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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. observă că criza financiară și economică a accentuat dificultățile existente pentru 
viabilitatea multor sisteme de securitate socială și schimbările actuale din Europa, precum 
îmbătrânirea populației, modificarea structurilor familiei și caracterul atipic tot mai 
pregnant al ocupării forței de muncă, printre alți factori, și consideră că, pentru coeziunea 
socială, siguranța și caracterul adecvat al pensiilor sunt decisive și pot fi garantate, printre 
altele, prin stabilirea unui nivel minim al pensiilor; subliniază că reformele pensiilor nu 
pot fi separate de reformele altor sisteme de protecție socială;

2. observă că obiectivul principal al sistemelor de pensii este să asigure venituri adecvate din 
pensie și să permită persoanelor în vârstă să trăiască decent și independent, din punct de 
vedere financiar;

3. constată că speranța de viață mai mare este un lucru pozitiv întrucât reprezintă consecința 
directă a îmbunătățirii sistemelor de sănătate europene și a calității vieții; subliniază că 
pensionarii joacă un rol activ în societate și contribuie la aceasta;

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

5. subliniază că IMM-urile reprezintă una dintre principalele surse de locuri de muncă și de 
creștere economică în UE și pot să aducă o contribuție semnificativă la viabilitatea și 
caracterul adecvat al sistemelor de pensii din statele membre;

6. consideră că statele membre ar trebui să evalueze alinierea vârstei de pensionare la 
speranța de viață prin intermediul unor forme voluntare și flexibile de lucru și al unor 
măsuri de încurajare a prelungirii duratei vieții profesionale, precum opțiuni pentru 
primirea de prestații parțiale de pensie pe perioada continuării activității profesionale; 
subliniază că este necesar ca lucrătorii, angajatorii și sectorul public să își asume împreună 
responsabilitatea pentru a prelungi durata vieții profesionale în Uniunea Europeană, iar 
reformele ar trebui să fie corecte din punct de vedere social, evaluate cu atenție în raport 
cu impactul lor asupra grupurilor vulnerabile și realizate astfel încât să consolideze 
mecanismele de solidaritate;

7. încurajează statele membre să ia în considerare argumentele socioeconomice solide care 
susțin eliminarea politicilor care îi împiedică pe lucrătorii mai în vârstă să rămână activi 
pe piața muncii pe o perioadă mai îndelungată;

8. este de acord cu ideea Comisiei privind necesitatea de a garanta, în cazul în care se 
elimină posibilitatea de pensionare anticipată, că cei interesați pot continua să muncească
sau, dacă acest lucru nu este posibil, că aceștia pot beneficia de un venit minim garantat în 
plus față de prestații care să garanteze continuitatea realizării de contribuții de securitate 
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socială;

9. consideră că orice posibilitate de prelungire a vieții profesionale sau de creștere a vârstei 
legale de pensionare trebuie să țină seama de situația specifică a celor care au avut meserii 
care presupun condiții dificile de muncă și a celor care și-au început foarte devreme viața 
profesională;

10. consideră că egalizarea vârstei de pensionare a femeilor cu cea a bărbaților ar trebui să fie 
însoțită de politici eficace care să asigure un tratament salarial egal și concilierea vieții 
profesionale cu viața de familie și că ar trebui acordată o valoare adecvată muncii de 
îngrijire depusă de femei, precum și statutului de furnizori de servicii de îngrijire 
neprofesioniști; solicită Comisiei să prezinte sistemele de pensii care țin seama în mod 
optim de dimensiunea de gen la nivel de pensii și să elimine diferențele în ceea ce privește 
pensiile femeilor;

11. consideră că proliferarea contractelor atipice și răspândirea ulterioară crescută a 
parcursurilor profesionale instabile și precare ar putea crea lacune la nivelul contribuțiilor 
de securitate socială, cu consecințe semnificative și periculoase asupra drepturilor acestor 
lucrători la prestații;

12. consideră că trebuie să se adopte măsuri mai ferme de prevenire și sancționare a evaziunii 
care amenință să submineze caracterul adecvat și viabilitatea sistemelor de pensii și care 
creează discriminare între lucrători și întreprinderi, intensificând totodată concurența 
neloială;

13. subliniază nevoia de a-i proteja pe titularii de pensii împotriva unui faliment al fondului 
lor de pensii;

14. consideră că, din cauza schimbărilor demografice și a intensificării restricțiilor la nivelul 
bugetului public, caracterul adecvat al sistemelor de pensii ar trebui garantat prin 
consolidarea primului pilon public, prin îmbunătățirea și extinderea sistemelor de pensii 
ocupaționale suplimentare și, în plus, prin încurajarea sistemelor de pensii private în 
vederea asigurării accesibilității, a transferabilității și a securității;

