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Amendamentul 1
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. insistă asupra faptului că pensiile trebuie 
să fie adecvate și viabile;

1. insistă asupra faptului că sistemele de 
pensii trebuie să fie concepute astfel încât 
să garanteze pensii adecvate și să poată fi 
finanțate în mod durabil;

Or. de

Amendamentul 2
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. insistă asupra faptului că pensiile trebuie 
să fie adecvate și viabile;

1. insistă asupra faptului că pensiile trebuie 
să fie în același timp viabile din punct de 
vedere economic, să garanteze drepturi și 
prestații de pensie decente pentru toți și să 
țină seama de diversitatea circumstanțelor 
profesionale și a carierelor;

Or. fr

Amendamentul 3
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. insistă asupra faptului că pensiile trebuie 
să fie adecvate și viabile;

1. insistă asupra faptului că pensiile trebuie 
să fie universale, adecvate și viabile;
subliniază importanța pensiilor din 
primul pilon și necesitatea de a menține 
caracterul lor adecvat și accesul universal 
la ele; subliniază că regimurile de pensii 
din primul pilon bazate pe solidaritate 
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sunt de importanță primordială, îndeosebi 
pentru persoanele cele mai vulnerabile, 
cum ar fi persoanele din afara pieței 
muncii; solicită statelor membre să 
garanteze un nivel al pensiilor din primul 
pilon superior pragului de sărăcie; 
subliniază că obstacolele legate de primul 
pilon sunt generate în principal de 
probleme de implementare la nivelul 
statelor membre și solicită Comisiei să 
prezinte propuneri în această privință;

Or. en

Amendamentul 4
Frank Engel

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că, în pofida diferențelor 
existente între statele membre în ceea ce 
privește finanțarea sistemelor de asigurări 
de pensii, sistemele de cotizație și 
redistribuție constituie în continuare 
pilonul principal al asigurărilor de pensie, 
în special pentru lucrătorii cu cele mai 
scăzute venituri; subliniază, prin urmare, 
că trebuie să se acorde o atenție deosebită 
sustenabilității și viabilității financiare a 
acestor sisteme, precum și implicațiilor pe 
care le comportă viitoarele cerințe de 
finanțare a acestora pentru finanțele 
publice din Uniunea Europeană;

Or. fr

Amendamentul 5
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că presiunile bugetare și 
demografice resimțite în prezent de statele 
membre, inclusiv globalizarea și alte 
provocări existente în Europa, cum ar fi 
populația în îmbătrânire, forța de muncă 
feminină în creștere, structurile familiale 
în schimbare și modurile atipice de 
ocupare a forței de muncă, ar trebui luate 
în considerare în analizarea și regândirea 
sistemelor de pensii din diferite state 
membre;

Or. en

Amendamentul 6
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, în contextul diferitelor 
tradiții și sisteme de pensii naționale,
trebuie respectat principiul subsidiarității;

2. subliniază că tradițiile, situațiile 
economice și demografice și 
caracteristicile specifice ale piețelor forței 
de muncă diferă de la un stat membru la 
altul și că trebuie respectat principiul 
subsidiarității, potrivit căruia statele 
membre sunt întru totul responsabile de 
structura organizatorică a sistemelor lor 
de pensii;

Or. fr

Amendamentul 7
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, în contextul diferitelor 2. subliniază că, în contextul diferitelor 
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tradiții și sisteme de pensii naționale, 
trebuie respectat principiul subsidiarității;

tradiții și sisteme de pensii naționale, 
trebuie respectat principiul subsidiarității;
subliniază totuși că UE trebuie să asigure 
transferabilitatea drepturilor de pensie și 
ar trebui să stabilească principiile pe baza 
cărora se definește noțiunea de pensii 
adecvate și universale, astfel încât să se 
stabilească standarde comune și să se 
sprijine o viață demnă pentru pensionari;

Or. en

Amendamentul 8
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, în contextul diferitelor 
tradiții și sisteme de pensii naționale, 
trebuie respectat principiul subsidiarității;

