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Domnului Viorel HREBENCIUC 

Preşedintele Comisiei pentru afaceri europene 
 
 
 

PROIECT DE OPINIE 
 

privind Cartea Albă – O agendă pentru pensii adecvate,  
sigure şi viabile 

 
 

 
Având în vedere Tratatul de la Lisabona privind rolul parlamentelor 

naţionale, în special art. 5 şi 12 al TUE şi protocoalele nr. 1 şi 2 anexate Tratatului, 
Având în vedere Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11 din 19 aprilie 2011 

privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci examinând în şedinţa sa din 28 
martie 2012 Cartea Albă – O agendă pentru pensii adecvate, sigure şi viabile – 
[COM(2012)55], 3/E-fond, a adoptat următorul proiect de opinie: 

1. Propunerea de Directivă respectă principiul subsidiarităţii. 
2. Comunicarea descrie starea actuală a sistemelor de pensii şi propune 

orientări politice şi iniţiative la nivelul Uniunii Europene prin care să se susţină 
reformarea acestor sisteme, ţinând cont în special de analizele anuale ale creşterii din 
2011 şi 2012 şi recomandările specifice pentru fiecare ţară din 2011. 

Prezenta carte albă reflectă  preocupările comune cu privire la neajunsurile 
sistemelor noastre de pensii şi stabileşte o agendă care să permită sistemelor de pensii 
să fie adecvate şi viabile pe termen lung, creând condiţii pentru o participare mai 
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activă pe piaţa forţei de muncă a femeilor şi bărbaţilor pe parcursul întregii vieţi şi 
îmbunătăţind posibilităţile de constituire a unor fonduri suplimentare sigure de 
economii pentru pensii. Ea propune orientări politice şi iniţiative la nivel european 
prin care UE poate susţine factorii de decizie politică naţionali în eforturile lor de a 
răspunde nevoilor de reformă, în special celor evidenţiate în analizele anuale ale 
creşterii din 2011 şi 2012 şi menţionate în recomandările specifice pentru fiecare ţară 
din 2011.  

Prezenta carte albă reflectă, de asemenea, rezultatele consultării ample 
lansate de cartea verde „Către sisteme europene de pensii adecvate, viabile şi 
sigure”. Sute de părţi interesate, precum şi Parlamentul European, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor au răspuns la acest document şi 
şi-au exprimat aşteptările în ceea ce priveşte sistemul de pensii şi aspectele care 
trebuie abordate la nivelul UE într-un mod cuprinzător şi coordonat. 

Viabilitatea şi caracterul adecvat al sistemelor de pensii depinde de gradul 
în care sunt susţinute de contribuţii, taxe şi economii din partea persoanelor care 
ocupă un loc de muncă. Modalităţile de finanţare, condiţiile de eligibilitate şi 
condiţiile pe piaţa muncii trebuie reglate astfel încât să se ajungă la o relaţie 
echilibrată între contribuţii şi drepturi, precum şi între numărul de 
contribuabili activi şi beneficiari pensionaţi.  

Pensiile reprezintă o cotă importantă şi în creştere a cheltuielilor publice: 
peste 10% din PIB în medie în prezent şi ar putea creşte la 12,5% în 2060 în întreaga 
UE. Cu toate acestea, cheltuielile cu pensiile de stat variază, în prezent, de la 6% din 
PIB în Irlanda la 15% în Italia, arătând că statele se află în situaţii diferite, deşi se 
confruntă cu probleme demografice similare.  

În ultimul deceniu, s-au înregistrat progrese considerabile în reforma 
sistemelor de pensii. Majoritatea statelor membre au adaptat sistemele de pensii astfel 
încât să le facă mai viabile şi să le permită să reziste la schimbările demografice 
prevăzute. În acest scop, ele au întreprins reforme destinate să alinieze parametrii 
sistemelor cu viabilitatea bugetară sau reforme structurale, ca trecerea de la sistemele 
cu prestaţii predefinite la cele cu contribuţii predefinite sau instituirea unor piloni 
obligatorii finanţaţi prin capitalizare. 

Cu toate acestea, deseori sunt necesare şi alte reforme, iar criza economică 
şi financiară face ca schimbările demografice să fie mai greu de înfruntat şi scoate în 
evidenţă alte neajunsuri ale anumitor sisteme de pensii. Aşadar, alte ajustări ale 
cheltuielilor vor fi inevitabile în multe state membre, precum şi eforturi mai mari de 
stimulare a ratei de ocupare şi a productivităţii.  

