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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o agendă pentru pensii adecvate, sigure şi viabile

(2012/2234(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) şi rezoluţia sa 
din 3 februarie 2011 referitoare la aceasta1,

– - având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 februarie 2012 intitulată „Carte albă - O 
agendă pentru pensii adecvate, sigure și viabile” (COM)2012)0055),

– având în vedere Raportul Comitetului Economic şi Social European privind Comunicarea 
Comisiei din 16 februarie 2012 intitulată „Carte albă - O agendă pentru pensii adecvate, 
sigure și viabile”2,

– având în vedere raportul comun pregătit de Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, 
Afaceri Sociale şi Incluziune din cadrul Comisiei Europene şi de Comitetul pentru 
protecţie socială intitulat „Viabilitatea pensiilor în Uniunea Europeană 2010-2050” 
(raportul din 2012 privind viabilitatea),

– având în vedere raportul comun pregătit de Direcţia Generală Afaceri Economice şi 
Financiare din cadrul Comisiei Europene şi de Comitetul pentru politică economică 
intitulat „Raportul din 2012 privind îmbătrânirea: proiecții economice și bugetare pentru 
statele membre ale UE 27 (2010-2060)”3,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 23 noiembrie 2011 intitulată „Analiza anuală a 
creșterii pe 2012” (COM(2011)0815) şi rezoluţia sa din 31 ianuarie 2012 referitoare la 
aceasta4,

– având în vedere Decizia 2010/707/CE a Consiliului privind orientările pentru politicile de 
ocupare a forței de muncă ale statelor membre5,

– 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 
Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (A7-0000/2012),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât în raportul său referitor la consultarea organizată de Comisie cu ocazia Cărţii 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0058.
2 EESC/SOC/457, 12 iulie 2012.
3 ISBN 978-92-79-22850-6.
4 Texte adoptate, P7_TA(2012)0047.
5 JO L 308, 24.11.2010, p. 46.
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verzi din 2010 intitulate „Către sisteme europene de pensii adecvate, viabile şi sigure”, 
Parlamentul a subliniat printre altele:

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

– importanţa adoptării unei perspective holistice pentru abordarea problemei pensiilor 
într-un mod integrat, în contextul mai larg al politicii ocupării forţei de muncă, al 
politicii sociale, al politicii macroeconomice şi al politicii pieţelor financiare;

– dependenţa crucială a furnizării unor pensii adecvate, sustenabile şi sigure de atingerea 
unui nivel mai ridicat al ocupării forţei de muncă, productivităţii şi creşterii 
economice;

– obligaţia morală a statelor membre de a garanta pensii publice (în cadrul primului 
pilon) - eventual completată cu dispoziţii privind venitul minim - pentru a asigura un 
venit decent deasupra liniei de sărăcie pentru toţi cetăţenii;

– importanţa evitării inegalităţilor de gen între pensii, ca urmare a dezechilibrelor în 
modul în care bărbaţii şi femeile participă la reconcilierea dintre viaţa profesională şi 
îngrijiri;

– necesitatea examinării posibilităţii corelării vârstei legale de pensionare de speranţa de 
viaţă, permiţând totodată lucrătorilor să aibă o viaţă profesională mai îndelungată şi 
mai sănătoasă în vederea prelungirii carierelor profesionale până la vârsta legală de 
pensionare;

– diferenţele pronunţate dintre sistemele de pensii din diferitele state membre (de 
exemplu în ceea ce priveşte finanţarea, nivelul solidarităţii, structura guvernanţei, tipul 
de beneficii) şi astfel nevoia ca statele membre să-şi reţină responsabilitatea deplină 
pentru structura propriilor sisteme de pensii, respectând pe deplin principiul 
subsidiarităţii;

– importanţa divulgării şi luării în considerare a cheltuielilor publice legate de pensii şi 
de îmbătrânire în calculele referitoare la sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor 
publice ale statelor membre pentru a asigura o echilibrare echitabilă a poverii între 
generaţii;

