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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre uma agenda para pensões adequadas, seguras e sustentáveis

(2012/2234(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 7 de julho de 2010, intitulada «Livro 
Verde – Regimes europeus de pensões adequados, sustentáveis e seguros» 
(COM)(2010)0365) e a sua Resolução, de 16 de fevereiro de 2011, sobre o mesmo 
assunto1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 16 de fevereiro de 2012, intitulada 
«Livro Branco – Uma agenda para pensões adequadas, seguras e sustentáveis» 
(COM)2012)0055),

– Tendo em conta o relatório do Comité Económico e Social Europeu referente à 
Comunicação da Comissão, de 16 de fevereiro de 2012, intitulada «Livro Branco – Uma 
agenda para pensões adequadas, seguras e sustentáveis»2,

– Tendo em conta o relatório elaborado conjuntamente pela Direção-Geral do Emprego, dos 
Assuntos Sociais e da Inclusão da Comissão Europeia e pelo Comité de Proteção Social 
intitulado «Adequação das pensões na União Europeia 2010-2050» (Relatório sobre a 
adequação das pensões, de 2012),

– Tendo em conta o relatório elaborado conjuntamente pela Direção-Geral dos Assuntos 
Económicos e Financeiros da Comissão Europeia e pelo Comité de Política Económica 
intitulado «Relatório de 2012 sobre o envelhecimento demográfico: projeções económicas 
e orçamentais para os Estados-Membros da UE 27 (2010-2060)»3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 23 de novembro de 2011, intitulada 
«Análise Anual do Crescimento para 2012» (COM(2011)0815) e a sua Resolução, de 31 
de janeiro de 2012, sobre o mesmo assunto4,

– Tendo em conta a Decisão 2010/707/UE do Conselho, de 21 de outubro de 2010, relativa 
às orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros5,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da Comissão da Indústria, 
da Investigação e da Energia, da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 
(A7-0000/2012),

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0058.
2 CESE, SOC/457 de 12 de julho de 2012.
3 ISBN 978-92-79-22850-6
4 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0047.
5 JO L 308 de 24.11.2010, p. 46.
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– Tendo em conta o artigo 48.° do seu Regimento,

A. Considerando que o Parlamento, no seu relatório sobre a consulta da Comissão respeitante 
ao Livro Verde de 2010 intitulado «Regimes europeus de pensões adequados, sustentáveis 
e seguros» destacou, entre outros, os seguintes aspetos:

– a enorme gravidade do desafio, fortemente agravado pela crise financeira e económica, 
que se coloca aos regimes de pensões devido ao envelhecimento demográfico;

– a importância de uma «abordagem holística» para, de forma integrada, fazer face ao 
desafio que se coloca aos regimes de pensões, no contexto mais lato das políticas de 
emprego, sociais, macroeconómicas e de mercados financeiros;

– a dependência fundamental entre a garantia de pensões adequadas, seguras e 
sustentáveis e o objetivo de aumentar as taxas de emprego, produtividade e 
crescimento económico;

– a obrigação moral dos Estados-Membros de garantir pensões públicas (primeiro pilar) 
 se necessário, complementadas por prestações de rendimento mínimo , com vista a 
assegurar a todos os cidadãos um rendimento digno, acima do limiar da pobreza;

– a importância de evitar as desigualdades entre homens e mulheres no domínio das 
pensões, resultantes de desequilíbrios na forma como os homens e as mulheres 
participam na conciliação do trabalho e das responsabilidades em matéria de prestação 
de cuidados;

– a necessidade de ter em conta a idade legal de reforma associada à esperança de vida, 
permitindo, ao mesmo tempo, aos trabalhadores terem uma vida ativa saudável mais 
longa, com vista ao prolongamento das carreiras profissionais até à idade legal de 
reforma;

– as diferenças acentuadas entre os regimes de pensões de todos os Estados-Membros 
(por exemplo, no que respeita o financiamento, o alargamento da solidariedade, a 
estrutura de governação e o tipo de pedido) e, por conseguinte, a necessidade de os 
Estados-Membros continuarem a ser totalmente responsáveis pela conceção dos 
respetivos regimes de pensões, no pleno respeito do princípio da subsidiariedade;

