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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:

Observații generale

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

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

Drepturile consumatorilor

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;

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

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;

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.

Drepturi transfrontaliere

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;

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;

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

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.


