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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind viitorul sistemelor de asigurări sociale şi de pensii: finanţarea lor şi tendinţa 
spre individualizare
(2007/2290(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea Comisiei privind viabilitatea pe termen lung a finanţelor 
publice în UE (COM(2006)0574),

– având în vedere articolul 99 din tratat,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 13 şi 14 martie 2008,

– având în vedere comunicarea Comisiei privind modernizarea sistemului de protecţie 
socială în vederea consolidării justiţiei sociale şi coeziunii economice: promovarea 
incluziunii active a persoanelor celor mai îndepărtate de piaţa forţei de muncă 
(COM(2007)0620),

– având în vedere Convenţia ONU privind standardele minime de securitate socială din 
1952,

– având în vedere comunicarea Comisiei, intitulată: „Protecţia lucrătorilor salariaţi în 
cazul insolvabilităţii angajatorului” (SEC(2008)0475),

– având în vedere recomandările partenerilor sociali europeni din cadrul raportului 
intitulat „Principalele provocări cu care se confruntă pieţele europene ale muncii: 
analiză comună efectuată de partenerii sociali europeni”, din 18 octombrie 2007,

– având în vedere cartea verde a Comisiei, intitulată: „Modernizarea dreptului muncii 
pentru a răspunde provocărilor secolului al XXI-lea” (COM(2006)0708) şi Rezoluţia 
Parlamentului European din 11 iunie 2007 privind modernizarea dreptului muncii 
pentru a răspunde provocărilor secolului al XXI-lea1,

– având în vedere comunicarea Comisiei, intitulată „Analiza realităţii sociale - Raport 
intermediar pentru Consiliul de primăvară 2007” (COM(2007)0063) şi Rezoluţia 
Parlamentului din 15 noiembrie 2007 privind bilanţul realităţii sociale2,

– având în vedere comunicarea Comisiei, intitulată „Promovarea solidarităţii dintre 
generaţii” (COM(2007)0244) şi Rezoluţia Parlamentului din 30 ianuarie 2008 privind 
viitorul demografic al Europei3,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi 
avizul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, precum şi cel al Comisiei pentru 
drepturile femeii şi egalitatea de gen (A6–0000/2008),
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A. întrucât se aşteaptă o uşoară creştere a populaţiei totale a UE până în 2025, iar după anul 
2025 o scădere uşoară a acesteia, urmând ca până în anul 2050 populaţia să fie puţin 
mai scăzută şi semnificativ îmbătrânită;

B. întrucât, dacă imigrarea se menţine la nivelul din prezent, forţa de muncă va scădea de 
la 227 de milioane de persoane în 2005 până la 183 de milioane în 2050, rata de ocupare 
a forţei de muncă va atinge nivelul de 70% în 2020, în principal datorită ratei mai 
ridicate de ocupare a femeilor, numărul total de persoane încadrate în muncă va creşte 
cu 20 de milioane până în 2017, dar apoi se va micşora cu 30 de milioane până în 2050, 
iar raportul estimat al persoanelor de peste 65 de ani faţă de persoanele de vârstă activă 
se va mări de la 1:4 în 2005 până la 1:2 în 2050;

C. întrucât, datorită scăderii ratei şomajului, cheltuielile consacrate ajutorului de şomaj vor 
scădea cu un procent de aproximativ 0,6 % din PIB până în 2050, o scădere foarte 
modestă şi care nu va compensa majorarea cheltuielilor din alte sectoare;

D. întrucât UE cheltuieşte 27,2% din PIB pentru protecţia socială (2008), cea mai mare 
parte a acestor cheltuieli fiind alocată prestaţiilor pentru limită de vârstă şi pensiilor 
(46%);

E. întrucât se aşteaptă ca îmbătrânirea populaţiei să conducă la creşterea cheltuielilor 
publice în majoritatea statelor membre până în 2050, în special pentru pensii, asistenţă 
medicală şi îngrijire pe termen lung, în cazul în care politicile actuale sunt aplicate în 
continuare, cea mai mare creştere înregistrându-se între 2020 şi 2040,

Preocupări generale

1. îndeamnă statele membre, în lumina strategiei de la Lisabona şi a nevoii de a acţiona 
pentru a asigura durabilitatea sistemelor de asigurări sociale şi de pensii, să avanseze 
mai mult pe calea tranziţiei de la o abordare bazată pe cheltuielile sociale la o abordare 
bazată pe implicarea socială activă şi să atragă şi să menţină mai multe persoane în 
câmpul muncii prin locuri de muncă de calitate, să modernizeze sistemele de protecţie 
socială şi să sporească investiţiile în capitalul uman prin intermediul unei educaţii şi a 
unei formări de mai bună calitate;