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

– importanţa ca statele membre să ia măsuri concrete pentru a implementa strategia UE 
2020, întrucât creşterea ocupării forţei de muncă, productivităţii şi creşterii economice 
sunt imperios necesare pentru asigurarea unor pensii suficiente şi sustenabile;

– necesitatea ca reglementările UE să conducă la dezvoltarea unor sisteme de pensii
ocupaţionale colective;
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B. întrucât cea mai gravă criză financiară şi economică din ultimele decenii s-a transformat 
într-o criză a datoriilor suverane care a afectat grav veniturile de pensii a milioane de 
cetăţeni ai UE;

C. întrucât primul val din aşa-numita „baby boom generation” a atins vârsta de pensionare, 
problema demografică încetând astfel să mai fie o problemă viitoare şi 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 comparaţie cu deceniile anterioare;

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

E. întrucât creşterea şomajului a afectat sistemele de pensii prin repartiţie, sistemele finanţate 
fiind în acelaşi timp afectate de rezultate financiare dezamăgitoare;

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

Introducere

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

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

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 contribuţie la schimbările raportului dintre pensionari şi 
persoane de vârstă activă, inclusiv pentru a împiedica situaţia 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 dispoziţii pentru un venit minim 
pentru a asigura un venit minim decent;

4. remarcă faptul că criza a relevat vulnerabilitatea sistemelor de pensii finanţate şi a celor 
prin repartiţie; recomandă sisteme de pensii cu piloni multipli, constând cel puţin din:

i. o pensie decentă minimă publică, în cadrul primului pilon, 

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

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

5. recunoaşte importanţa fondurilor de pensie ca investitori substanţiali şi fiabili pe termen 
lung în economia UE; subliniază importanţa lor pentru realizarea obiectivelor strategiei 
Europa 2020 privind creşterea economică, locuri de muncă mai multe şi mai bune şi 
realizarea unor societăţi incluzive din punct de vedere social; îndeamnă Comisia să nu 
pună în pericol potenţialul de investiţii al fondurilor de pensii atunci când introduce sau 
modifică legislaţia UE, în special atunci când va revizui Directiva privind activităţile şi 
supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale;

6. este de părere că pentru a se ajunge la o soluţie cuprinzătoare la problema pensiilor, 
ţinându-se seama necesitatea de a se lucra mai mult şi de a se adapta condiţiile de muncă 
şi învăţarea pe tot parcursul vieţii astfel încât să le permită oamenilor să lucreze mai mult, 
este de importanţă crucială să existe un consens între guverne şi partenerii sociali;

7. salută direcţia principală a Cărţii albe, care propune să se pună accent pe: obţinerea unui 
echilibru între durata vieţii profesionale şi durata pensionării; realizarea de economii 
pentru pensii ocupaţionale complementare şi private şi perfecţionarea instrumentelor UE 
de monitorizare a pensiilor;

Creşterea nivelului ocupării forţei de muncă şi obţinerea unui echilibru între durata 
vieţii profesionale şi durata pensionării 

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

9. subliniază accelerarea presiunii exercitate de evoluţiile demografice asupra bugetelor 
naţionale şi a sistemelor de pensii naţionale odată cu pensionarea primului val din 
„generaţia baby boom”; ia act de progresele şi nivelurile de ambiţie inegale dintre statele 
membre în formularea şi punerea în aplicare a reformelor structurale menite să conducă la 
creşterea nivelului de ocupare a forţei de muncă, la eliminarea treptată sistemelor de 
pensionare anticipată şi la stabilirea unui echilibru sustenabil între vârsta legală şi efectivă 
de pensionare şi creşterea speranţei de viaţă; subliniază faptul că statele membre care nu 
reuşesc să realizeze acum reforme treptate ar putea să se afle mai târziu în situaţia de a 
trebui să pună în aplicare reforme-şoc cu consecinţe sociale semnificative;

