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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Cartea verde intitulată „Către sisteme europene de pensii adecvate, viabile 
şi sigure”
(2010/2239(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 7 iulie 2010, intitulată „Carte Verde: către 
sisteme europene de pensii adecvate, viabile şi sigure” (COM(2010)0365),

– având în vedere Rezoluţia sa din XX noiembrie 2010 referitoare la provocarea 
demografică şi solidaritatea între generaţii1,

– având în vedere Raportul Comitetului Economic şi Social European privind comunicarea 
Comisiei din 7 iulie 2010, intitulată „Carte Verde: către sisteme europene de pensii 
adecvate, viabile şi sigure”2,

– având în vedere propunerea Comisiei pentru o decizie a Consiliului privind orientările 
pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre: Partea a II-a a 
Orientărilor integrate Europa 2020 (COM(2010)0193) şi având în vedere rezoluţia sa din 
8 septembrie 2010 referitoare la acestea3, 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 29 aprilie 2009 privind „Gestionarea 
impactului îmbătrânirii populaţiei în UE (Raport privind îmbătrânirea populaţiei, 2009)” 
(COM(2009)0180) şi având în vedere rezoluţia sa din 7 septembrie 20104,

– având în vedere Rezoluţia sa din 6 mai 2009 referitoare la incluziunea activă a persoanelor 
excluse de pe piaţa muncii5,

– având în vedere Rezoluţia sa din 6 mai 2009 referitoare la agenda socială reînnoită6,

– având în vedere Rezoluţia sa din 20 noiembrie 2008 referitoare la viitorul sistemelor de 
asigurări sociale şi de pensii: finanţarea lor şi tendinţa spre individualizare7,

– având în vedere Rezoluţia sa din 9 octombrie 2008 referitoare la promovarea incluziunii 
sociale şi combaterea sărăciei, inclusiv a sărăciei infantile în Uniunea Europeană8,

– având în vedere propunerea Comisiei către Parlamentul European şi către Consiliu 
(COM(2005)0507) şi rezoluţia sa din 20 iunie 20079,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,
– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi 

avizul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, al Comisiei pentru industrie, 
cercetare şi energie, al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi al 

                                               
1 P7_TA(2010)XXXX
2 XXXX
3 P7_TA(2010)0309.
4 P7_TA(2010)0306.
5 P6_TA(2009)0371.
6 P6_TA(2009)0370.
7 JO C 146E, 22.01.10, p. 25.
8 JO C 9E, 15.1.2010, p. 11
9 JO C 146E, 12.6.2008, p. 122.
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Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (A7-0000/2010),
A. întrucât persoanele intră pe piaţa muncii la o vârstă mai înaintată datorită unei educaţii 

mai îndelungate şi de nivel mai ridicat şi întrucât, în medie, populaţia părăseşte piaţa 
muncii înainte de a împlini vârsta legală de pensionare, iar longevitatea este în creştere;

B. întrucât numărul de persoane care intră pe piaţa muncii este în scădere (populaţia UE cu 
vârstă de muncă va începe să scadă începând cu 2012), iar numărul de pensionari este în 
creştere (în 2008 au existat patru cetăţeni ai UE cu vârstă de muncă pentru fiecare cetăţean 
de 65 de ani sau mai mult, până în 2020 această cifră va fi de cinci la unu, iar până în 2060 
de doi la unu);

C. întrucât guvernanţa economică a Uniunii Europene ar trebui să ia în considerare abordarea 
integrată prezentată în Cartea verde;

D. întrucât criza financiară a dus la o creştere a şomajului, la creşterea deficitelor bugetare în 
multe state membre şi la probleme legate de finanţarea pensiilor (fie că sunt finanţate prin 
impozite sau în alt mod),

GENERALITĂȚI
Nivelul UE şi al statelor membre
1. apreciază abordarea integrată adoptată în Cartea verde, care este menită să dea un nou 

impuls la nivel naţional şi la nivelul UE, cu scopul de a proteja pensiile pentru limită de 
vârstă;