2. subliniază că, în contextul diferitelor 
tradiții și sisteme de pensii naționale, 
trebuie respectate principiile subsidiarității 
și solidarității;

Or. en

Amendamentul 9
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că reformele din cadrul 
sistemelor de pensii ar trebuie realizate în 
mod transparent și ar trebui să garanteze 
faptul că sistemele de pensii sunt solide, 
viabile, accesibile din punctul de vedere al 
costului și că acestea abordează în mod 
adecvat provocările demografice și socio-
economice din viitor;

Or. en
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Amendamentul 10
Frank Engel

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. este convins că mobilitatea 
lucrătorilor care plătesc cotizații, 
mobilitate de care au nevoie în mai mare 
măsură Uniunea Europeană și piața 
unică a acesteia, impune 
transferabilitatea universală a drepturilor 
de pensii acumulate în orice sistem 
național de asigurări de pensii, fie el 
bazat pe contribuții și redistribuire, fie pe 
finanțare;

Or. fr

Amendamentul 11
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că ar trebui să se acorde 
prioritate funcționării fără probleme a 
sistemelor de pensii din primul pilon, de 
care depind cea mai mare parte a 
cetățenilor europeni, în special cei cu 
veniturile cele mai modeste, și care se află 
în centrul modelului social european;

Or. fr

Amendamentul 12
Philippe Juvin, Frank Engel

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că schimbarea intervenită 
în echilibrul dintre populația pensionată 
și cea activă a slăbit regimurile de tip 
redistributiv, care se bazează pe principiul 
solidarității;

Or. fr

Amendamentul 13
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. reiterează importanța Pactului de 
stabilitate și creștere pentru asigurarea 
stabilității financiare a statelor membre în 
vederea garantării unor sisteme de pensii 
sigure care să protejeze generațiile 
viitoare, în special având în vedere criza 
financiară și economică;

Or. en

Amendamentul 14
Philippe Juvin, Frank Engel

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază caracterul complementar și 
interdependența diferiților piloni ai 
sistemelor de pensii;

Or. fr
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Amendamentul 15
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. constată, alături de Comisie, că criza 
economică și financiară a scos în evidență 
rolul sistemelor de pensii publice ca 
stabilizatori automați, precum și 
fragilitatea sistemelor de economii pentru 
pensii private; prin urmare, consideră că 
acestea din urmă nu reprezintă o soluție 
fiabilă pentru problema finanțării 
sistemelor de pensii;

Or. fr

Amendamentul 16
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. declară că multe sisteme de pensii 
continuă să fie lipsite de transparență în 
ceea ce privește beneficiile viitoare 
preconizate, riscurile implicate și toate
costurile aferente, atât în etapa 
precontractuală, cât și în momentul în 
care este încheiat contractul de pensie;

3. declară că multe sisteme de pensii 
continuă să fie lipsite de transparență în 
ceea ce privește cuantumul cotizațiilor și 
nivelul preconizat al pensiilor; subliniază 
că această lipsă de transparență este 
foarte problematică îndeosebi în cazul 
sistemelor de pensii private, cu privire la 
care cetățenii trebuie să dispună de 
informații fiabile și exacte în ceea ce 
privește riscurile la care se supun și 
costurile aferente;

Or. fr
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Amendamentul 17
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că UE ar trebui să elaboreze 
noi indicatori pentru a monitoriza 
impactul reformei sistemului de pensii, în 
special asupra grupurilor de utilizatori 
vulnerabili;

Or. en

Amendamentul 18
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. îndeamnă statele membre să abordeze 
sistemele de pensii din UE pe baza celor 
mai bune practici și solicită instituirea 
unei supravegheri mai armonizate;