10. reiterează apelul pentru stabilirea unei strânse corelaţii între prestaţiile de pensii şi anii 
lucraţi şi primele plătite („echitate actuarială”), pentru a se asigura că munca mai multă şi 
pe o perioadă mai îndelungată rentează pentru lucrători prin aceea că aceştia beneficiază 
de o pensie mai bună; recomandă ca statele membre, în consultare cu partenerii sociali, să 
le permită lucrătorilor, individual şi pe bază de voluntariat, să continue să continue să 
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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;

11. subliniază că prezumţia 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 greşită, întrucât statele membre care prezintă 
cele mai ridicate niveluri ale şomajului în rândul tinerilor, în medie, sunt şi cele care 
prezintă cele mai ridicate niveluri ale şomajului în rândul lucrătorilor mai în vârstă;

12. solicită partenerilor sociali să adopte o abordare bazată pe ciclul de viaţă a gestionării 
resurselor umane şi să adapteze locurile de muncă; solicită angajatorilor să prezinte un 
program pentru a se asigura că angajaţii pot lucra mai mult; solicită lucrătorilor să se 
angajeze activ în oportunităţile de formare disponibile şi să rămână în formă pentru piaţa 
muncii în toate etapele vieţii lor profesionale;

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

Dezvoltarea economiilor suplimentare private pentru pensie

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

15. subliniază costurile de exploatare scăzute (la nivel de sectoare) ale sistemelor de pensii 
ocupaţionale non-profit colective în comparaţie cu sistemele de economii de pensii 
individuale; subliniază importanţa costurilor de exploatare scăzute, întrucât chiar şi 
reducerile limitate ale cheltuirilor pot genera pensii substanţial mai mari;

16. invită insistent statele membre şi partenerii sociali să informeze cetăţenii în mod 
corespunzător cu privire la drepturile lor dobândite la pensie şi să îi sensibilizeze şi să îi 
educe în aşa fel încât să poată lua decizii în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte 
viitoarele economii de pensii suplimentare; invită statele membre să formuleze şi să pună 
în aplicare reguli stricte cu privire la divulgarea costurilor de operare şi la riscul şi 
randamentul investiţiilor în fondurile de pensii care operează sub jurisdicţia lor;

17. regretă dispersia pronunţată a caracteristicilor şi rezultatelor sistemelor de pensii 
ocupaţionale ale statelor membre în ceea ce priveşte accesul, solidaritatea, eficienţa 
costurilor, riscurile şi randamentul; salută intenţia Comisiei, în strânsă consultare cu 
statele membre, partenerii sociali, industria pensiilor şi alte părţi interesate, de a elabora 
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un cod de bune practici pentru sistemele de pensii ocupaţionale; 

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

Pensiile ale lucrătorilor mobili

19. recunoaşte eterogeneitatea sistemelor de pensii din UE însă subliniază importanţa ca 
mobilitatea lucrătorilor care îşi schimbă locul de muncă în interiorul sau în afara statelor 
membre să nu fie stânjenită de preocupările legate de achiziţionarea şi conservarea 
drepturilor la pensii ocupaţionale; subscrie la abordarea în favoarea căreia pledează 
Comisia, de a se concentra asupra salvgardării dobândirii şi 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 piaţa muncii este îngrădită de perioade lungi înainte de intrarea în 
drepturi şi invită statele membre să le reducă; 

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 dificultăţile 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 
şi, prin urmare, pune sub semnul întrebării practicabilitatea aplicării unei astfel de 
coordonări în domeniul pensiilor;

21. invită Comisia şi statele membre să depună eforturi ambiţioase pentru a crea şi a menţine 
servicii de monitorizare care să le permită cetăţenilor să îşi monitorizeze drepturile la 
pensie şi astfel să ia decizii oportune şi în cunoştinţă 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 naţionale; salută proiectul 
pilot al Comisiei în acest domeniu;