2. subliniază faptul că statele membre se confruntă cu provocări în efortul lor de a asigura 
adecvarea pensiilor la aşteptările cetăţenilor;

3. este profund dezamăgit de lipsa oricărei referiri la IMM-uri, care reprezintă una dintre 
principalele surse de locuri de muncă în UE şi pot, trebuie şi doresc să aducă o contribuţie 
majoră la viabilitatea şi caracterul adecvat al sistemelor de pensii;

4. constată că politicile sociale şi economice solide aduc o contribuţie importantă la creşterea 
şi stabilitatea economică;

5. consideră că investiţiile pe termen lung în sistemele de pensii necesită o abordare pozitivă 
în cadrul guvernării economice şi, în special, în cadrul Pactului de stabilitate şi creştere;

6. subliniază faptul că pensiile şi sistemele de pensii reprezintă o responsabilitate principală 
a statelor membre;

7. constată că UE nu dispune de un set de criterii comune care să ghideze diferitele sisteme 
de pensii şi că există, prin urmare, o lipsă de supraveghere transparentă aplicabilă pentru 
toate sistemele; 

Egalitatea de gen
8. regretă faptul că Cartea verde nu acordă atenţie problemei egalităţii de gen, având în 

vedere în special faptul că, din cauza disparităţilor în carieră, în medie, femeile au pensii 
mai mici;

9. subliniază importanţa individualizării drepturilor de pensie, astfel încât să se garanteze 



PR\837005RO.doc 5/12 PE452.558v01-00

RO

independenţa economică a bărbaţilor şi a femeilor;

CARACTERUL ADECVAT
10. nu consideră că este posibil să se stabilească o pensie adecvată la nivel european, deoarece 

suma necesară este strâns legată de circumstanţele specifice din statele membre; 
11. consideră că statele membre sunt ele însele responsabile pentru asigurarea unei pensii 

adecvate pentru cetăţenii lor, ca parte a politicilor lor sociale şi economice;
12. subliniază faptul că, în cadrul diversităţii sistemelor de pensii, sistemele generale (primul 

pilon) îmbinate cu sistemele legate de locul de muncă (al doilea pilon) oferă cea mai bună 
garanţie pentru asigurarea unei pensii adecvate; 

13. subliniază faptul că viabilitatea şi caracterul adecvat al sistemelor de pensii sunt cu 
siguranţă afectate şi de al treilea pilon, şi anume de economiile individuale, facilitate sau 
de altă natură; 

14. ia act de faptul că bugetele naţionale sunt supuse unei presiuni importante şi că multe state 
membre îşi revizuiesc eficienţa cheltuielilor; invită statele membre să ia în considerare 
introducerea compensării, astfel încât toţi contribuabilii care nu pot atinge nivelul dorit în 
cadrul primului şi celui de al doilea pilon să aibă dreptul la o deducere suplimentară a 
contribuţiilor la pensii în al doilea pilon sau a contribuţiilor la sistemele de pensii private 
din al treilea pilon; constată că acest lucru ar putea ajuta, de asemenea, statele membre să 
stabilească o structură pe trei piloni; 

15. subliniază faptul că inflaţia influenţează negativ viabilitatea şi caracterul adecvat al 
sistemelor de pensii;

CADRUL DE PENSII
VÂRSTA DE PENSIONARE
16. consideră că, având în vedere tendinţele demografice şi nevoia de a garanta că pensiile pot 

fi plătite, este necesar ca mai multe persoane să participe pe piaţa forţei de muncă şi să 
facă acest lucru pentru mai mult timp; constată că speranţa de viaţă este în creştere şi 
invită statele membre să examineze posibilitatea raportării vârstei legale de pensionare la 
speranţa de viaţă; 

17. constată existenţa unor diferenţe majore între vârsta legală de pensionare şi vârsta reală la 
care persoanele în vârstă îşi încetează activitatea profesională; prin urmare, invită statele 
membre şi cele două părţi ale industriei să facă schimb de informaţii referitoare la bunele 
experienţe şi să încheie acorduri care să conducă la o prelungire a vieţii profesionale, de 
exemplu prin recompensarea persoanelor care lucrează mai mult timp; 