– a pertinência de divulgar e tomar em consideração as pensões públicas e a despesa 
relacionada com a idade nos cálculos referentes à sustentabilidade a longo prazo das 
finanças públicas dos Estados-Membros, a fim de assegurar uma repartição equitativa 
dos encargos entre gerações;

– a necessidade de conceder igual acesso a todos os trabalhadores aos regimes coletivos 
de pensões em vigor na sua empresa ou setor e a necessidade de melhor informar os 
cidadãos sobre direitos de pensão adquiridos;

– a relevância de os Estados-Membros tomarem medidas concretas para executarem a 
estratégia Europa 2020, na medida em que o aumento da taxa de emprego, da 
produtividade e do crescimento económico inclusivo é imperativo para obter pensões 
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adequadas e sustentáveis;

– a necessidade de a regulamentação da UE propiciar o desenvolvimento de regimes 
coletivos de pensões profissionais;

B. Considerando que a pior crise financeira e económica das últimas décadas evoluiu para 
uma grave crise da dívida soberana, afetando seriamente os rendimentos de pensões de 
milhões de cidadãos da UE;

C. Considerando que a primeira coorte da chamada geração do «baby boom» atingiu a idade 
de reforma, levando a que o desafio demográfico deixasse de ser um desafio de amanhã e 
passasse a ser uma realidade de hoje e que o número de pessoas acima dos 60 anos de 
idade sofresse um aumento superior a 2 milhões por ano, ou seja, duplicasse a quantidade 
em relação às décadas anteriores;

D. Considerando que, mesmo para lá da crise económica, as tendências demográficas e de 
produtividade a longo prazo apontam para um cenário de baixo crescimento económico 
para a Europa, com taxas de crescimento económico substancialmente mais baixas do que
as alcançadas nas últimas décadas;

E. Considerando que o desemprego comprometeu os regimes de pensões por repartição 
(pay-as-you-go), enquanto os regimes por capitalização estão sendo afetados pelos 
dececionantes rendimentos dos mercados financeiros;

F. Considerando que os regimes de pensões são uma vertente fundamental do modelo social 
europeu, que garante às pessoas um nível de vida digno na velhice;

Introdução

1. Lamenta a redução das prestações de reforma em muitos Estados-Membros, devido à 
grave escalada da crise financeira e económica; lamenta ainda os cortes drásticos nos 
Estados-Membros mais flagelados pela crise, que empurraram muitos pensionistas para 
uma situação de pobreza ou os expuseram ao risco de pobreza;

2. Salienta a probabilidade de ocorrência de um cenário de baixo crescimento económico 
que obrigará os Estados-Membros a consolidar os seus orçamentos e a proceder à reforma 
das respetivas economias em condições de austeridade; subscreve, por conseguinte, a 
posição defendida no Livro Branco da Comissão de que as pessoas terão de constituir 
poupanças-reforma complementares através de regimes profissionais e, se possível, 
através de regimes privados de pensões;

3. Sublinha que as pensões do primeiro pilar continuam a ser a principal fonte de rendimento 
dos pensionistas; insta os Estados-Membros a procederem à reforma dos seus regimes do 
primeiro pilar, harmonizando os anos de contribuições com a alteração na relação entre 
pensionistas e pessoas em idade ativa, de modo a evitar que os custos decorrentes das 
pensões públicas impliquem a exclusão de outras importantes despesas públicas; exorta os 
Estados-Membros a garantir as pensões do primeiro pilar  se necessário, 
complementadas por prestações de rendimento mínimo , com vista a proporcionar um 
rendimento mínimo digno;
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4. Observa que a crise veio expor a vulnerabilidade tanto dos regimes de pensões por 
capitalização como dos regimes de pensão por repartição; recomenda, por conseguinte, 
regimes de pensão com pilares múltiplos, consistindo, pelo menos:

i) numa pensão mínima pública do primeiro pilar, digna;

ii) numa pensão do segundo pilar por capitalização, profissional, obrigatoriamente 
coletiva e, de preferência, regida pelos parceiros sociais (setoriais); 

iii) numa pensão individual do terceiro pilar, baseada em regimes privados de pensões; 

exorta os Estados-Membros a considerarem a possibilidade de introduzir estes ou outros 
regimes equiparáveis onde ainda não existam; insta a Comissão a assegurar que quaisquer 
regulamentações em vigor ou futuras em matéria de pensões são favoráveis aos regimes 
de pensão com pilares múltiplos;