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

23. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Consideraţii generale

Toate statele UE se confruntă cu probleme legate de pensii. Guvernele din zona euro introduc 
măsuri de austeritate pentru a respecta Pactul de creştere şi stabilitate (PCS) prin echilibrarea 
veniturilor şi a cheltuieli sau sunt obligate să facă reduceri drastice ca o modalitate de 
reducere a deficitelor excesive. În plus, populaţia tuturor statelor membre este în îmbătrânire.
Speranţa de viaţă variază în Europa, dar peste tot este în creştere. Numărul pensionarilor care 
trăiesc mai mult şi care încă sunt sănătoşi este în creştere. Populaţia activă este în scădere.
Rata natalităţii este în scădere, iar tinerii studiază pentru mai mult timp şi intră pe piaţa forţei 
de muncă mai târziu. În Europa numărul persoanelor de peste 60 de ani care muncesc este 
mult prea redus. În plus, există riscul ca criza să conducă la noi cereri de pensionare 
anticipată. Nu se mai poate face apel prea mult nici la solidaritatea între generaţii, prin care se 
înţelege că angajaţii tineri suportă costul pensiilor persoanelor mai în vârstă. Ţările cu 
sisteme de tip pay as you go, în cadrul cărora pensiile sunt finanţate din bugetul actual, depun 
în mod deosebit eforturi pentru finanţarea unor pensii suficiente.

De asemenea, din cauza crizei există - chiar dacă într-o mai mică măsură - şi presiuni asupra 
aşa-numitelor sisteme din al doilea pilon: sisteme colective, care presupun economii pentru 
satisfacerea necesităţilor persoanelor la bătrâneţe. Întrucât rata dobânzilor va rămâne probabil 
scăzută în viitorul previzibil şi întrucât activele investite în industrie au un randament mai 
scăzut decât cel scontat din cauza crizei, şi aici se pot anticipa reduceri. Întrucât anterior era 
normal în cazul acestor sisteme din al doilea pilon să se garanteze un beneficiu definit, în 
prezent există din ce în ce mai multe sisteme bazate pe contribuţii definite sau o combinaţie 
între cele două opţiuni.

Agenda europeană pentru pensii adecvate, sigure și viabile pentru tineri şi bătrâni prezentată 
în Cartea albă este un excelent punct de plecare pentru dezbateri, după care pot fi 
implementate reforma prin intermediul „soft law” şi, eventual, prin legislaţie. În general, 
recunoscând şi păstrând responsabilităţile statelor membre şi a partenerilor sociali, în prezent 
este necesar să creăm sisteme adecvate, sigure şi durabile. Mai mult decât atât, acestea trebuie 
să contribuie şi la creşterea mobilităţii pe piaţa muncii şi a liberei circulaţii, sisteme care pot 
furniza soluţii pentru prezent şi viitor.

Tendinţe demografice
Tendinţele demografice sunt atât o sursă de îngrijorare şi, cât şi de satisfacţie: la urma urmei, 
trăim din ce în ce mai mult. Iată câteva cifre care ilustrează acest lucru:
- populaţia va fi dominată de grupa de vârstă de peste 55 de ani (36,5%, 2010);
- speranţa de viaţă continuă să crească: pentru bărbaţi de la 76,7 ani (2010) la 78,6 ani 

(2020), pentru femei de la 82,5 ani (2010) la 84 de ani (2020);
- rata natalităţii rămâne scăzută în UE (1,6);
- numărul de persoane cu vârsta de peste 65 de ani va creşte de la 16% din populaţie în 

2010 la 19,1% în 2020;
- în 2010, vârsta medie la care oamenii au încetat să lucreze în UE a fost 61,4 ani;
- în anul 2008, au existat 4 persoane în muncă pentru fiecare pensionar: în 2060 va fi
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           1 pensionar la fiecare 2 persoane în muncă;
- media participării pe piaţa muncii în grupa de vârstă de peste 55 de ani a fost de 46,3% 
în 2010.