Or. en

Amendamentul 19
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că sunt necesare o 
reglementare și supraveghere mai stricte, 
precum și o mai bună gestionare și 
guvernare a sistemelor de pensii pentru a 
se asigura protecția drepturilor și 
intereselor cetățenilor, în special deoarece 
persoanele pensionate reprezintă unul 
dintre cele mai vulnerabile segmente ale 
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societății, având în vedere că mijloacele 
de existență ale unei proporții 
considerabile a acestui segment depind în 
mare măsură de sistemul de pensii 
respectiv;

Or. en

Amendamentul 20
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază importanța unei difuzări 
adecvate a informației în rândul 
cetățenilor pentru a-i ține la curent cu 
drepturile lor în ceea ce privește sistemele 
de pensii, îndeosebi cele legate de 
activitățile transfrontaliere și de 
mobilitate;

Or. en

Amendamentul 21
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei să prezinte propuneri 
concrete pentru creșterea transparenței în 
ceea ce privește sistemele de pensii;

4. solicită Comisiei să prezinte propuneri 
concrete pentru creșterea transparenței în 
ceea ce privește sistemele de pensii;
consideră că ar trebui luat în considerare 
rolul de investitor al fondurilor de pensii 
în construirea unei societăți durabile și 
incluzive, bazate pe emisii reduse de 
carbon, prevăzută în strategia 2020;

Or. en
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Amendamentul 22
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța unei educații 
solide în domeniul financiar de la vârstă 
timpurie;

Or. en

Amendamentul 23
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită statelor membre să consolideze 
accesul IMM-urilor, în special al 
microîntreprinderilor și furnizorilor 
independenți de servicii (precum liber 
profesioniștii), la sisteme de pensii 
adecvate;

5. solicită statelor membre să consolideze 
accesul IMM-urilor, în special al 
microîntreprinderilor și furnizorilor 
independenți de servicii (precum liber 
profesioniștii), la fonduri de pensii;

Or. de

Amendamentul 24
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută înființarea unor sisteme naționale 
de monitorizare a drepturilor de pensie 
provenind din diferite surse în toate statele 
membre, și solicită Comisiei să prezinte 
propuneri pentru un sistem european de 
monitorizare.

6. salută înființarea unor sisteme naționale 
de monitorizare a drepturilor de pensie 
provenind din diferite surse în toate statele 
membre;
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Or. de

Amendamentul 25
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. constată că, având în vedere 
modificările frecvente aduse sistemelor de 
pensii, cetățenilor tineri le este foarte 
dificil, sau chiar imposibil, să își planifice 
viitoarea perioadă de pensie; invită 
Comisia să prezinte propuneri 
parlamentelor din statele membre cu 
privire la modalități prin care sistemele 
lor de pensii pot fi simplificate și făcute 
mai previzibile pe termen lung;

Or. de

Amendamentul 26
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. constată că UE nu ar trebui numai să 
îmbunătățească toate drepturile de pensii 
ale lucrătorilor mobili, ci și să asigure 
accesul acestora la date fiabile pentru ca 
acești lucrători să poată lua o decizie în 
cunoștință de cauză înainte să înceapă să 
lucreze în străinătate; solicită ca 
persoanele să aibă dreptul la informații 
cu privire la țările, sectoarele și produsele 
în care fondurile de pensii își investesc 
activele;

Or. en
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Amendamentul 27
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită statele membre care nu au 
prezentat încă planuri concrete cu 
obiective și etape clar cuantificabile și 
programate în timp cu privire la 
modalitățile de consolidare a sistemelor 
lor de pensii prin introducerea pilonului 
doi și trei să o facă de urgență pentru a 
permite consumatorilor și cetățenilor să 
înțeleagă clar din ce se vor compune 
viitoarele lor pensii;

Or. en

Amendamentul 28
Philippe Juvin, Frank Engel

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. insistă pe faptul că ideal ar fi ca toate 
drepturile de pensii să fie transferabile în 
cadrul UE pentru a răspunde așteptărilor 
cetățenilor cu privire la piața internă a 
Uniunii; consideră că teoretic, în prezent, 
numai pensiile publice și ocupaționale sunt 
transferabile;