5. Reconhece a importância dos fundos de pensões enquanto investidores a longo prazo, 
fiáveis e significativos na economia da UE; realça o seu significado para a consecução dos 
objetivos centrais da estratégia Europa 2020, no que toca ao crescimento económico, à 
criação de mais e melhores postos de trabalho e à promoção de sociedades socialmente 
inclusivas; insta a Comissão a não comprometer o potencial de investimento dos fundos 
de pensões ao introduzir ou alterar as regulamentações da UE, nomeadamente na revisão 
da diretiva relativa às atividades e à supervisão das instituições de realização de planos de 
pensões profissionais;

6. Entende que o consenso entre os governos e os parceiros sociais é de primordial 
importância, no sentido de se alcançar uma solução abrangente para o desafio que se 
coloca aos regimes de pensões, considerando a necessidade de trabalhar durante mais 
tempo e de adaptar as condições de trabalho e a aprendizagem ao longo da vida, de modo 
a permitir às pessoas permanecerem mais tempo no mercado de trabalho;

7. Congratula-se com o impulso principal do Livro Branco que propõe que seja tido em 
conta o seguinte: o equilíbrio entre o tempo passado a trabalhar e o tempo na reforma; a 
constituição de poupanças-reforma complementares através de regimes profissionais e de 
regimes privados de pensões, e a melhoria dos instrumentos europeus de monitorização 
em matéria de pensões;

Aumento das taxas de emprego e equilíbrio entre o tempo passado a trabalhar e o tempo 
na reforma 

8. Sublinha que a execução de reformas estruturais destinadas a levar as pessoas a trabalhar 
mais e durante mais tempo é a única forma viável para gerar receitas fiscais e prémios 
sociais e de pensões necessários para consolidar os orçamentos dos Estados-Membros e 
para financiar regimes de pensões adequados, seguros e sustentáveis; evoca o risco de o 
trabalho a tempo parcial conduzir apenas a direitos de pensão também parciais; exorta os 
Estados-Membros a reservar fundos para combater as crescentes despesas públicas com a 
população em situação de reforma;

9. Salienta a aceleração da pressão exercida pela evolução demográfica nos orçamentos 
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nacionais e regimes de pensões, agora que as primeiras coortes da geração do «baby 
boom» atingem a idade da reforma; assinala os progressos e níveis de ambição irregulares 
em todos os Estados-Membros na formulação e implementação de reformas estruturais 
destinadas a aumentar as taxas de emprego, a suprimir progressivamente os regimes de 
reforma antecipada e a tornar mais sustentável tanto a idade efetiva de reforma como a 
idade legal de reforma relativamente ao aumento da esperança de vida; realça que os 
Estados-Membros que não introduzem, neste momento, reformas progressivas poderão, 
mais tarde, encontrar-se numa situação em que tenham de aplicar reformas de forma mais 
drástica e com graves consequências sociais;

10. Reitera o apelo ao estabelecimento de uma estreita relação entre as prestações de pensão, 
os anos de trabalho e os prémios pagos («equidade atuarial»), para assegurar aos 
trabalhadores que é compensador trabalhar mais e durante mais tempo, permitindo-lhes 
que tenham melhores pensões quando se reformem; recomenda aos Estados-Membros, em 
consulta com os parceiros sociais, que permitam a cada trabalhador, a título voluntário, 
continuar a trabalhar após a idade legal de reforma, bem como a prorrogar o prazo de 
prémios pagos, podendo, ao mesmo tempo, a diminuição do período de elegibilidade para 
as prestações sociais contribuir para que os trabalhadores reduzam, a bom ritmo, 
quaisquer disparidades das pensões;

11. Salienta que o pressuposto em que se baseiam os regimes de reforma antecipada, segundo 
o qual os trabalhadores mais velhos são autorizados a reformar-se mais cedo por forma a 
disponibilizar empregos para os jovens, revelou-se errado em termos empíricos, uma vez 
que os Estados-Membros que apresentam as mais altas taxas de emprego juvenil, em 
média, são também os que apresentam as mais altas taxas de emprego dos trabalhadores 
mais velhos;