Aceste tendinţe sunt observabile în întreaga UE, cu toate că există diferenţe. Speranţa de viaţă
în România, de exemplu, este de 70 pentru bărbaţi şi 77,5 pentru femei, în timp ce în Benelux 
este 77,9 pentru bărbaţi şi 82,7 pentru femei. Media participării pe piaţa muncii în grupa de 
vârstă de peste 55 de ani înregistrează diferenţe foarte mari. În Suedia este de 73,9%, în 
Danemarca 61,1%, în Ţările de Jos 56%, în Spania 50,8% şi în Belgia 39,1%. Lucrurile sunt 
foarte clare: mai mulţi oameni vor trebui să muncească mai mult. Acest lucru va trebui să fie 
realizat prin creşterea vârstei de pensionare la nivel de stat membru, corelând-o cu speranţa de 
viaţă. Prea puţină atenţie s-a acordat, în special, nivelului scăzut al ocupării forţei de muncă în 
rândul grupului de vârstă de peste 50 de ani - persoane marginalizate, care ar trebui să 
muncească şi care doresc să muncească. Este necesar să se implementeze în mod activ o 
politică pentru reangajarea acestor persoane. Putem urma exemplul ţărilor în care rata ocupării 
forţei de muncă a crescut substanţial mulţumită unei politici puternice menite să faciliteze
acest lucru. Concluzia este că oamenii ar trebui să lucreze mai mult şi un timp mai îndelungat.

Responsabilităţi
Raportoarea are cunoştinţă de faptul că sistemele de pensii variază foarte mult în Europa. În 
plus, în multe state membre s-au realizat deja reforme pentru ca pensiile să rămână accesibile. 
Însă trebuie să se facă mai multe pentru abordarea consecinţelor îmbătrânirii populaţiei 
noastre.

Indiferent ce sistem se alege, oamenii trebuie să lucreze mai mult, dar trebuie şi să pună bani 
deoparte şi să facă economii, astfel încât să aibă resurse mai târziu în viaţă.

În Europa, avem diferite sisteme de pensii. Deşi nu există definiţii uniforme, se obişnuieşte să 
se definească sistemele de pensii ca fiind formate din trei piloni.

Primul pilon se bazează pe solidaritatea între contribuabili. Acesta este deseori pilonul public, 
finanţat de guvern utilizând un sistem pay as you go. Astfel de pensii vor rămâne sursa de 
venit cea mai importantă a pensionarilor şi în viitor. Raportoarea consideră că dacă mai mulţi 
oameni vor lucra o perioadă mai îndelungată, acest lucru va avea un impact benefic, atât 
asupra pensiilor, cât şi asupra nivelului contribuţiilor pe care trebuie să le plătească persoanele 
angajate. Astfel, în consultare cu partenerii sociali, scopul ar trebui să fie găsirea de soluţii 
care să crească rata ocupării forţei de muncă, creşterea vârstei de pensionare şi determinarea 
unei politici de participare activă. Prin intermediul metodei deschise de coordonare, ţările pot 
învăţa din cele mai bune practici. Dar şi în primul pilon de asemenea se pot face economii 
prin economisirea de bani pentru a acoperi cheltuielile mai ridicate mai târziu.

Al doilea pilon cuprinde în mare parte pensii ocupaţionale suplimentare, deseori pe baza 
responsabilităţii comune între angajaţi şi angajatori, care, pe baza contribuţiilor comune, 
creează fonduri. Raportorul consideră că pensiile colective suplimentare vor trebui să devină 
mai importante pentru a reduce presiunea asupra bugetelor naţionale. Unele ţări au luat deja 
măsuri pentru a-şi completa sistemele publice de tip pay-as-you go cu sisteme capitalizate 
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private, dar încă mai trebuie depuse multe eforturi pentru a dezvolta pensii suplimentare 
colective.

Raportoarea percepe o reticenţă tot mai mare în rândul persoanelor mai tinere, mai ales pentru 
a contribui la sistemele colective. Abordările colective şi partajarea riscurilor în cadrul 
generaţiilor şi între generaţii sunt caracteristici ale solidarităţii şi, prin urmare, sunt de o 
importanţă deosebită pentru pensii durabile şi sigure.

În opinia raportoarei, primul şi al doilea pilon formează împreună baza unui venit adecvat de 
pensii.

