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Un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) 
 

 

DATE DESPRE PROPUNERE                                                                                          EF 5 SOC 5 
1. Data adoptării de către Comisie: 29.06.2017. Responsabil: ValdisDOMBROVSKIS, 

vicepreședinte al Comisei Europene, comisar pentru moneda euro și dialog social 

2. Denumire document: Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) 

3. Date de identificare: COM(2017)343; COD/2017/0143 

4. Tipul documentului: Propunere de Regulament 

5. Temei juridic: art. 114 TFUE 

6. Procedură: codecizie. Propunerea conține dispoziții care permit Comisiei să adopte acte 
delegate, conform art. 290 TFUE 

7. Stadiul actual: A fost trimis către Parlamentul European (comisiile sesizate) şi către Consiliu 
în data de 29.06.2017. Se așteaptă raportul Comisiei pentru Afaceri Economice şi Monetare, 
sesizate în fond şi avizul  Comisiilor pentru Muncă şi Afaceri Sociale, Piața Internă și 
Protecția Consumatorilor; Comisiile pentru Buget, Industrie, Cercetare și Energie, Afaceri 
Juridice au decis să nu dea aviz 

 

1. CONTEXT 

Produsul paneuropean de pensii personale (PEPP) este unul dintre pașii cuprinși în  Planul de 
acțiune al Comisiei privind uniunea piețelor de capital și se presupune că va direcționa economiile către 
investiții pe termen  lung, ceea ce va conduce la realizarea obiectivelor Planului de investiții, piața 
unică de capital constituind al treilea pilon al Planului Junker. Produsul este introdus prin Propunerea 
de Regulament al Parlamentului European și a Consiliului şi al Consiliului privind un produs 
paneuropean de pensii personale (PEPP) -  Comunicarea Comisiei COM (2017) 343 final. 

În  Rezoluţia Parlamentului European din 19 ianuarie 2016 referitoare la bilanțul și la 
provocările asociate cadrului UE de reglementare a serviciilor financiare: impactul și calea de urmat 
către un cadru UE de reglementare a sectorului financiar mai eficient și mai eficace și către o uniune a 
piețelor de capital, Parlamentul European şi-a manifestat preocuparea cu privire la lipsa investiţiilor pe 
termen lung în ceea ce priveşte riscurile existente şi atractivitate unor produse de pensii rentabile şi adaptate, 
pledând, în acest context, pentru dezvoltarea unui produs de pensii paneuropean, simplu şi transparent. 

În Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Uniunea pieţelor de capital – 
Accelerarea reformelor, Comisia a anunţat o viitoare propunere  pentru un produs european de pensii 
individuale, simplu, eficient şi competitiv. 

Necesitatea noii propuneri este clar argumentată de Comisie: 

• Europa se confruntă cu  grave probleme demografice, cu repercusiuni directe şi majore 
asupra sistemelor de pensii. Pentru fiecare persoană care ar ieşi la pensie în anul 20160, nu vor exista 
decât două persoane apte de muncă, faţă de patru cât există la ora actuală. Sistemele clasice de pensii 
sunt depăşite de situaţie, pensiile de tipul  "pay-as-you-go" (sistemul public de pensii) conţin în ele 
însele posibilitatea scăderii veniturilor după pensionare, ceea ce, inevitabil, conduce la necesitatea 
gândirii unor sisteme de pensii prietenoase din punct de vedere fiscal şi PEPP ar putea fi unul dintre acestea; 
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• piaţa europeană a pensiilor personale este fragmentată, doar 27% dintre europenii cu 
vârste cuprinse între 25 şi 59 de ani participă la produse de pensie individuală, iar aceste produse sunt 
disponibile într-un număr redus de state membre (Franţa, Spania, Germania, Danemarca), în alte state 
aproape că nu există (Slovacia, Ungaria, Slovenia) – conform Study on the feasibility of a European 
Personal Pension Framework June 2017, elaborat la nivelul Comisiei Europene - situaţie care se 
datorează, în principal, cadrului naţional instituţional şi legal diferit; 

• încrederea în sectorul financiar diferă şi ea de la o ţară la alta, iar încrederea globală în 
sector a scăzut dramatic în perioada crizei financiare. PEPP urmează să ofere uniformizarea europeană 
a acestui cadru; 

• o piaţă dezvoltată a pensiilor ar putea conduce la creşterea investiţiilor pe termen lung şi 
a eficienţei şi lichidităţilor pieţelor de capital, prin urmare la atingerea unuia dintre obiectivele 
fundamentale ale UE, finalizarea pieţei unice de capital. 