12. Exorta os parceiros sociais a adotarem uma abordagem à gestão dos recursos humanos 
assente no ciclo de vida e a adaptarem os locais de trabalho; insta os empregadores a 
lançarem programas para assegurar que os trabalhadores podem trabalhar por um período 
de tempo mais longo; convida os trabalhadores a participar ativamente em ações de 
formação disponíveis e a estarem aptos para o mercado de trabalho em todas as fases da 
sua carreira;

13. Apela aos Estados-Membros que se empenhem ativamente na concretização das ambições 
formuladas no Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres (2011-2020), o 
qual enfatiza o estreitamento das disparidades entre homens e mulheres, o combate à 
segregação dos géneros e a promoção de um melhor equilíbrio entre a vida profissional e 
familiar para as mulheres e para os homens; salienta que estes objetivos são essenciais 
para aumentar a taxa de emprego das mulheres e combater a pobreza feminina em idade 
ativa e na velhice;

Desenvolvimento da poupança-reforma complementar privada

14. Acolhe favoravelmente a defesa, no Livro Branco, do desenvolvimento de poupanças-
reforma complementares, por capitalização, através de regimes profissionais e de regimes 
privados de pensões; salienta, todavia, que a Comissão deve, antes de mais, recomendar 
poupanças-reforma obrigatoriamente coletivas através de regimes de pensões profissionais, 
atendendo ao facto de que os regimes de pensões (do segundo pilar) coletivos, 
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normalmente geridos pelos parceiros sociais (setoriais), possibilitam a solidariedade 
dentro e entre gerações, ao passo que os regimes individuais não permitem a existência de 
solidariedade; sublinha a necessidade de dar início, agora, à constituição de regimes 
complementares de pensões profissionais, apesar da crise;

15. Salienta os reduzidos custos operacionais (setoriais) dos regimes de pensões profissionais 
coletivos, sem fins lucrativos, comparativamente aos regimes de poupança-reforma 
individuais; realça a importância dos reduzidos custos operacionais, uma vez que até as 
reduções de custos limitadas podem assegurar pensões consideravelmente mais elevadas;

16. Convida os Estados-Membros e os parceiros sociais a informar, devidamente, os cidadãos 
sobre os seus direitos de pensão acumulados, e a sensibilizá-los e educá-los no sentido de 
serem capazes de tomar decisões fundamentadas no que respeita as futuras 
poupanças-reforma complementares; insta os Estados-Membros a elaborarem e a 
aplicarem regras de informação rigorosas relativas aos custos operacionais e ao risco e 
rendimento dos investimentos dos fundos de pensões em vigor na sua jurisdição;

17. Lamenta a grande dispersão de características e resultados dos regimes de pensões 
profissionais em todos os Estados-Membros, no que respeita o acesso, a solidariedade, o 
custo-eficácia, o risco e o rendimento; acolhe favoravelmente a intenção da Comissão, em 
estreita consulta com os Estados-Membros, os parceiros sociais, o setor das pensões e 
outras partes interessadas, de elaborar um código de boas práticas para os regimes de 
pensões profissionais;

18. Apoia a intenção da Comissão de continuar a canalizar os fundos da UE – nomeadamente 
através do Fundo Social Europeu (FSE) – para o apoio a projetos destinados ao 
envelhecimento ativo e saudável no local de trabalho, e de, através do Programa 
Comunitário para o Emprego e a Solidariedade Social (Progress) e do Programa para a 
Mudança e a Inovação Social (PMIS), prestar apoio financeiro e prático aos 
Estados-Membros e aos parceiros sociais que ponderam a transição progressiva para 
regimes complementares de pensões eficazes em termos de custos;

Pensões dos trabalhadores móveis

19. Reconhece a heterogeneidade assinalável dos regimes de pensões em toda a UE, embora 
saliente a importância para os trabalhadores de mudar de emprego dentro e fora dos 
respetivos Estados-Membros e de não ter a sua mobilidade condicionada por 
preocupações com a aquisição e manutenção dos direitos de pensões profissionais; 
concorda com a abordagem defendida pela Comissão de se concentrar na garantia da 
aquisição e manutenção dos direitos de pensão, a fim de assegurar que os direitos de 
pensão latentes dos trabalhadores móveis são tratados em consonância com os direitos dos 
beneficiários ativos do regime ou dos reformados; considera que a mobilidade no mercado 
de trabalho é prejudicada pelos longos prazos para atribuição de direitos e, por 
conseguinte, insta os Estados-Membros a procederem a uma redução esses prazos;