7. subliniază necesitatea ca toate 
drepturile de pensii să fie transferabile în 
cadrul UE pentru a consolida mobilitatea 
cetățenilor europeni și pentru a răspunde 
așteptărilor acestora cu privire la piața 
internă a Uniunii; consideră că teoretic, în 
prezent, numai pensiile publice și 
ocupaționale sunt transferabile;

Or. fr

Amendamentul 29
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 7 
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. insistă pe faptul că ideal ar fi ca toate 
drepturile de pensii să fie transferabile în 
cadrul UE pentru a răspunde așteptărilor 
cetățenilor cu privire la piața internă a 
Uniunii; consideră că teoretic, în prezent, 
numai pensiile publice și ocupaționale 
sunt transferabile;

7. insistă pe faptul că ideal ar fi ca toate 
drepturile de pensii să fie transferabile în 
cadrul UE pentru a răspunde așteptărilor 
cetățenilor cu privire la piața internă a 
Uniunii; subliniază că, în prezent, 
transferabilitatea pensiilor publice și 
ocupaționale este stabilită prin lege, dar 
este rareori asigurată în practică, și nu s-
a întreprins încă nimic în ceea ce privește 
cel de-al doilea pilon;

Or. fr

Amendamentul 30
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. insistă pe faptul că ideal ar fi ca toate 
drepturile de pensii să fie transferabile în 
cadrul UE pentru a răspunde așteptărilor 
cetățenilor cu privire la piața internă a 
Uniunii; consideră că teoretic, în prezent, 
numai pensiile publice și ocupaționale sunt 
transferabile;

7. insistă pe faptul că ideal ar fi ca toate 
drepturile de pensii să fie transferabile în 
cadrul UE pentru a răspunde așteptărilor 
cetățenilor cu privire la piața internă a 
Uniunii; consideră că teoretic, în prezent, 
numai pensiile publice și ocupaționale sunt 
transferabile; consideră că cotizațiile 
plătite de lucrători în alte fonduri de 
pensii ar trebui să fie transferabile pentru 
a respecta mai repede termenele-limită 
naționale în vigoare privind 
transferabilitatea;

Or. de

Amendamentul 31
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 7 
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. insistă pe faptul că ideal ar fi ca toate 
drepturile de pensii să fie transferabile în 
cadrul UE pentru a răspunde așteptărilor 
cetățenilor cu privire la piața internă a 
Uniunii; consideră că teoretic, în prezent, 
numai pensiile publice și ocupaționale sunt 
transferabile;

7. insistă pe faptul că ideal ar fi ca toate 
drepturile de pensii să fie transferabile în 
cadrul UE pentru a răspunde așteptărilor 
cetățenilor cu privire la piața internă a 
Uniunii; consideră că teoretic, în prezent, 
numai pensiile publice sunt transferabile;

Or. en

Amendamentul 32
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că, pentru a îmbunătăți 
mobilitatea transfrontalieră a lucrătorilor 
în cadrul pieței interne, ar trebui 
eliminate obstacolele care stau în calea 
posibilității de a transfera drepturile de 
pensii din primii doi piloni; solicită 
Comisiei să asigure, în colaborare cu 
statele membre, o mai bună informare 
atât cu privire la posibilitatea de transfer 
al drepturilor de pensii, cât și la legislația 
muncii aplicabilă, drepturile de asigurări 
și drepturile lucrătorilor;

Or. el

Amendamentul 33
Philippe Juvin, Frank Engel

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei să examineze în detaliu 
obstacolele în calea transferabilității, 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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precum standardele de contabilitate și 
barierele fiscale, pentru a prezenta 
propuneri de eliminare a acestor obstacole, 
însoțite de măsuri de supraveghere 
adecvate;

Or. fr

Amendamentul 34
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei să examineze în detaliu 
obstacolele în calea transferabilității, 
precum standardele de contabilitate și 
barierele fiscale, pentru a prezenta 
propuneri de eliminare a acestor 
obstacole, însoțite de măsuri de 
supraveghere adecvate;

