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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 pentru sustenabilitatea 
multor sisteme de securitate socială și consideră decisive pentru coeziunea socială 
siguranța și caracterul adecvat al prestațiilor sociale;

2. 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 trebuie să garanteze un 
standard de viață adecvat și demn pentru toți;

3. consideră că alinierea vârstei de pensionare la speranța de viață trebuie să se realizeze prin 
intermediul unor forme voluntare și flexibile și al unor măsuri de încurajare a prelungirii 
duratei de viață profesională; 

4. este de acord cu ideea Comisiei cu privire la necesitatea de a garanta, în cazul în care se 
elimină posibilitatea de pensionare anticipată, că cei interesați pot continua să muncească;

5. consideră că egalizarea vârstei de pensionare a femeilor cu cea a bărbaților trebuie să fie 
însoțită de politici eficace care să asigure un tratament salarial egal și concilierea vieții 
profesionale cu viața de familie și că trebuie acordată o valoare adecvată muncii de 
îngrijire depusă de femei;

6. consideră că garantarea caracterului adecvat al sistemelor de pensii trebuie să aibă loc prin 
intermediul consolidării unui prim pilon public la care să se adauge regimuri de asigurări 
sociale complementare cu caracter profesional și privat; 

7. consideră necesar să se creeze condițiile pentru apărarea și menținerea portabilității tuturor 
drepturilor de pensie, inclusiv a celor care derivă din pensii suplimentare și 
complementare.