20. Regista a proposta da Comissão de avaliar as eventuais relações existentes entre o 
Regulamento (CE) n.º 883/2004, relativo à coordenação dos sistemas de segurança social, 
e «determinados» regimes de pensões profissionais; frisa as dificuldades de ordem prática 
na aplicação do citado regulamento aos regimes de segurança social vincadamente 
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distintos dos 27 Estados-Membros; chama a atenção para a complexidade de se aplicar 
uma abordagem de coordenação às dezenas de milhares de regimes de pensões distintos 
em vigor nos Estados-Membros, e, por conseguinte, questiona a viabilidade da aplicação 
desta abordagem no domínio das pensões;

21. Insta a Comissão e os Estados-Membros a envidarem todos os esforços para estabelecer e 
manter serviços de rastreamento que permitam aos cidadãos manter-se a par dos seus 
direitos de pensão relacionados com o emprego e não-emprego, e, consequentemente, 
tomar decisões oportunas e fundamentadas sobre as poupança-reforma (terceiro pilar) 
individuais complementares; preconiza a coordenação a nível da UE, com vista a 
assegurar a adequada compatibilidade dos serviços de rastreamento nacionais; congratula-
se com o projeto-piloto neste domínio;

22. Interroga-se sobre a necessidade de um fundo de pensões europeu para os investigadores;

23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto
As pensões estão a sofrer constrições em todos os países da UE. Os governos da zona do euro 
estão a aplicar medidas de austeridade com vista ao cumprimento do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento (PEC) através do equilíbrio das receitas e das despesas, ou estão a ver-se 
obrigados a efetuar cortes drásticos numa tentativa de reduzir os elevados défices. Além disso, 
regista-se um envelhecimento da população em todos os Estados-Membros. A esperança de 
vida apresenta variações por toda a Europa, mas a tendência para um aumento da mesma é 
geral, bem como do número de pensionistas a viver mais tempo e de boa saúde. A população 
em idade ativa na Europa começa a diminuir, as taxas de natalidade decrescem e os jovens 
estudam durante mais tempo, entrando no mercado de trabalho mais tarde. A população com 
idade superior a 60 anos com vida profissional ativa é muito reduzida na Europa. Existe, 
igualmente, o risco de a crise levar as pessoas a recorrerem à reforma antecipada antes de 
atingirem a idade legal de reforma. A solidariedade entre gerações, que significa que os 
jovens ativos contribuem para os custos relacionados com as pensões das pessoas mais velhas, 
não pode continuar a ser explorada indefinidamente. Os países com regimes de pensões por 
repartição, mediante o qual as pensões proveem do orçamento atual, deparam-se, 
particularmente, com dificuldades em financiar devidamente as pensões.

A crise provoca, igualmente, contrições nos denominados regimes de pensões do segundo 
pilar, embora com menor intensidade: prestação coletiva que implica poupar para dar resposta 
às necessidades das pessoas quando chegam à velhice. Tendo em linha de conta que é 
provável que as taxas de juro permaneçam baixas num futuro próximo e que os ativos 
investidos na indústria apresentem rendimentos inferiores aos previstos em resultado da crise, 
também aqui se podem esperar cortes. Se antes era normal garantir, no caso dos regimes de 
pensões do segundo pilar, regimes de prestações definidas, assistimos agora a um aumento 
dos regimes de contribuições definidas ou da combinação de ambos.

A agenda europeia para pensões adequadas, seguras e sustentáveis, para jovens e idosos, 
apresentada no Livro Branco, é um excelente ponto de partida para um debate, após o qual as 
reformas podem ser implementadas através de medidas jurídicas não vinculativas («soft law») 
e de disposições legislativas, se necessário. Em geral, embora reconheçamos e preservemos as 
responsabilidades dos Estados-Membros e dos parceiros sociais, devemos agora criar sistemas 
adequados, seguros e duradouros, que contribuam, além disso, para uma maior mobilidade do 
mercado e liberdade de movimento, sistemas que ofereçam soluções no presente e no futuro.