 
2. PREZENTAREA PROPUNERII 

Obiective 

• Susţinerea investiţiilor în pieţele de capital şi orientarea investitorilor către investiţii pe 
termen lung 

• Ameliorarea caracteristicilor produselor pentru ca cetăţenii să poată beneficia de un produs 
individual simplu, sigur şi rentabil, având posibilitatea de a alege dintre diferitele tipuri de furnizori 

• Încurajarea furnizării transfrontaliere de PEPP şi transferabilitatea lor între statele membre. 

Subsidiaritate și proporționalitate 

Deoarece obiectivele regulamentului nu pot fi realizate în mod satisfăcător la nivelul statelor 
membre, ci la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul 5, regulamentul propus nu depășește 
ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective. 

Conţinutul propunerii 

Propunerea de Regulament prevede reguli uniforme referitoare la autorizarea, concepția, 
distribuția și supervizarea produselor de pensii personale paneuropene (PEPP). 

PEPP nu va înlocui sau armoniza regimurile naționale de pensii personale, ci va completa 
dispozitivele deja existente în domeniul pensiilor publice, a pensiilor profesionale şi produselor 
individuale de economisire pentru pensie. 

În ceea ce privește autorizarea, doar instituțiile deja autorizate la nivel UE vor putea cere să 
devină creatori și distribuitori de PEPP; autorizarea va fi acordată doar de către Autoritatea Europeană 
de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA).  

 Depunătorii vor beneficia de o gamă mai largă de opțiuni, de la mai mulți furnizori PEPP care 
se vor afla în concurență. De asemenea, vor avea posibilitatea de a schimba furnizorul, atât la nivel 
național, cât și transfrontalier, contra unei sume forfetare, odată la cinci ani. Furnizorii vor trebui să 
ofere până la cinci opțiuni de investiții, una dintre acestea fiind o opțiune de investiții implicită, care să 
garanteze că deponentul în PEPP își va recupera cel puțin capitalul investit. Toate opțiunile de investiții 
trebuie să fie concepute de către furnizorii de PEPP pe baza unor tehnici verificate de diminuare a 
riscurilor, care să asigure un nivel suficient de protecție a deponenților în PEPP.  

Furnizorii și titularii de PEPP vor avea la dispoziție diferite opțiuni pentru plățile efectuate la 
sfârșitul duratei de viață a produsului. Cele mai multe condiţii referitoare la PEPP legate de faza de 
lichidare – stabilirea vârstei de pensionare, legătura obligatorie între vârsta de pensionare și începerea 
fazei de lichidare,  o perioadă minimă de participare la sistem, o perioadă maximă înainte de împlinirea 
vârstei de pensioare pentru participarea la un sistem de PEPP - vor putea fi stabilite de statele membre.  

Furnizorii și distribuitorii de PEPP vor trebui sa respecte exigențe stricte în ceea ce privește  
informațiile oferite depunătorilor și beneficiarilor cu privire la produsul de economisire. Pentru 
asigurarea transparenței, vor fi elaborate documente electronice cuprinzând informațiile cheie specifice, 
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înainte ca produsul să fie distribuit. Pe durata contractului privind PEPP, furnizorul trebuie să prezinte 
o „declarație de pensie PEPP“, care va conține informații referitoare la drepturile sau capitalul 
acumulate, garanțiile totale sau parțiale din cadrul sistemului de PEPP, dacă se aplică, natura garanției 
și mecanismele de protecție a drepturilor individuale acumulate.  

Produsul va fi portabil, ceea ce va permite depunătorilor să poată continua să contribuie și în 
cazul mutării în alt stat membru UE, cu conservarea tuturor avantajelor avute în statul de origine.  

Furnizorii de PEPP vor beneficia de un pașaport pentru a facilita distribuția transfrontalieră a PEPP.  

Propunerea de regulament este însoțită de o Recomandare a Comisiei cu privire la tratamentul 
fiscal al produselor de pensii personale, inclusiv al PEPP, prin care statele membre sunt încurajate să 
acorde PEPP – chiar dacă nu îndeplinește integral criteriile naționale pentru acordarea unor avantaje 
fiscale! – tratament egal cu cel al produselor naționale deja existente și să facă schimb de bune practici 
în domeniu. Principiul tratamentului național, care decurge din articolele 21, 45, 49, 56 și 63 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și care a fost interpretat de Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, se aplică titularilor de PEPP. Prin urmare, ar trebui să fie posibil ca un PEPP care este 
comparabil în mod obiectiv cu un PPP disponibil pe piața dintr-un anumit stat membru să beneficieze 
de aceleași facilități fiscale ca și PPP-ul din statul membru respectiv. Acest lucru este valabil și în cazul 
în care PEPP-ul este furnizat de un furnizor dintr-un alt stat membru. 

