar trebui 
să sprijine lucrătorii mobili, astfel încât 
aceștia să își poată transfera drepturile de 
pensii ocupaționale la următorul 
angajator;

Or. en
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Amendamentul 291
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. constată rolul important pe care îl 
poate juca Comisia în eliminarea 
obstacolelor din calea funcționării pieței 
unice, inclusiv a celor din calea 
mobilității lucrătorilor; invită Comisia să 
analizeze, împreună cu statele membre, 
modul optim de stimulare a economisirii 
și de obținere, în același timp, a 
avantajelor unei transferabilități sporite; 

Or. en

Amendamentul 292
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de propunerea Comisiei de a 
evalua posibilele legături dintre 
Regulamentul 883/2004/CE privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială în ceea ce privește anumite 
regimuri ocupaționale; subliniază 
dificultățile practice întâlnite în aplicarea 
regulamentului respectiv în cazul 
sistemelor de securitate socială ale celor 27 
de state membre, care diferă în mod 
semnificativ; subliniază complexitatea 
aplicării unei abordări coordonate în cazul 
zecilor de mii a sistemelor de pensii foarte 
diferite din statele membre și, prin urmare, 
pune sub semnul întrebării 
practicabilitatea aplicării unei astfel de 
coordonări în domeniul pensiilor;

20. ia act de propunerea Comisiei de a 
evalua posibilele legături dintre 
Regulamentul 883/2004/CE privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială în ceea ce privește anumite 
regimuri ocupaționale; subliniază 
dificultățile practice întâlnite în aplicarea 
regulamentului respectiv în cazul 
sistemelor de securitate socială ale celor 
27 de state membre, care diferă în mod 
semnificativ; subliniază complexitatea 
aplicării unei abordări coordonate în cazul 
zecilor de mii de sisteme de pensii foarte 
diferite din statele membre, dar subliniază 
necesitatea de spori transferabilitatea 
pensiilor ocupaționale din pilonul al 
doilea;
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Or. en

Amendamentul 293
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de propunerea Comisiei de a 
evalua posibilele legături dintre 
Regulamentul 883/2004/CE privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială în ceea ce privește anumite 
regimuri ocupaționale; subliniază 
dificultățile practice întâlnite în aplicarea 
regulamentului respectiv în cazul 
sistemelor de securitate socială ale celor 
27 de state membre, care diferă în mod 
semnificativ; subliniază complexitatea 
aplicării unei abordări coordonate în cazul 
zecilor de mii a sistemelor de pensii foarte 
diferite din statele membre și, prin urmare, 
pune sub semnul întrebării 
practicabilitatea aplicării unei astfel de 
coordonări în domeniul pensiilor;

20. ia act de propunerea Comisiei de a 
evalua posibilele legături dintre 
Regulamentul nr. 883/2004/CE privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială în ceea ce privește anumite 
regimuri ocupaționale, ceea ce ar putea 
asigura Consiliului EPSCO, la un 
moment dat, mai multă pondere în 
materie decât Consiliului ECOFIN; 
subliniază faptul că dificultățile practice 
întâlnite în aplicarea regulamentului 
respectiv în cazul sistemelor de securitate 
socială ale celor 27 de state membre, care 
diferă în mod semnificativ, nu implică 
inutilitatea acestuia; subliniază faptul că 
nici complexitatea aplicării unei abordări 
coordonate în cazul zecilor de mii de
sisteme de pensii foarte diferite din statele 
membre nu implică inutilitatea acestuia;

Or. fr

Amendamentul 294
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de propunerea Comisiei de a 
evalua posibilele legături dintre 
Regulamentul 883/2004/CE privind 
coordonarea sistemelor de securitate 