2. subliniază faptul că sursele de creştere economică se vor modifica: ocuparea forţei de 
muncă va avea o contribuţie pozitivă la creşterea economică până în 2010 şi una 
negativă după 2030, iar productivitatea muncii va deveni, astfel, o sursă dominantă de 
creştere economică; recunoaşte faptul că, pentru a menţine un nivel mai înalt de 
productivitate, va trebui să se investească mai mult în cercetare şi dezvoltare;

3. subliniază, în contextul actualelor tendinţe demografice, economice şi sociale şi al 
prevenirii conflictelor între generaţii şi între grupuri sociale, importanţa identificării 
unor noi modele pentru a distribui, în mod eficient şi echitabil, costurile şi beneficiile 
între o populaţie activă din punct de vedere economic tot mai redusă şi o populaţie 
inactivă din punct de vedere economic tot mai numeroasă;

4. îşi reiterează convingerea potrivit căreia dreptul comunitar al muncii ar trebui să 
consolideze contractele de muncă cu durată nedeterminată ca formă generală de 
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încadrare în muncă, în cadrul cărora se oferă protecţie socială şi a sănătăţii adecvată şi 
se asigură respectarea drepturilor fundamentale;

5. reaminteşte faptul că esenţa modelului social european este solidaritatea dintre 
persoanele active şi cele inactive din punct de vedere economic, finanţată în principal 
prin câştigurile de natură salarială, cum ar fi contribuţiile la fondul asigurărilor sociale şi 
impozitarea salariilor; cu toate acestea, subliniază faptul că îmbătrânirea populaţiei va 
reprezenta o presiune importantă asupra forţei de muncă active; subliniază faptul că 
acest lucru ar putea pune în pericol solidaritatea şi, drept consecinţă, modelul social 
european; subliniază, prin urmare, importanţa deosebită a regândirii solidarităţii, 
inclusiv a stabilirii unui echilibru nou şi al echitabil al finanţării;

6. subliniază dezvoltarea continuă a individualizării, care ar trebui să fie însoţită de 
eforturi mai susţinute de individualizare a drepturilor sociale, pentru a spori gradul de 
independenţă al oamenilor, în special al femeilor;

Forţa de muncă

7. consideră că o forţă de muncă aflată în scădere va determina, dacă situaţia continuă, o 
scădere a numărului total de ore lucrate; consideră că ar putea fi necesar să se 
compenseze această evoluţie prin creşterea numărului de ore de lucrate de persoanele 
care rămân active din punct de vedere economic sau prin reducerea numărului 
persoanelor care au un loc de muncă cu fracţiune de normă;

8. reaminteşte că ratele mai ridicate de ocupare a forţei de muncă depind în mare măsură 
de necesitatea de a asigura faptul că toate grupurile sociale sunt active şi subliniază, prin 
urmare, nevoia de a combate discriminarea de pe piaţa forţei de muncă;

9. consideră că ar putea fi necesar ca oamenii să continue să fie activi din punct de vedere 
economic chiar şi după vârsta de 65 de ani, rămânând astfel cât mai mult posibil în 
câmpul muncii; subliniază necesitatea de a discuta majorarea vârstei legale de 
pensionare;

10. reaminteşte că orice politică de migraţie economică proactivă, care se adresează în
special potenţialilor migranţi de vârstă activă şi care oferă proceduri accelerate de 
imigrare solicitanţilor cu înaltă calificare ar trebui să fie completată de o integrare mai 
bună a migranţilor pe piaţa forţei de muncă şi în societate în ansamblul său; subliniază 
faptul că eforturile sporite de a intensifica imigrarea pot duce la un export de inteligenţă 
în ţările de origine, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra dezvoltării 
economice şi sociale a acestor ţări;

Pensiile

11. atrage atenţia asupra discriminării existente împotriva categoriilor vulnerabile pe piaţa 
forţei de muncă, ceea ce conduce la rate mai scăzute de ocupare a forţei de muncă şi la 
salarii mai scăzute, reducând astfel şansele acestor categorii de a acumula fonduri 
adecvate pentru pensii; insistă asupra necesităţii de a asigura şanse egale pentru toţi;

12. recunoaşte faptul că cheltuielile publice tot mai mari consacrate pensiilor ar putea fi 
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reduse prin asigurarea parţială a finanţării necesare prin intermediul sistemului de pensii 
privat; subliniază faptul că acordarea unui rol mai important pensiilor private ar spori 
nevoia reglementării adecvate a fondurilor private de pensii;