Tendências demográficas 
As tendências demográficas são, simultaneamente, uma fonte de preocupação e satisfação, já 
que, afinal, vivemos cada vez mais tempo. Seguem-se alguns valores que demonstram isso 
mesmo:
- a população será constituída, maioritariamente, por pessoas com mais de 55 anos 

(36,5 %, 2010);
- a esperança de vida continuará a aumentar: no caso dos homens, esta passa de 76,7 

anos (2010) para 78,6 anos (2020), e no caso das mulheres de 82,5 anos (2010) para 
84 anos (2020);
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- a taxa de natalidade permanece baixa na UE (1,6):
- o número de pessoas com idade superior a 65 anos passa de 16 % da população, em 

2010, para 19,1 %, em 2020;
- em 2010, as pessoas deixavam de trabalhar, em média, aos 61,4 anos, na UE;
- em 2008, havia quatro pessoas ativas por cada pensionista: em 2060, haverá duas 

pessoas ativas por cada pensionista;
- a média de participação no mercado de trabalho de pessoas com idade superior a 55 

anos era de 46,3 % em 2010.

Estas tendências podem ser observadas por toda a UE, apesar de se registarem diferenças. A
esperança de vida na Roménia, por exemplo, é de 70 anos para os homens e de 77,5 para as 
mulheres, e no Benelux é de 77,9 para os homens e de 82,7 para as mulheres. A participação 
no mercado de trabalho de pessoas com mais de 55 anos varia significativamente. Na Suécia é 
de 73,9 %, na Dinamarca de 61,1 %, nos Países Baixos de 56 %, em Espanha de 50,8% e na 
Bélgica de 39,1%. Este é um facto incontornável: é necessário um maior número de pessoas a 
trabalhar durante mais tempo. Tal implicará a subida da idade de reforma, em cada 
Estado-Membro, em relação à esperança de vida. Tem sido prestada pouca atenção, em 
particular, ao baixo nível de emprego entre as pessoas com mais de 55 anos, pessoas que são 
marginalizadas, que precisam e têm vontade de trabalhar. Podemos seguir o exemplo de 
países onde o emprego tem aumentado substancialmente graças a fortes medidas concebidas 
para o efeito. Conclui-se, por conseguinte, que as pessoas devem trabalhar mais e durante 
mais tempo.

Responsabilidades
A relatora está consciente de que os regimes de pensões variam de forma significativa em 
toda a Europa. Além disso, em muitos Estados-Membros as reformas têm sido implementadas 
com o objetivo de manter as pensões sustentáveis. Porém, são necessários mais esforços para 
fazer face às consequências do envelhecimento da população.

Qualquer que seja o sistema adotado, impõe-se a necessidade de haver um maior número de 
pessoas ativas, afigurando-se essencial recorrer à poupança para a garantia de recursos no 
futuro.

Existem diversos sistemas de pensões na Europa. Apesar da inexistência de definições 
uniformes, é habitual referir que os sistemas de pensões assentam em três pilares:

O primeiro pilar fundamenta-se na solidariedade entre contribuintes e é considerado o pilar 
público, financiado pelo governo mediante o regime de pensões por repartição. Tais pensões 
representam a principal fonte de rendimento dos futuros pensionistas. A relatora acredita que 
a existência de mais pessoas ativas durante mais tempo terá um impacto positivo tanto nas 
pensões como no nível de contribuições que cada cidadão ativo deve pagar. Por conseguinte, 
em consulta com os parceiros sociais, é necessário estabelecer o objetivo de encontrar 
soluções que aumentem as taxas de emprego, a idade de reforma e incluam medidas de 
participação ativa. Os países podem aprender com as melhores práticas através do método 
aberto de coordenação. Mas, também no primeiro pilar, as poupanças efetuadas no presente 
podem servir para cobrir despesas maiores no futuro.
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O segundo pilar inclui, em grande medida, regimes complementares de pensões profissionais, 
baseados, frequentemente, na partilha de responsabilidades entre empregadores e 
trabalhadores, que criam fundos a partir de contribuições conjuntas. A relatora defende que 
deve ser atribuída uma maior importância aos regimes complementares coletivos a fim de 
reduzir a pressão nos orçamentos nacionais. Alguns países já tomaram medidas para 
complementarem os seus regimes de pensões por repartição com regimes privados de 
capitalização, havendo ainda muito por fazer para desenvolver os regimes complementares 
coletivos.