18. consideră că, pentru angajaţii mai în vârstă care desfăşoară activităţi fizice şi/sau mentale 
solicitante, o piaţă a forţei de muncă axată pe flexibilitate şi securitate trebuie să ofere 
soluţii creative, cum ar fi o mai mare flexibilitate a vârstei legale de pensionare, pensii 
parţiale sau condiţii de muncă adaptate, punând accentul pe capacitatea de a lucra, pentru 
a stabili un echilibru durabil între cerinţele ocupării forţei de muncă şi capacităţile 
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lucrătorilor; consideră că este necesară o politică activă de prevenire a discriminării pe 
criterii de vârstă;

STRATEGIA UE 2020
19. regretă faptul că Strategia 2020 nu acordă în mod expres atenţie sistemelor de pensii 

viabile şi adecvate;

20. consideră că, în cazul în care Strategia 2020 are succes, acest lucru va însemna că mai 
multe persoane vor fi în câmpul muncii şi că, drept urmare, ritmul creşterii economice va 
avea de beneficiat, sporind astfel viabilitatea sistemelor de pensii;

21. în conformitate cu Strategia 2020, sprijină o politică a pieţei forţei de muncă activă şi 
focalizată, care va conduce la creşterea ratei de ocupare a locurilor de muncă de către 
lucrătorii mai în vârstă, femei, membrii grupurilor minoritare şi şomerii de lungă durată; 

DIRECTIVA IFPO
MOBILITATE ŞI TRANSFERURI
22. subliniază importanţa tot mai mare a mobilităţii forţei de muncă în cadrul UE, precum şi 

necesitatea unei astfel de mobilităţi;
23. constată că, în cadrul primului pilon, drepturile de pensie sunt reglementate de 

regulamentul de coordonare aplicabil, dar că, în ceea ce priveşte cel de al doilea pilon de 
pensii, sunt necesare măsuri pentru a asigura transferabilitatea; 

24. consideră că, din cauza diversităţii şi complexităţii diferitelor sisteme din al doilea pilon, 
trebuie să fie stabilite condiţii pentru transferabilitatea drepturilor de pensie dobândite, în 
sensul că transferabilitatea începe atunci când sunt încheiate contracte noi, fiind aprobată 
o cerere de transfer doar în cazul în care suma actuarială transferată trebuie să fie plasată 
într-un fond al cărui scop este plata pensiilor pentru limită de vârstă; consideră că 
impozitul trebuie să fie calculat şi plătit în statul membru în care drepturile au fost 
acumulate; 

REVIZUIREA LEGISLAŢIEI UE
25. ia act de faptul că în multe state membre a fost recunoscută importanţa sistemelor de 

pensii din al doilea pilon şi că trebuie să se asigure, de asemenea, faptul că astfel de 
sisteme îndeplinesc condiţiile şi criteriile europene aplicabile sistemelor din cel de al 
doilea pilon; 

26. consideră că cel de-al doilea pilon trebuie să fie disponibil pentru toţi angajaţii de drept, 
fără discriminare pe criterii de sex, sector şi/sau contract de muncă;

27. invită Comisia să investigheze modul în care poate fi facilitat dreptul angajaţilor de a 
participa la al doilea pilon şi să prezinte propuneri pentru dezvoltarea unui astfel de pilon 
în cazurile în care acesta nu există încă; 

28. invită statele membre să sprijine dezvoltarea unui dialog social în materie de pensii pentru 
limită de vârstă;
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29. consideră că normele UE cu privire la al treilea pilon şi la buna sa funcţionare 
transfrontalieră trebuie să fie examinate din perspectiva bunei funcţionări a pieţei interne 
şi a creării unor condiţii echitabile de concurenţă; 

LEGISLAŢIA EUROPEANĂ/BUNELE PRACTICI
30. sprijină înfiinţarea Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale (AEAPO); 

subliniază necesitatea echipării acestei autorităţi în aşa fel încât aceasta să poată îndeplini 
în mod eficient sarcinile care îi sunt încredinţate;