15. consideră că sunt necesare stimulente puternice pentru a încuraja investițiile pe termen 
lung ale fondurilor de pensii în activități favorabile incluziunii din punct de vedere social, 
cu emisii scăzute de carbon și sustenabile, precum și pentru a evita investițiile pe termen 
scurt, care implică asumarea unui risc excesiv;

16. subliniază importanța sustenabilității sistemelor naționale de pensii din statele membre în 
vederea stabilității financiare a Uniunii Europene, precum și că statele membre din zona 
euro sunt interconectate astfel încât dispozițiile privind pensiile garantate în aceste state 
membre să poată avea efect transfrontalier;

17. consideră esențială pentru creșterea economică mobilitatea forței de muncă în cadrul pieței 
unice; reamintește importanța transferabilității pensiilor în statele membre ale UE și că 
lipsa acesteia rămâne un obstacol semnificativ care descurajează cetățenii să își exercite 
dreptul la liberă circulație; consideră necesar să se furnizeze informații mai bune cu 
privire la transferabilitatea drepturilor de pensie și să se creeze condițiile pentru protecția 
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și realizarea transferabilității depline a tuturor drepturilor de pensie, inclusiv a celor care 
derivă din pensii complementare și suplimentare; în acest scop, consideră că este necesar 
să se exploreze orice mijloc posibil, în special să se reia activitatea referitoare la o 
directivă privind asigurarea transferabilității depline a drepturilor de pensie; subliniază, în 
plus, că transferabilitatea ar trebui să fie garantată și pentru contribuțiile plătite către 
fonduri ocupaționale care nu însumează o perioadă suficientă pentru a permite acordarea 
de drepturi în conformitate cu condițiile contractuale legate de astfel de fonduri 
ocupaționale; 

18. consideră, prin urmare, că este de dorit ca Comisia să examineze, cât mai curând posibil, 
modalitatea în care se pot soluționa problemele financiare și actuariale implicate în 
transferul pensiilor, precum și cea în care se poate înființa un sistem prin care să fie 
posibilă obținerea de informații în mod direct cu privire la drepturile de pensie acumulate 
în statele membre ale UE;

19. consideră că ar fi adecvată revizuirea Directivei privind activitățile și supravegherea 
instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (Directiva IORP), cu scopul de a 
asigura aplicarea eficace a cerințelor directivei de către statele membre; consideră că o 
astfel de revizuire ar trebui să aibă ca scop promovarea activității transfrontaliere a 
fondurilor de pensii ocupaționale din cadrul pieței unice, asigurarea unei supravegheri 
financiare adecvate, creșterea nivelului de securitate, de transparență și de informații 
pentru beneficiari și actualizarea cerințelor privind capitalul și solvența; în plus, consideră 
că revizuirea ar trebui să aibă în vedere marile diferențe dintre fondurile de pensii și 
fondurile de asigurări și eventuala răspundere a societăților și mecanismele actuale de 
garantare; consideră că orice propunere privind sisteme de pensii ocupaționale trebuie pe 
deplin evaluate în ceea ce privește impactul, în special pentru a stabili valoarea costurilor 
suplimentare care pot apărea și periclita caracterul adecvat al furnizării pensiilor;

20. consideră că transparența sistemelor de pensii private este în continuare neadecvată; 
consideră că este esențial să se asigure că lucrătorii au acces la informații fiabile și 
complete cu privire la drepturile lor la pensie – mai ales în ceea ce privește prestațiile 
viitoare estimate, riscurile implicate și toate costurile efective –, în special cele referitoare 
la activități transfrontaliere și la mobilitate (inclusiv al doilea pilon și cel de al treilea); 
solicită Comisiei să investigheze în continuare aceste aspecte și, dacă este nevoie, să 
formuleze norme mai stricte în acest domeniu;

21. consideră că pensiile suplimentare individuale, care contribuie la primirea unor prestații 
adecvate, trebuie să asigure o rentabilitate garantată și sigură, cu privire la care 
beneficiarul trebuie informat în mod suficient și clar. În acest scop, este necesar ca 
fondurile să respecte cerințe solide de solvabilitate și capitalizare și să funcționeze în mod 
predominant cu investiții pe termen lung și cu un nivel scăzut de risc; 

22. consideră că ar trebui armonizat procesul de supraveghere prudențială în cadrul Uniunii 
Europene, pentru a evita riscul unei curse către nivelul cel mai scăzut între statele membre 
care concurează pentru a oferi cerințele cel mai puțin stringente privind solvabilitatea;

23. solicită statelor membre să adopte o abordare de tipul „celor mai bune practici” în ceea ce 
privește pensiile în Uniunea Europeană.
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