20. ia act de propunerea Comisiei de a 
evalua posibilele legături dintre 
Regulamentul 883/2004/CE privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
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socială în ceea ce privește anumite 
regimuri ocupaționale; subliniază 
dificultățile practice întâlnite în aplicarea 
regulamentului respectiv în cazul 
sistemelor de securitate socială ale celor 27 
de state membre, care diferă în mod 
semnificativ; subliniază complexitatea 
aplicării unei abordări coordonate în cazul 
zecilor de mii a sistemelor de pensii foarte 
diferite din statele membre și, prin urmare, 
pune sub semnul întrebării practicabilitatea 
aplicării unei astfel de coordonări în 
domeniul pensiilor;

socială în ceea ce privește anumite 
regimuri ocupaționale; subliniază 
dificultățile practice întâlnite în aplicarea 
regulamentului respectiv în cazul 
sistemelor de securitate socială ale celor 
27 de state membre, care diferă în mod 
semnificativ; subliniază complexitatea 
aplicării unei abordări coordonate în cazul 
zecilor de mii de sisteme de pensii foarte 
diferite din statele membre și, prin urmare, 
pune sub semnul întrebării practicabilitatea 
aplicării unei astfel de coordonări în 
domeniul pensiilor; subliniază importanța 
cercetării asupra diversității sistemelor de 
pensii din statele membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 295
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia și statele membre să 
depună eforturi ambițioase pentru a crea și 
a menține servicii de monitorizare care să 
le permită cetățenilor să își monitorizeze 
drepturile la pensie și astfel să ia decizii 
oportune și în cunoștință de cauză cu 
privire la economiile de pensii individuale 
(al treilea pilon) suplimentare; solicită 
coordonarea la nivelul UE pentru a asigura 
compatibilitatea adecvată a serviciilor de 
monitorizare naționale; salută proiectul 
pilot al Comisiei în acest domeniu;

21. invită Comisia și statele membre să 
depună eforturi ambițioase pentru a crea și 
a menține servicii de monitorizare care să 
le permită cetățenilor să își monitorizeze 
drepturile la pensie și astfel să ia decizii 
oportune și în cunoștință de cauză; solicită 
coordonarea la nivelul UE pentru a asigura 
compatibilitatea adecvată a serviciilor de 
monitorizare naționale; salută proiectul-
pilot al Comisiei în acest domeniu;

Or. fr

Amendamentul 296
Sari Essayah
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia și statele membre să 
depună eforturi ambițioase pentru a crea și 
a menține servicii de monitorizare care să 
le permită cetățenilor să își monitorizeze 
drepturile la pensie și astfel să ia decizii 
oportune și în cunoștință de cauză cu 
privire la economiile de pensii individuale 
(al treilea pilon) suplimentare; solicită 
coordonarea la nivelul UE pentru a asigura 
compatibilitatea adecvată a serviciilor de 
monitorizare naționale; salută proiectul 
pilot al Comisiei în acest domeniu;

21. invită statele membre să depună 
eforturi ambițioase pentru a crea și a 
menține servicii de monitorizare care să le 
permită cetățenilor să își monitorizeze 
drepturile la pensie și astfel să ia decizii 
oportune și în cunoștință de cauză cu 
privire la economiile de pensii individuale 
(al treilea pilon) suplimentare; solicită 
coordonarea la nivelul UE pentru a asigura 
compatibilitatea adecvată a serviciilor de 
monitorizare naționale; salută proiectul-
pilot al Comisiei în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 297
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia și statele membre să 
depună eforturi ambițioase pentru a crea și 
a menține servicii de monitorizare care să 
le permită cetățenilor să își monitorizeze 
drepturile la pensie și astfel să ia decizii 
oportune și în cunoștință de cauză cu 
privire la economiile de pensii individuale 
(al treilea pilon) suplimentare; solicită 
coordonarea la nivelul UE pentru a asigura 
compatibilitatea adecvată a serviciilor de 
monitorizare naționale; salută proiectul 
pilot al Comisiei în acest domeniu;

21. invită Comisia și statele membre să 
depună eforturi ambițioase pentru a crea și 
a menține servicii de monitorizare care să 
le permită cetățenilor să își monitorizeze 
drepturile la pensie și astfel să ia decizii
oportune și în cunoștință de cauză cu 
privire la economiile de pensii individuale 
(al treilea pilon) suplimentare; solicită 
coordonarea la nivelul UE pentru a asigura 
compatibilitatea adecvată a serviciilor de 
monitorizare naționale; salută proiectul-
pilot al Comisiei în acest domeniu și invită
Comisia să se asigure că proiectul pilot
este însoțit de o evaluare a impactului
beneficiilor economice generate de
furnizarea de informații consolidate cu 
privire la pensii cetățenilor UE într-un loc 
accesibil;
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Or. en