8. solicită Comisiei să examineze în detaliu 
obstacolele în calea transferabilității; orice 
acțiuni pentru eliminarea obstacolelor din 
calea mobilității ar trebui să vizeze toate 
sistemele de pensii legate de activitatea 
profesională în fiecare stat membru, 
indiferent de modul în care aceste sisteme 
se raportează la structurile naționale 
bazate pe piloni; solicită Comisiei 
Europene să elaboreze principii generale 
care să conțină un grad suficient de 
flexibilitate pentru ca statele membre să le 
poată integra în propriile structuri 
(juridice);

Or. en

Amendamentul 35
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei să examineze în detaliu 
obstacolele în calea transferabilității, 
precum standardele de contabilitate și 
barierele fiscale, pentru a prezenta 
propuneri de eliminare a acestor obstacole, 

8. solicită Comisiei să examineze în detaliu 
obstacolele în calea transferabilității, 
precum standardele de contabilitate și 
barierele fiscale, pentru a prezenta 
propuneri de eliminare a acestor obstacole, 
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însoțite de măsuri de supraveghere 
adecvate;

însoțite de măsuri de supraveghere 
adecvate; subliniază că UE îi revine un rol 
deosebit în mobilitatea transfrontalieră a 
pensiilor deoarece libera circulație a 
lucrătorilor reprezintă un element de bază 
al politicii UE;

Or. en

Amendamentul 36
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. prin urmare, consideră că, întrucât 
este în interesul suprem al Uniunii 
Europene și al statelor membre să 
sporească mobilitatea lucrătorilor, trebuie 
eliminate obstacolele din calea mobilității 
interne și transfrontaliere și trebuie 
soluționate problemele precum lipsa 
transferabilității, perioade îndelungate de 
dobândire a drepturilor, păstrarea 
drepturilor latente, menținerea nivelului 
de protecție, diferențele în tratamentul 
fiscal și principiile actuariale;

Or. en

Amendamentul 37
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei să examineze 
problema discriminării fiscale în cazul 
asigurărilor de viață plătite în străinătate;

Or. en
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Amendamentul 38
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită Comisiei să clarifice anumite 
definiții din directiva IORP, în special 
conceptul de activitate transfrontalieră;

9. solicită Comisiei să clarifice anumite 
definiții din directiva IORP, în special 
conceptul de activitate transfrontalieră, 
ținând seama totodată de faptul că 
definiția noțiunii de fond de pensii diferă 
de la un stat membru la altul;

Or. en

Amendamentul 39
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Punctul 10 

Proiectul de aviz Amendamentul

10. recunoaște că există în continuare 
obstacole în cazul asigurărilor de pensii 
individuale transfrontaliere (al treilea 
pilon); solicită sugestii din partea Comisiei 
pentru a depăși aceste obstacole.

10. recunoaște că există în continuare 
obstacole în cazul asigurărilor de pensii 
individuale transfrontaliere (al treilea 
pilon); solicită sugestii din partea Comisiei 
pentru a depăși aceste obstacole, precum și 
un cadru general de reglementare a 
acestor activități.

Or. fr

Amendamentul 40
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 10 

Proiectul de aviz Amendamentul

10. recunoaște că există în continuare 
obstacole în cazul asigurărilor de pensii 
individuale transfrontaliere (al treilea 
pilon); solicită sugestii din partea Comisiei 

10. recunoaște că există în continuare 
obstacole în cazul tuturor sistemelor de 
pensii transfrontaliere, indiferent de faptul 
dacă sunt legate de pilonul 1, 2 sau 3; 
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pentru a depăși aceste obstacole. solicită sugestii din partea Comisiei pentru 
a depăși aceste obstacole, în special în 
cazul pilonilor 2 și 3.

Or. en

Amendamentul 41
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. în acest sens, solicită Comisiei să 
examineze asigurările de viață din cadrul 
pilonului 3.

Or. en