31. subliniază importanţa utilizării unei metodologii uniforme pentru a calcula partea datoriei 
naţionale care revine obligaţiilor legate de pensii; 

SOLVABILITATE
LEGISLAŢIA UE PRIVIND SOLVABILITATEA
INFORMAREA
PARTICIPAREA ŞI INVESTIŢIILE
32. este preocupat de informaţiile insuficiente furnizate publicului de autorităţile publice şi de 

organismele care administrează pensiile cu privire la necesitatea, posibilităţile, drepturile 
acumulate, rezultatele probabile şi starea actuală de lucruri în ceea ce priveşte pensiile 
pentru limită de vârstă; invită Comisia şi statele membre să lanseze campanii care să 
permită şi să încurajeze cetăţenii să adopte măsuri pentru a-şi asigura pensii adecvate; 

33. consideră că informaţiile furnizate cetăţenilor de statele membre şi de fonduri în ceea ce 
priveşte drepturile acumulate, înregistrate de obicei într-un registru naţional de pensii, ar 
trebui să fie interconectate la nivel european;

34. consideră că cetăţenii trebuie informaţi în timp util şi pe deplin cu privire la consecinţele 
unei reforme a regimului de pensii, ale unei treceri de la un sistem bazat pe prestaţii 
garantate la un sistem bazat pe cotizaţii sau ale unei treceri de la un sistem bazat pe 
salariul final la unul bazat pe salariul mediu;

COORDONAREA POLITICILOR
35. consideră că, în dezbaterea ulterioară privind un sistem de pensii adecvat, viabil şi sigur, 

ar fi util să se stabilească o platformă de pensii în care părţile interesate să fie reprezentate, 
contribuind cu informaţii referitoare cele mai bune practici şi oferind sprijin pentru 
pregătirea iniţiativelor de politică; 

36. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, 
precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Tendinţele demografice, adică inversarea piramidei populaţiei la care ne putem aştepta în 
viitor şi speranţa de viaţă mai lungă de care avem norocul să ne bucurăm, în contextul în care 
persoanele în vârstă rămân sănătoase şi active şi participă în societate pentru mai mult timp, 
impun o strategie pentru consolidarea coeziunii şi coerenţei în domeniul pensiilor.

Este timpul să se întreprindă iniţiative care redefinesc viitorul tinerilor şi al persoanelor 
vârstnice şi solidaritatea dintre generaţii şi dintre cetăţeni, contribuind astfel la asigurarea unui 
venit durabil, sigur şi adecvat după pensionare.

Raportoarea conştientizează pe deplin că există diferenţe majore între sistemele de pensii din 
Europa şi că noile state membre şi cetăţenii lor se confruntă cu probleme suplimentare, 
deoarece se doreşte foarte mult să se instituie un sistem de pensii diversificat (cu mai mulţi 
piloni), cu scopul de a diminua riscurile. 

În plus, multe state membre cu sisteme de pensii de tip redistributiv („pay as you go”) (în 
special UE-15) se confruntă cu mari creşteri ale costurilor, în prezent şi în viitor, ceea ce 
înseamnă presiune crescândă asupra solidarităţii şi o povară mai grea pentru tânăra generaţie. 
În plus, criza economică şi financiară a arătat că niciun sistem de pensii nu rămâne neafectat 
de astfel de evenimente şi că deficitele bugetare mari, şomajul ridicat şi marja de manevră 
foarte limitată pentru creşterea sarcinii fiscale şi a altor taxe afectează în mod special 
sistemele de pensii de tip redistributiv („pay as you go”). 

Tinerii intră pe piaţa muncii mai târziu, deoarece au un nivel mai ridicat de instruire. În plus, 
există o tendinţă de a se pensiona înainte de a atinge vârsta legală de pensionare. Oamenii 
lucrează tot mai puţin timp decât este necesar pentru a-şi acoperi drepturile de pensie. 
Adoptarea unor sisteme de lucru şi de pensii private mai flexibile poate face posibilă 
participarea pe piaţa forţei de muncă pentru un timp mai îndelungat, însă astfel de sisteme 
sunt prea puţine în prezent. 