Amendamentul 298
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia și statele membre să 
depună eforturi ambițioase pentru a crea și 
a menține servicii de monitorizare care să 
le permită cetățenilor să își monitorizeze 
drepturile la pensie și astfel să ia decizii 
oportune și în cunoștință de cauză cu 
privire la economiile de pensii individuale 
(al treilea pilon) suplimentare; solicită 
coordonarea la nivelul UE pentru a asigura 
compatibilitatea adecvată a serviciilor de 
monitorizare naționale; salută proiectul 
pilot al Comisiei în acest domeniu;

21. invită Comisia și statele membre să 
depună eforturi ambițioase pentru a crea și 
a menține servicii de monitorizare care să 
le permită cetățenilor să își monitorizeze 
drepturile la pensie și astfel să ia decizii 
oportune și în cunoștință de cauză cu 
privire la economiile de pensii individuale 
(al treilea pilon) suplimentare; solicită 
coordonarea la nivelul UE pentru a asigura 
compatibilitatea adecvată a serviciilor de 
monitorizare naționale; salută proiectul-
pilot al Comisiei în acest domeniu și invită
Comisia să efectueze o evaluare a 
impactului beneficiilor economice 
generate de furnizarea de informații
consolidate cu privire la pensii cetățenilor 
UE într-un loc accesibil;

Or. en

Amendamentul 299
Jean Lambert, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia și statele membre să 
depună eforturi ambițioase pentru a crea și 
a menține servicii de monitorizare care să 
le permită cetățenilor să își monitorizeze 
drepturile la pensie și astfel să ia decizii 

21. invită Comisia și statele membre să 
depună eforturi ambițioase pentru a crea și 
a menține servicii de monitorizare care să 
le permită cetățenilor să își monitorizeze 
drepturile la pensie și astfel să ia decizii 
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oportune și în cunoștință de cauză cu 
privire la economiile de pensii individuale 
(al treilea pilon) suplimentare; solicită 
coordonarea la nivelul UE pentru a asigura 
compatibilitatea adecvată a serviciilor de 
monitorizare naționale; salută proiectul 
pilot al Comisiei în acest domeniu;

oportune și în cunoștință de cauză cu 
privire la economiile de pensii individuale 
(al treilea pilon) suplimentare; solicită 
coordonarea la nivelul UE pentru a asigura 
compatibilitatea adecvată a serviciilor de 
monitorizare naționale; salută proiectul-
pilot al Comisiei în acest domeniu; 
subliniază totuși că această inițiativă nu 
se substituie transferabilității drepturilor 
la pensie;

Or. en

Amendamentul 300
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. pune sub semnul întrebării necesitatea 
unui fond de pensii UE pentru 
cercetători;

eliminat

Or. en

Amendamentul 301
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. pune sub semnul întrebării necesitatea 
unui fond de pensii UE pentru cercetători;

22. subliniază faptul că, în mai multe state 
membre, cercetătorii au o situație socială 
și profesională precară, neavând acces la 
sistemul general de securitate socială;
pune sub semnul întrebării necesitatea unui 
fond de pensii UE pentru cercetători;

Or. pt
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Amendamentul 302
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. consideră că una dintre cele mai 
mari realizări ale societății moderne este 
faptul că oamenii, în general, au o viață 
mai lungă, mai sănătoasă și mai 
prosperă; solicită adoptarea unei atitudini 
pozitive în cadrul dezbaterii pe tema 
îmbătrânirii, răspunzând, pe de o parte, în 
mod activ provocării semnificative, dar 
surmontabile, legate de îmbătrânire, și 
profitând, pe de altă parte, de 
oportunitățile pe care le aduc 
îmbătrânirea populației și „economia 
vârstei a treia”; recunoaște rolul foarte 
activ și important pe care persoanele în 
vârstă îl joacă în cadrul societăților 
noastre;

Or. en

Amendamentul 303
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită finanțarea pasivului social al 
Uniunii Europene legat de pensiile 
agenților instituțiilor europene, care se 
ridică la 34, 835 de miliarde de EUR la 
data de 31 decembrie 2011;

Or. fr
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