Al treilea pilon este bazat pe economiile individuale proprii, în completarea pensiilor viitoare 
sau - în dacă nu există pensii suplimentare - ca modalitate de a pune la dispoziţie o astfel de 
completare prin eforturi proprii. Deşi al treilea pilon este mai important decât primele două, ar 
trebui dată atenţie promovării sale în mai mare măsură decât în prezent. Când persoanele nu 
sunt pe piaţa muncii sau lucrează ore mai puţine, primind astfel mai puţin din primul pilon sau 
acumulând mai puţine drepturi în cadrul celui de-al doilea pilon, economiile într-un al treilea 
pilon ar putea oferi o soluţie.

Competenţe
Sistemele de pensii sunt în primul rând o responsabilitate a statelor membre!

Pentru anumite aspecte, coordonarea la nivelul UE este importantă. Raportoarea se referă la 
cererile SGP. O proporţie din ce în mare din bugetul administraţiilor se cheltuieşte pe pensii.
Deja acesta depăşeşte 10%.

Şi pentru Strategia UE 2020, care în mod explicit îşi propune să pună la dispoziţii pensii 
adecvate disponibile, este necesară coordonarea şi o nouă politică la nivel naţional. Pentru 
majoritatea persoanelor mai în vârstă din Europa, pensia din cadrul primului pilon - în general 
furnizată de un sistem guvernamental - este principala lor sursă de venit. Chiar şi acum, mulţi 
pensionari trăiesc sub pragul de sărăcie. Acest lucru este în ciuda faptului că Strategia UE 
2020 defineşte „combaterea sărăciei” drept una dintre priorităţile sale.

Fondurile de pensii din al doilea pilon sunt investitori importanţi pe pieţele financiare. Criza a 
demonstrate că instituţiile financiare sunt vulnerabile în faţa recesiunilor economice. Din 
acest motiv, s-a hotărât să se adopte norme mai stricte pentru pieţele financiare prin 
intermediul unui pachet de guvernanţă. Acesta include Directiva EMIR (referitoare la 
compensarea instrumentelor derivate extrabursiere), Directiva MiFID II (pentru a îmbunătăţi 
competitivitatea pieţelor financiare, codurile de conduită pe care trebuie să le respecte 
întreprinderile de investiţii), Directiva CRD IV (supravegherea bancară: încorporarea 
acordurilor Basel III în cadrul de supraveghere al UE), Directiva Solvabilitate II (regimul de 
supraveghere pentru asiguratori, înlocuirea şi includerea unor directive privind asigurările 
într-o directivă-cadru unică) şi o TTF (taxă pe tranzacţiile financiare). 

Şi pentru fondurile de pensii Comisia doreşte să intensifice supravegherea prin revizuirea 
Directivei IORP de reglementare a supravegherii sistemelor de pensii ocupaţionale. 
Raportoarea vede oportunităţi în revizuirea acestei directive, dar este şi foarte critică în ceea 
ce priveşte cerinţele cantitative aplicabile fondurilor de pensii. Potrivit Directivei IORP, 
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fondurile de pensii sunt instituţii financiare din al doilea pilon, însă sistemele de pensii sunt 
sisteme sociale şi sunt bazate pe legislaţia socială naţională şi pe dreptul muncii. În plus, 
acestea au de a face cu un tip de risc diferit de cele ale produselor de asigurare, de exemplu.
Spre deosebire de sistemele de asigurări, acestea nu sunt menite să asigure un profit, ci, 
dimpotrivă, ele sunt de regulă o expresie de solidaritate în cadrul şi între generaţii.
Raportoarea avertizează asupra faptului că cerinţele privind suficienţa capitalului conduc la 
creşterea cheltuielilor, periclitând astfel suficienţa pensiilor actualilor şi viitorilor pensionari.
Pentru întreprinderi, costurile înalte aferente fac imposibilă acordarea de pensii din al doilea 
pilon. Cerinţele cantitative stricte au un impact negativ şi asupra rolului important al 
fondurilor de pensii ca investitori pe termen lung în economia europeană şi în acest fel aduc 
atingere creşterii economice şi împiedică crearea de locuri de muncă. Prin urmare, raportoarea 
consideră indezirabilă revizuirea  Directivei IORP în ceea ce priveşte cerinţele cantitative. Cu 
toate acestea, o modificare a Directivei IORP poate avea valoare adăugată în ceea ce priveşte 
cerinţele calitative, de exemplu transparenţa strategiilor de investiţii şi nivelul costurilor.
Acest lucru ar crea şi oportunităţi mai bune de a face comparaţii cu ceea ce au de oferit 
fondurile.