13. invită statele membre să ia în considerare în mod serios nevoia de a restructura 
sistemele tradiţionale de pensii, care se bazează pe evaluări ale riscurilor sistematice şi 
pe estimarea unui parcurs tipic, standard de viaţă, având în vedere faptul că parcursul de 
viaţă standard estimat se modifică rapid şi că biografiile fragmentate vor deveni din ce 
în ce mai răspândite, provocând noul risc social al sporirii imprevizibilităţii pentru mulţi 
indivizi şi pentru categoriile vulnerabile în special, mai ales pentru imigranţi, lucrătorii 
cu o calificare redusă şi pentru părinţii singuri;

14. observă faptul că mai ales femeile sunt cele care au grijă de copii, în mod voluntar sau 
involuntar, sub presiunea atitudinilor culturale şi a normelor sociale, a calităţii precare a 
facilităţilor de îngrijire a copiilor sau a lipsei acestora; subliniază nevoia de a compensa 
femeile şi de a le oferi alternative reale în ceea ce priveşte naşterea de copii, eliminând 
riscul posibilelor dezavantaje financiare sau al efectelor negative asupra evoluţiei în 
carieră; salută acţiunile statelor membre în acest sens;

Viabilitatea financiară

15. subliniază necesitatea menţinerii, de către statele membre, a unor niveluri adecvate de 
finanţare pentru sistemele de asigurări sociale şi de pensii, necesitatea ca acestea să 
găsească baze de impozitare alternative şi fiabile în contextul intensificării concurenţei 
cauzate de globalizare; avertizează asupra unei posibile reduceri a veniturilor fiscale 
cauzată de cotele unice de impozitare, datorită faptului că acestea sunt strict dependente 
de numărul total de persoane care alcătuiesc forţa de muncă; subliniază importanţa 
reducerii dependenţei de impozitarea salariilor, pentru a spori competitivitatea 
economiilor statelor membre şi pentru a oferi mai multe stimulente pentru muncă; 
recunoaşte complexitatea pe care o presupune orientarea către o impozitare 
preponderentă a capitalului, având în vedere baza de impozitare mai mică în cazul 
impozitului pe capital şi mobilitatea mai puternică a capitalului; sugerează faptul că ar 
trebui să se ia în calcul utilizarea mai sistematică a taxelor de mediu şi acordarea unei 
ponderi mai ridicate consumului drept bază de impozitare, ţinând totodată seama de 
necesitatea unui caracter progresiv mai pronunţat al impozitării, care ar micşora 
presiunea asupra veniturilor mai reduse;

Asistenţa medicală şi îngrijirea pe termen lung

16. insistă asupra importanţei păstrării valorilor şi principiilor care stau la baza tuturor 
sistemelor de sănătate din UE, printre care se numără acoperirea universală, 
solidaritatea în finanţare, accesul egal şi furnizarea de asistenţă medicală de înaltă 
calitate, ţinând seama de necesitatea de a consuma în mod raţional resursele limitate;

17. având în vedere previziunile privind creşterea costurilor asistenţei medicale şi ale 
îngrijirii pe termen lung, consideră că statele membre ar trebui să reflecteze asupra 
finanţării pe care o oferă şi să ţină seama de faptul că, datorită posibilităţii reducerii 
ofertei de servicii necalificate de îngrijire, ca urmare a tendinţei de scădere a numărului 
membrilor familiei şi a creşterii participării femeilor la piaţa forţei de muncă, nevoia de 
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îngrijire pe termen lung ar putea fi mai mare decât cea estimată;

18. constată că finanţarea publică a asistenţei medicale contribuie la asigurarea eficienţei şi 
a echităţii prin oferirea de protecţie împotriva riscurilor financiare şi prin faptul că 
plăţile nu sunt legate de riscul îmbolnăvirii, în timp ce mecanismele de contribuţie 
private implică o mutualizare limitată a riscurilor sau absenţa acesteia şi de obicei se 
bazează pe corelarea dintre plăţi, riscul îmbolnăvirii şi capacitatea de plată;

19. constată că sistemele de sănătate care sunt finanţate în mod predominant prin cotizaţiile 
salariaţilor la fondul asigurărilor sociale pot beneficia de o lărgire a bazei de impozitare, 
incluzând veniturile care nu intră în categoria câştigurilor salariale;

20. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, 
Comisiei, Comitetului pentru ocuparea forţei de muncă, Comitetului pentru protecţie 
socială, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, precum şi ţărilor candidate.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Demographic developments

The demographic trend in Europe will lead to a projected decrease of population and to the 
ageing of the population ageing. This will result in a slightly smaller and significantly older 
population in 2050. This will be induced by birth rates below the natural replacement rate and 
a higher life expectancy, which leads to a reversion of the age pyramid due to a shrinking 
number of younger people and a growing share of people above the age 65.