A relatora considera existir uma crescente relutância entre os mais jovens, em particular, no 
que diz respeito à contribuição para regimes coletivos. As abordagens coletivas e a partilha de 
riscos entre pessoas da mesma geração e de gerações diferentes são características da 
solidariedade, assumindo uma importância determinante para a garantia de pensões seguras, 
que se adaptem às necessidades do futuro.

A relatora é da opinião que o primeiro pilar e o segundo pilar juntos formam a base para 
rendimentos adequados das pensões.

O terceiro pilar fundamenta-se nas poupanças pessoais como complemento das pensões a 
receber no futuro ou, no caso dos regimes complementares de pensões, como forma de 
disponibilizar esse complemento através de esforços próprios. Embora o terceiro pilar seja 
menos importante do que o primeiro e o segundo, é necessário promovê-lo mais no futuro.
Por vezes, quando as pessoas não estão no mercado de trabalho, ou trabalham menos horas, 
recebendo, assim, menos do primeiro pilar, ou acumulando menos direitos relativamente ao 
segundo pilar, podem encontrar uma solução se efetuarem poupanças no âmbito do terceiro 
pilar.

Competências
Os regimes de pensões são, em primeiro lugar, da responsabilidade dos Estados-Membros.

Em alguns aspetos, a coordenação da UE é importante. A relatora recorda os requisitos do 
PEC. É destinada às pensões uma parte significativa, em constante crescimento, do orçamento 
dos governos, que já excede 10 %.

Para a estratégia Europa 2020, que pretende, explicitamente, proporcionar pensões adequadas, 
é preciso existir coordenação e criar novas políticas a nível nacional. Na Europa, para a maior 
parte dos idosos, as pensões do primeiro pilar, geralmente atribuídas através de um sistema 
público, constituem a sua principal fonte de rendimento. Contudo, ainda hoje, muitos 
pensionistas vivem abaixo do limiar de pobreza, apesar de a estratégia Europa 2020 
considerar o combate à pobreza uma das suas principais prioridades.

Os fundos de pensões do segundo pilar representam investimentos determinantes nos 
mercados financeiros. A crise já demonstrou que as instituições financeiras são suscetíveis às 
recessões económicas. Por conseguinte, foi tomada a decisão de adotar regras mais rigorosas 
para os mercados financeiros através de um pacote de medidas governativas, que inclui a 
Diretiva EMIR (relativa à compensação de derivados OTC), a Diretiva MiFID II (relativa à 
melhoria da competitividade dos mercados financeiros e aos códigos de conduta a cumprir 
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pelas empresas de investimento), a Diretiva RFP IV (relativa à supervisão bancária e à 
incorporação dos acordos III no quadro de supervisão da UE), a Diretiva Solvência II (relativa 
aos regimes de supervisão para empresas de seguros, que substitui e incorpora um conjunto de 
diretivas relativas aos seguros, a fim de criar uma única diretiva-quadro) e o imposto sobre as 
transações financeiras (ITF).