Ca urmare a acestor aspecte, este mai dificil să se îndeplinească condiţiile Pactului de 
stabilitate şi creştere în cazul în care economiile nu au fost acumulate, iar obligaţiile asumate 
faţă de pensionari sunt, prin urmare, incluse în calcule în totalitate. 

Raportoarea consideră Cartea verde a Comisiei ca fiind pozitivă, cu condiţia ca 
responsabilităţile statelor membre, ale celor două părţi ale industriei şi ale UE să dobândească 
fiecare un nou impuls. Prin urmare, trebuie să construim în comun, recunoscând în acelaşi 
timp şi conservând responsabilitatea fiecărei părţi, un sistem care să fie viabil şi sigur şi care 
să aibă drept rezultat pensii adecvate la nivelul statelor membre. Un sistem modern care 
recunoaşte faptul că – şi ajută la producerea unei situaţii în care – libertatea de circulaţie în 
Europa nu se limitează la pensiile din cadrul primului pilon, ci se bazează pe presupunerea că 
noua generaţie, precum şi o piaţă a muncii eficace şi eficientă, are nevoie, în special, de 
mobilitate. Cu alte cuvinte, este vizat un sistem în care vor fi furnizate soluţii nu numai pentru 
nevoile prezente, ci şi pentru cele viitoare. 
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I. Schimbarea demografică

- Populaţia va fi puternic dominată de grupul de vârstă 55+.
- Speranţa de viaţă va continua să crească: pentru bărbaţi de la 76 (2008) la 84 (2060), şi 

pentru femei de la 82 (2008) la 89 (2060).
- Fertilitatea va rămâne scăzută în UE (1,6).
- Raportul dintre numărul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani şi populaţia activă se 

va dubla de la 25,4% (2008) la 53,5% (2060).
- Între 2007 şi 2020, populaţia activă va creşte cu 3,7% datorită numărului tot mai mare 

al femeilor de pe piaţa forţei de muncă. După 2020, populaţia activă va scădea cu 
13,6%.

- În 2008, erau 4 persoane angajate pentru fiecare pensionar. În 2020, cifra 
corespunzătoare va fi de 5 persoane angajate pentru fiecare pensionar. În 2060, cifra 
corespunzătoare va fi de 2 persoane încadrate în muncă pentru fiecare pensionar. 

- Participarea pe piaţa muncii (persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani) va 
creşte de la 70,6% (2007) la 74,1% (2060).

- În 2010, vârsta medie la care persoanele îşi încetează activitatea profesională în UE 
este de 61,4 ani. 

Până în anul 2060, valoarea medie a cheltuielilor publice legate de îmbătrânirea populaţiei vor 
creşte până la 4,75% din PNB, iar cheltuielile publice medii pentru pensii vor creşte până la 
2,4% din PNB. 

Criza economică şi financiară, combinată cu schimbările demografice, va avea un impact 
asupra sistemelor de pensii. Din cauza ratei mai ridicate a şomajului, a creşterii mai lente, a 
randamentului mai mic al investiţii şi a deficitelor publice mai mari va fi mult mai dificil 
pentru sistemele de pensii să ofere pensii adecvate sau, în unele cazuri, să-şi onoreze 
acordurile. În majoritatea statelor membre, pensionarii de astăzi încă nu au suferit din cauza 
crizei, în timp ce, în unele state membre, reducerea cheltuielilor publice a determinat 
reducerea pensiilor. 

În cadrul reformării sistemelor lor de pensii, numeroase state membre au ales să facă reduceri 
în cadrul primului pilon. Sustenabilitatea financiară este importantă, dar trebuie să se ţină 
seama şi de necesitatea de a asigura un venit adecvat. Menţinerea viabilităţii bugetelor şi a 
caracterului adecvat al sistemelor de pensii nu sunt obiective contradictorii, ci reprezintă două 
feţe ale aceleiaşi monede. Viabilitatea adevărată nu poate fi realizată fără să se asigure 
caracterul adecvat al pensiilor. În cazul în care sistemele de pensii nu sunt adecvate, acest 
lucru poate duce la o scădere a consumului şi, din cauza cererii reduse, la instabilitate 
economică şi, prin urmare, la probleme financiare. De asemenea, acest lucru poate exercita o 
presiune puternică asupra cheltuielilor publice legate de alte forme de asigurări sociale. 