The average birth rate in the EU is not a reflection of women’s choice or of European citizens' 
actual aspirations for creating a family, and may therefore also be linked to the difficulty of 
reconciling work with family life (lack of child-care infrastructures, social and economic 
support for families, and jobs for women), the anxiety-inducing social environment (unstable 
work situation, expensive housing) and a fear of the future (late access to employment for 
young people and job insecurity).

To compensate the changes in the working population through immigration, the required 
demand of 90-100 million people, leading to much larger ethno-cultural and religious 
heterogeneity; reminds that intensified efforts to increase immigration of high-skilled persons 
might lead to higher brain-drain in the countries of origin, which might have seriously 
negative impact on the economical and societal development of these countries.

Social developments

The rapporteur believes that it is possible to make considerable progress in transforming the 
welfare state by shifting from a social expenditure to a social investment perspective.

Given the Lisbon strategy and the employment targets agreed on a EU level, there is the need 
to attract and retain more people in quality employment, to increase labour supply and to 
modernise social protection systems, to improve adaptability and security of workers and 
enterprises, and to increase investment in human capital through better education and skills.

It is recognised that their is a diversification of life forms, observable in fewer marriages, 
higher divorce rates, longer postponing the birth of the first child, which results in the 
complement of the still dominant traditional marriage model through alternative forms of 
living together.

The rapporteur realises that an increased individual behaviour changes the loyalty of people 
concerning societal institutions, like social security systems, and will put pressure on the 
discussion of redefining solidarity and social balancing.

Financial developments

The ageing population is projected to lead to increases in public spending - mostly to pension, 
health care and long-term care spending - in most Member States by 2050 on the basis of 
current policies. The potential offsetting savings in terms of public spending on education are 
likely to be limited due to increasing investments in lifelong learning.
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The rapporteur recognises that tax collection has been impacted by structural developments 
and growing challenges, like an increasing global competition and an increasing mobility of 
factors of production; thus stresses the need for discussing alternative and robust tax bases.

Economic developments

Currently the world is characterised by globalisation, i.e. accelerated open trade, and rapid 
technological progress, which creates intense competitive pressures, forcing companies to be 
more flexible to enable market expansion. Projections show that the potential annual average 
GDP growth rate will decline in the next decades.

In the future the sources of economic growth will alter: employment will make a positive 
contribution to growth until 2010 and after 2030 turn significantly negative, whereas labour 
productivity will become dominant and sometimes the only source of growth. Thus to 
preserve a higher level of productivity, it will be essential to invest more in research and 
development.

The changed age structure of the workforce could alter the composition of consumption and 
domestic demand, potentially implying reallocations between sectors, which require a rise in 
job mobility, to avoid increasing labour market mismatches with even lower employment.

Labour market developments

Globalisation will lead to industrial and regional structural changes and changes in 
employment patterns and levels, and, as a response, to policies aimed at more flexicurity;
stresses that the core challenge is to achieve economic flexibility with better social protection 
in order to create an environment capable of making the best use of the opportunities;
recognises the need for a skilled and adaptable labour force, therefore combining active 
labour market policies with investment in lifelong learning to enhance employability.

This also means strengthening education and training notably for the low-skilled.

The labour market is the key to successful policy adjustment, since ultimately it is the 
economic output of a country that determines its capacity to sustain high quality welfare.

At constant immigration, the work force will decrease from 227 million people in 2005 to 183 
million in 2050; the employment rate will raise to 70% in 2020, mainly due to higher female 
employment rates, primarily resulting through the retirement of older women, where the 
employment rates were low; the total number of persons employed will increase by 20 million 
to 2017, but after that will decrease by 30 million to 2050.

This will also lead to lower proportions of unemployed people and thus the unemployment 
benefit spending will fall about 0.6 percentage points of GDP in 2050. This decrease is very 
modest and relatively small and will not compensate higher expenditures in other sectors.