No que diz respeito aos fundos de pensões, a Comissão pretende, igualmente, reforçar a 
supervisão através da revisão da diretiva relativa às atividades e à supervisão das instituições 
de realização de planos de pensões profissionais. A relatora observa que a revisão dessa 
diretiva pode criar novas oportunidades, porém expressa uma opinião bastante crítica quanto 
aos requisitos quantitativos aplicáveis aos fundos de pensões. De acordo com a mesma 
diretiva, os fundos de pensões constituem instituições financeiras do segundo pilar, contudo 
os regimes de pensões são também regimes sociais baseados na legislação em matéria social e 
laboral. Além disso, os regimes de pensões associam-se a um tipo de risco diferente dos que 
são abrangidos pelos produtos de seguro, por exemplo. Ao contrário dos regimes de seguros 
comerciais, os regimes de pensões não são concebidos para gerar lucro, mas são, em geral, 
uma manifestação de solidariedade entre pessoas da mesma geração e de gerações diferentes.
A relatora alerta para o facto de uma maior adequação complementar dos fundos exigir custos 
mais elevados, colocando assim em risco a adequação das pensões dos atuais e futuros 
pensionistas. Para as empresas, os elevados custos resultantes impossibilitam a atribuição das 
pensões do segundo pilar. Os requisitos quantitativos mais rigorosos também interferem no 
papel determinante dos fundos enquanto investidores a longo prazo na economia europeia, 
prejudicando assim o crescimento da economia e a criação de empregos. A relatora considera, 
deste modo, que não é viável rever a diretiva relativa às atividades e à supervisão das 
instituições de realização de planos de pensões profissionais relativamente aos requisitos 
quantitativos. Não obstante, a elaboração de alterações a essa diretiva poderá representar uma 
mais-valia em relação aos requisitos qualitativos, por exemplo no domínio da transparência 
das estratégias de investimento e dos níveis dos custos, criando, igualmente, oportunidades 
para analisar os benefícios dos fundos.

Igualdade de oportunidades
Em média, as mulheres ganham menos do que os homens e regista-se, igualmente, um maior 
número de casos de interrupção de carreira entre as mulheres, para assumirem 
responsabilidades familiares. Em consequência, as mulheres recebem, frequentemente, 
pensões mais reduzidas e correm mais riscos de empobrecimento. Em 2009, existiam 13 
Estados-Membros com idades de reforma mais baixas para as mulheres do que para os 
homens. A relatora acredita que estabelecer a mesma idade de reforma para homens e 
mulheres poderá ajudar a aumentar os rendimentos das pensões.

A relatora considera que é necessário reforçar as disposições em matéria de regimes de 
pensões, que facilitem interrupções das carreiras e permitam que homens e mulheres 
dediquem parte da vida a prestar cuidados em vez de trabalharem. Existem bons exemplos de 
regimes de pensões que permitem às pessoas acumular direitos de pensões durante os 
períodos em que se dedicam a prestar cuidados, sem estarem, portanto, a trabalhar. Nos casos 
dos regimes complementares de pensões e dos regimes do terceiro pilar, são necessárias novas 
soluções.

Mudanças no mercado de trabalho
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Atualmente, o mercado de trabalho exige das pessoas uma maior mobilidade. Já não existem 
empregos para toda a vida. As oportunidades proporcionadas pela liberdade de movimento 
também estão a ser aproveitadas, o que é normal quando estudantes frequentam cursos ou 
estágios no estrangeiro e acabam por encontrar emprego fora do seu país, a determinada altura 
da carreira. Essa mobilidade deveria ser apoiada e não punida, tanto a nível nacional como 
entre Estados-Membros. A relatora defende que tal significa que os regimes de pensões 
deveriam ser organizados por forma a que os direitos de pensões acumulados num emprego, 
no país de origem ou noutro Estado-Membro, não possam ser confiscados. Os regimes de 
pensões devem contribuir para uma maior mobilidade. A relatora acredita, portanto, ser de 
primordial importância adotar normas mínimas para a aquisição e preservação do valor dos 
direitos de pensão acumulados.

Informação
É importante que as pessoas sejam informadas sobre as pensões que esperam receber. O 
fornecimento de informações às pessoas sobre os seus rendimentos das pensões resulta num 
melhor entendimento, na criação mais cuidada de medidas preventivas e numa maior 
responsabilidade. O acesso a informação adequada e a consciência dos riscos são necessários 
para a tomada de decisões de forma ponderada, por exemplo no que diz respeito às poupanças.
Os serviços de rastreamento das pensões são uma boa forma de informar as pessoas sobre os 
seus direitos de pensões acumulados, tanto no seu Estado-Membro como noutros 
Estados-Membros. A relatora pretende chamar a atenção para os bons exemplos que já 
existem. Recomenda-se que os Estados-Membros sejam incentivados a fornecer perspetivas 
positivas das pensões. Através da interligação dos serviços de rastreamento das pensões, o 
cidadão informado poderá obter todo o material de que precisa para as tomar medidas 
necessárias, se for caso disso.