II. Responsabilităţi

Responsabilitatea pentru un sistem de pensii viabil şi pentru o pensie adecvată este împărţită 
între guvern, cele două părţi ale industriei şi individ.

Primul pilon se bazează pe solidaritatea dintre contribuabili. În majoritatea cazurilor, acesta 
este un pilon public, finanţat de guvern prin intermediul unui sistem de pensii de tip 
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redistributiv („pay as you go”). 

Al doilea pilon reprezintă o responsabilitate comună a angajatorilor şi angajaţilor, pe baza 
contribuţiilor comune reglementate de un cadru legal instituit de guvern şi de cele două părţi 
ale industriei.

De asemenea, este important să se combată munca ilegală, în vederea menţinerii sistemelor de 
pensii.

Primul şi al doilea pilon reprezintă baza pentru un sistem de pensii adecvat.  În acest raport, 
raportoarea defineşte o pensie adecvată ca o pensie minimă determinată de fiecare stat 
membru în parte. 
Cel de-al treilea pilon se bazează pe contribuţii individuale.

În cadrul viitoarelor reforme ale sistemelor de pensii va trebui să se facă o legătură între 
primul şi al doilea pilon. Aceşti piloni, care în unele state membre se suprapun parţial, sunt 
strâns legaţi de cel de al treilea pilon. La nivelul UE, o metodă deschisă de coordonare solidă 
trebuie să asigure că obligaţiile din cadrul primului pilon sunt viabile şi adecvate, în timp ce al 
doilea pilon trebuie să fie adaptat prin creşterea rolului celor două părţi ale industriei. În plus, 
în ceea ce priveşte al treilea pilon, solvabilitatea fondurilor de pensii trebuie să fie mai bine 
reglementată.

III. Competenţe

Sistemele de pensii sunt în primul rând responsabilitatea statelor membre, însă în cazul 
anumitor aspecte coordonarea la nivelul UE este importantă: de exemplu, pentru funcţionarea 
pieţei interne, cerinţele Pactului de stabilitate şi creştere (PSC) şi strategia UE 2020. Alte 
instrumente ale UE oferă sprijin pentru statele membre, cum ar fi metoda deschisă de 
coordonare (MDC).

Impactul cheltuielilor de pensii asupra finanţelor publice într-un stat membru poate avea un 
impact puternic asupra altor state membre. PSC trebuie să constituie, prin urmare, un factor în 
cadrul politicilor naţionale, în special în primul pilon al sistemelor de pensii. Fondurile de 
pensii sunt o parte integrantă a pieţelor financiare. Directiva privind pensiile suplimentare (al 
doilea pilon) intră sub incidenţa Directivei IFPO (2003/41/CE privind activităţile şi 
supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale). Până în prezent, această 
directivă nu s-a aplicat tuturor fondurilor de pensii pentru care ar fi putut să fie relevantă.  
Acest lucru a condus la inegalităţi de tratament şi de supraveghere între fondurile de pensii, în 
funcţie de faptul dacă acestea sunt sau nu acoperite de directivă. 
Criza economică şi financiară a demonstrat în mod clar cât de importantă este supravegherea 
fondurilor de pensii la nivelul UE. În această privinţă, ar fi de dorit o anchetă privind 
acoperirea şi eficacitatea Directivelor Solvabilitate I şi II. Raportoarea este ferm convinsă că o 
astfel de analiză a celor trei directive nu ar trebui să fi văzută separat de răspunsurile la Cartea 
verde. 