The decrease of people in the work force will lead to a decrease of the total amount of hours 
worked. To compensate this development, it is necessary to increase the overall hours worked 
of the remaining workers or to reduce the number of people, who work part-time.
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Higher employment rates depend strongly on the activation of all groups facing 
discrimination in the labour market. In this light the need to reconcile women's economic 
roles in ways that are equitable and efficient and changes in the provision of essential 
household services like child care to enable women to reconcile work with family life are 
needed.

In this light it is also important that there must be enough job opportunities for older people 
with appropriate working skills. Therefore, age-discrimination need to tackled, lifelong 
learning promoted, flexible retirement pathways provided for and healthy work conditions in 
place.

The rapporteur is of the opinion that Member States should use these developments as a 
window of opportunity to pursue structural reforms.

Age related developments

The ageing of the population will put more pressure on public spending and on some 
categories of tax revenues, as at the same time, globalisation will render it increasingly 
difficult to collect taxes from mobile tax bases.

Much of the projected gain in life expectancy will result from lower mortality rates at older 
age, which will change the relation of duration of retirement to work.

The rapporteur is convinced that one of the key challenges will be to develop labour market 
policies and reforms in the tax and benefit systems aimed at increasing labour supply and 
further reforms of the welfare state that guarantee the long-term sustainability of public 
finances in the face of an ageing population.

Pensions

Demographic development will lead to an increase of public pension spending in all Member 
States. This increase can be lowered by a partial switch of the public old-age pension scheme 
into private funded schemes, but a stronger focus on private funded pensions can create new 
challenges and forms of risks and the necessity of appropriate regulation of private pension's 
funds.

Pension regimes in the Member States are - although to a different degree - historically 
developed systems based on the so-called male-breadwinner model, i.e. are highly 
familiarised.

Attention needs to be paid on redesigning traditional pension systems, which are based on 
systematic risk assessments, starting from the assumption of the typical standardised life 
course, in face of the current trend that the assumed standardised life course is changing 
rapidly and so-called patchwork biographies will become more and more common, which 
leads to a new social risk of an increasing unpredictability of the future for many individuals 
and for vulnerable groups in particular, especially immigrants, low-skilled workers, and single 
parents. Unstable work biographies substantially influence pension claims and that in most 
professions interruptions are disadvantageous for career paths and wage levels.
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Women predominantly take care for children, voluntarily or involuntarily due to cultural 
attitudes and social norms or due to low quality or the lack of childcare facilities. This fact is 
compounded by the design of the terms of maternity leave in many Member States, which 
stipulate that women have to take the break; stresses the necessity to compensate women for 
that loss of career to provide them with a real choice to have children without fearing possible 
financial disadvantages.

Healthcare developments

Age itself is not the causal factor of health care spending, but an ageing population will put 
pressure for increased public spending, thus public expenditure on health care will increase by 
1.5-2 percentage points of GDP in most Member States to 2050.

There is a strong impact of an ageing population on long-term care, mainly caused by the 
increase in the number of elderly people and the increase in the need for long-term care, 
which result in an increase of 0.5-1 percentage points of GDP.

Furthermore, less informal care will be available within households due to the trend to smaller 
families and the increase in women's participation in the labour market, thus the increase in 
long-term care could be higher than projected due to the need of more formal care.

In face of an ageing population, the provision of health care for all will increase the costs for 
provided services, which - seeing that an increase in contribution is not an option - will 
accelerate the trend to reduce the amount of public financed services to a minimum core of 
vital services, leading to a perpetual discussion on the extent of this core. People, who have 
the possibilities to withdraw from solidarity, could leave public health care schemes to find 
more and higher quality services at private health care provider, which will put additional 
pressure on public health care financing, resulting in fewer services in lower quality, which 
will deteriorate the confidence in public health care and will put solidarity under pressure.

Main considerations of the rapporteur

Demographic pressures induced by ageing and more diverse population structures will - in 
combination with stringent fiscal realities - push Member States to rethink elements of 
traditional social security systems as pension schemes, labour market programmes, and health 
and education policies.

Possible solutions to mitigate the development are higher labour force participation rates, 
especially for the age group 55 -65 and for women, whose employment rates are at the 
moment significantly lower. This will require adequate possibilities for women to reconcile 
work with family life, particularly child care facilities and all-day-schools and also to improve 
work opportunities and conditions for people with disabilities and strengthened efforts to 
tackle social exclusion. To meet this it is necessary to implement the Lisbon Agenda with a 
focus on getting people into jobs, providing them with decent pay and other incentives to 
work.

Ensuring at the same time the sustainability and adequacy of health care and retirement 
income for the population in the Member States over the coming decades is a task requiring 
action at all levels of society, government, firms and households.
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