3. POZIȚII ALE ALTOR  INSTITUȚII/PARLAMENTE 

Puncte de vedere exprimate înainte de prezentarea propunerii 

În octombrie 2016, Comisia Europeană a lansat o consultare publică. 

Majoritatea respondenților a găsit necesar un asemenea produs.  

Au existat și păreri contrare: 

Din punctul de vedere al asociațiilor de pensii ocupaționale din Germania, propunerea are un 
oarecare rol pozitiv, pentru că, prin standardizare s-ar putea asigura un standard minim de protecție a 
beneficiarilor, ar putea constitui un model pentru statele membre care nu au dezvoltat un sistem 
complementar de pensii, iar pentru cele cu piețe de produse de pensii dezvoltate ar contribui la 
asigurarea calității produselor. Dar, în ansamblu, este socotită cel puțin inutilă, pentru că, se consideră 
în punctul de vedere către Comisie, o politică durabilă pentru veniturile din pensii trebuie să se bazeze, 
în principal, pe extinderea prestațiilor pentru pensiile ocupaționale, nu pe produsele de pensii private; 
noul produs va consolida o abordare individualistă a pensiilor și va compromite sistemele existente și 
eficiente care funcționează deja în unele state membre. 

Guvernul olandez consideră că noul produs nu este necesar, pentru că regulile existente pentru 
asigurători, bănci și manageri de active sunt suficiente, Bruxelles-ul trebuie să își concentreze atenția 
asupra implementării pilonului II de pensii în statele în care acest sistem este slab dezvoltat, și-a exprimat 
îndoiala asupra faptului că europenii își vor spori în acest fel veniturile pentru pensii, considerând că, dacă 
oamenii nu economisesc destul, aceasta se datorează circumstanțelor naționale specifice din statele membre, 
iar pilonul II este cel potrivit și acesta este deja deschis investitorilor străini. 

Puncte de vedere exprimate după prezentarea propunerii 
Comitetul Economic şi Social European 

În temeiul articolelor 114 și 304 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în şedinţa 
plenară din 19.10.2017, a fost adoptat Avizul Comitetului Economic şi Social European cu privire la 
produsul paneuropean de pensii personale. Comitetul este de acord, în principiul, cu ideea 
implementării PEPP, dar 

• consideră că nu este clar dacă investițiile generate de această inițiativă vor rămâne în 
interiorul UE; 

• consideră că nu este clar impactul pe care l-ar putea avea furnizarea de produse PEPP 
asupra mobilității forței de muncă la nivelul UE; 

• subliniază că această inițiativă nu ar trebui, în niciun caz, să fie interpretată ca o 
modalitate de a diminua importanța pensiilor de stat sau a celor profesionale; 
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• subliniază necesitatea de protecție a consumatorilor și de combatere a riscurilor la care 
sunt expuse persoanele care economisesc pentru pensie, atât în timpul vieții lor profesionale, cât și după 
pensionare. Se recomandă totodată ferm să se clarifice ce se garantează în cadrul opțiunii standard. Este 
preferabil ca această chestiune să fie abordată cât mai curând posibil de către Comisie; 

• recomandă ca furnizorii să fie capabili să își adapteze PEPP la piețele naționale, 
respectând în același timp necesitatea de convergență și coerență, menționată mai sus. În același timp, 
structura sistemelor naționale de pensii ar trebui să fie luată în considerare în mod corespunzător, 
pentru a se evita perturbarea și denaturarea concurenței. 
 

Cu excepţia Parlamentului Italiei, care, după verificarea respectării principiului subsidiarităţii, a 
transmis o serie de observaţii, în cadrul dialogului politic, celelalte parlamente naţionale au considerat 
că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii.  

4. LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 

Problemele demografice ale României au demonstrat că sistemul de pensii nu poate fi 
sustenabil doar în forma lui publică, astfel încât a fost introdus sistemul de pensii private, după un 
model testat și recomandat de către Banca Mondială. Sistemul de pensii private multipilon este compus 
din pilonul II - obligatoriu și pilonul III – facultativ, de pensii private.  În Bilanțul a 10 ani de pensii 
private obligatorii în România se precizează că, în ultimii 10 ani, 7 milioane de români au aderat la 
pilonul II de pensii, activele nete ajungând la 38,16 miliarde de lei. Dinamica fenomenelor 
demografice, care arată că în anul 2024 o persoană activă va susține 2,5 pensionari, față de 1,35 cât 
susține în prezent, înseamnă necesitatea implementării unor sisteme alternative de pensii private.  

Legislația națională în ceea ce privește pensiile private cuprinde: 

• Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările 
ulterioare 

• Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

• Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de 
garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 
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