Egalitatea de şanse
În medie, femeile câştigă mai puţin decât bărbaţii şi îşi întrerup cariera mai des pentru a-şi 
asuma un rol de îngrijitoare. Ca urmare, femeile au deseori pensii mai mici şi se confruntă cu 
un risc mai mare de a sărăci. În 2009 existau 13 state membre în care vârsta de pensionare era 
mai scăzută la femei decât la bărbaţi. Raportoarea consideră că stabilirea aceleiaşi vârste de 
pensionare pentru bărbaţi şi femei ar putea contribui la creşterea veniturilor din pensii.

Raportoarea consideră că sunt prea puţine dispoziţii pentru sistemele de pensii care să ţină 
seama de evenimentele neprevăzute din cariera oamenilor, permiţând atât bărbaţilor, cât şi 
femeilor să-şi dedice o parte din viaţă îngrijirilor în locul carierei. Sunt multe exemple de 
astfel de sisteme care permit acumularea de drepturi de pensie în perioade în care aceştia se 
ocupă de îngrijiri şi nu sunt angajaţi. Atât în cazul pensiilor suplimentare, cât şi în cazul 
sistemelor din pilonul al treilea, ar trebui să se încerce să se găsească soluţii noi.

Schimbările pe piaţa muncii
Piaţa muncii cere o mobilitate mai mare a persoanelor. Nu mai există locuri de muncă pe 
viaţă. Se recurge mai mult şi oportunităţile pe care le oferă libera circulaţie. Acest lucru este 
normal: dacă studenţii urmează cursuri sau stagii în ţări străine, acest lucru va conduce deseori 
la deplasarea acestora în străinătate la un moment dat în cariera lor. Această mobilitate ar 
trebui sprijinită, nu pedepsită: acest lucru e valabil atât într-un stat membru dat, cât şi în afara 
lui. Raportoarea consideră că acest lucru înseamnă că sistemele de pensii trebuie în aşa fel 
organizate încât pensiile acumulate la un angajator, fie în statul membru de origine, fie într-un 
alt stat membru, să nu poată fi pierdute. Sistemele de pensii trebuie să contribuie la creşterea 
mobilităţii. Raportoarea crede că este foarte important să se adopte standarde minime pentru 
dobândirea şi conservarea valorii drepturilor la pensie acumulate.

Informaţii
Informaţiile despre pensia la care se pot aştepta muncitorii sunt foarte importante. Ştiind care 
va fii venitul viitor va conduce la o mai bună înţelegere, la mai multă atenţie şi la o 
responsabilitate mai mare. Accesul la informaţii corecte şi cunoaşterea riscurilor este necesar 
pentru a lua decizii în cunoştinţă de cauză, de exemplu de a economisi pentru mai târziu. Un 
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sistem de monitorizare a pensiilor este o modalitate bună de informare a persoanelor cu 
privire la drepturile la pensie pe care le-au acumulat, atât în propriul stat membru, cât şi în alt 
stat membru. Raportoarea doreşte să atragă atenţia asupra bunelor exemple deja existente.
Este de dorit să se încurajeze toate statele membre să ofere bune prezentări în ansamblu ale 
pensiilor. Prin corelarea acestor sisteme de pensii, cetăţeanul informat poate obţine toate 
materialele solicitate pentru a lua, dacă este necesar, toate măsurile necesare.