IV. O piaţă a muncii în schimbare

Un echilibru între flexibilitate şi securitate pe piaţa muncii sprijină adaptabilitatea economiei 
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şi consolidează modelul social european. Pe piaţa forţei de muncă actuală, oamenii trebuie să 
fie capabili să îşi schimbe uşor locul de muncă, fără a se confrunta cu obstacole financiare. 
Angajatorii trebuie să poată să numească pe post persoana potrivită cu aptitudinile potrivite. 
De asemenea, acest lucru face necesară modernizarea sistemelor de pensii pentru a elimina 
obstacolele din calea mobilităţii de pe piaţa forţei de muncă. De altfel, piaţa forţei de muncă 
ar trebui să fie, de asemenea, flexibilă pentru pensionari.

Pe măsură ce piaţa forţei de muncă devine mai flexibilă, iar numărul femeilor de pe piaţa 
muncii creşte, calculele efectuate în cadrul sistemelor de pensii, care se bazează pe bărbaţii cu 
cariere complete şi cu venituri medii, nu mai sunt de actualitate, astfel încât este nevoie şi aici 
de modernizare. Acest lucru este valabil mai ales dat fiind faptul că cetăţenii au dreptul la 
informaţii exacte cu privire la pensiile lor şi la cheltuielile sistemului de pensii (în special în 
cadrul primului pilon).

Sistemele de flexisecuritate joacă un rol esenţial în prelungirea duratei de viaţă profesională.
Oamenii trebuie să fie încurajaţi să îşi prelungească carierele, de exemplu, prin modernizarea 
politicii privind piaţa forţei de muncă şi prin îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. La nivel 
european, naţional şi local, politicile trebuie să fie adaptate la îmbătrânirea activă.

V. Oportunităţi egale

Cartea verde nu acordă o atenţie specială egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei. Contracte 
de muncă atipice sunt mai des întâlnite în rândul femeilor decât al bărbaţilor. În medie, 
femeile câştigă mai puţin decât bărbaţii şi îşi întrerup cariera mai des, pentru a munci ca 
persoane care oferă îngrijire. Prin urmare, pensiile femeilor sunt adesea mai mici, lucru care 
creşte riscul sărăciei pentru femeile mai în vârstă, la fel ca şi faptul că ele trăiesc mai mult (cu 
toate că diferenţa dintre sexe este în scădere). În cadrul unor sisteme de pensii de tip 
redistributiv („pay as you go”), perioadele de îngrijire sunt incluse în contribuţia plătită. Cu 
toate acestea, acest lucru nu se întâmplă în cazul sistemelor de pensii suplimentare. Prin 
urmare, problema care trebuie rezolvată este modul în care ar trebui să fie finanţată 
solidaritatea.  

Raportoarea consideră că independenţa financiară ar trebui să fie principiul general care stă la 
baza securităţii sociale. Drepturile la pensie privată garantează independenţa economică 
pentru femei şi bărbaţi.  
O pistă pentru cercetarea unor posibile moduri de creştere a flexibilităţii şi de eliminare a 
diferenţelor dintre bărbaţi şi femei este evaluarea gradului de adecvare a cotizaţiilor la 
fondurile de pensii pe baza numărului de ani de cotizare obligatorie necesari pentru 
dobândirea dreptului la pensie.

VI. Informarea

Transparenţa sistemelor de pensii şi a informaţiilor furnizate cetăţenilor referitoare la acestea 
este vitală pentru a asigura încrederea necesară. Cetăţenii trebuie să fie conştienţi de 
oportunităţile oferite de diferiţii piloni ai sistemului de pensii pentru a li se putea garanta o 
pensie adecvată. Ei trebuie să aibă acces la informaţii exacte cu privire la diferitele riscuri. 
Criza accentuează necesitatea asigurării de către factorii de decizie a unei stabilităţi prin 
furnizarea de informaţii clare referitoare la politica privind regimul de pensii şi la veniturile 
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asigurate de pensii în viitor. Numai atunci vor putea cetăţenii să adopte decizii echilibrate 
privind pensiile lor. 

În acest context, raportoarea consideră că este esenţial să fie ridicat gradul de sensibilizare a 
cetăţenilor cu privire la faptul că aceştia ar trebui să înceapă să facă economii pentru pensiile 
lor cât mai curând posibil (cultură financiară). 