În contextul îmbătrânirii populaţiei, Consiliul European de la Stockholm 
din 2001 a convenit asupra unei strategii orientate pe trei direcţii, care constau în:  
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- reducerea datoriei publice, 
- creşterea ocupării forţei de muncă, în special în rândul lucrătorilor în 

vârstă, şi a productivităţii şi  
- reformarea sistemelor de securitate socială.  
Această strategie cu trei direcţii destinată să facă faţă îmbătrânirii 

populaţiei a fost îmbogăţită recent, în contextul Strategiei generale Europa 2020, iar 
cartea verde din 2010 privind pensiile a lansat o dezbatere privind o abordare 
completă care trebuie adoptată pentru a asigura pensii adecvate, viabile şi sigure. 

Pensiile, în majoritate din sisteme de stat, sunt principala sursă de venit 
pentru europenii în vârstă – o parte importantă şi aflată în creştere a populaţiei UE 
(120 de milioane sau 24%). Într-adevăr, scopul de bază al sistemelor de pensii este să 
asigure un venit adecvat din pensie şi să permită persoanelor vârstnice să se bucure 
de standarde de viaţă decente şi de independenţă economică, precum şi să joace rolul 
de stabilizator automat. În general, acest obiectiv a fost atins în întreaga UE, deşi mai 
există discrepanţe importante. Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani au un venit care 
se apropie de 94% din media populaţiei totale, dar aproximativ 22% dintre femeile cu 
vârsta de peste 75 de ani se află sub pragul riscului de sărăcie. 

Multe ţări au multe de făcut pentru ca sistemele lor de pensii să devină 
adecvate şi viabile în viitor prin creşterea nivelului ocupării forţei de muncă, nu doar 
în categoriile de vârstă mai înaintată, dar şi în categoriile cu rate de ocupare mai 
scăzute, precum femeile, migranţii şi tinerii. Atingerea obiectivului UE de ocupare a 
forţei de muncă sau recuperarea decalajelor care există faţă de ţările cu cele mai bune 
rezultate ar putea permite aproape neutralizarea efectelor îmbătrânirii populaţiei 
asupra ponderii pensiilor în PIB. 

Sistemele de pensii influenţează tiparele de pensionare şi, prin urmare, 
oferta de forţă de muncă şi raportul de dependenţă economică. Parametrii principali 
sunt vârstele de pensionare normală şi anticipată. În prezent, timpul petrecut în 
calitate de pensionar reprezintă o treime din viaţa adultă şi, dacă nu se schimbă 
politicile, această proporţie ar creşte în viitor în acelaşi timp cu speranţa de viaţă.  

Statelor membre le revine responsabilitatea principală a elaborării 
sistemelor lor de pensii în funcţie de contextul lor. Cu toate acestea, Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene prevede că UE susţine şi completează activităţile 
statelor membre în domeniul protecţiei sociale (articolul 153) şi ţine seama, în 
definirea şi punerea în aplicare a politicilor sale, de garantarea unei protecţii sociale 
corespunzătoare (articolul 9).  

UE dispune de o gamă largă de instrumente politice destinate să sprijine 
statele membre în asigurarea unor pensii corespunzătoare în mod durabil. În cartea 
verde privind pensiile din 2010, Comisia a subliniat importanţa de a soluţiona 
problemele legate de pensii din perspectivă globală şi de a optimiza sinergiile 
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între diferitele domenii politice. Strategia Europa 2020 şi consolidarea guvernanţei 
economice la nivel european oferă un cadru mai solid în care sistemele de pensii pot 
fi supuse unei analize critice. Astfel, se recunoaşte faptul că pensiile, care joacă un rol 
vital în susţinerea multor cetăţeni ai UE, reprezintă şi unul dintre cele mai mari 
posturi de cheltuieli publice şi, prin urmare, o preocupare comună pentru statele 
membre. Pe lângă colaborarea strânsă cu guvernele statelor membre (în special în 
cadrul Comitetului pentru protecţie socială, al Comitetului pentru politică economică 
şi al Comitetului pentru ocuparea forţei de muncă), este important să se ofere altor 
părţi interesate neguvernamentale posibilitatea de a participa la discuţiile cu privire la 
modul de a asigura pensii adecvate, viabile şi sigure. 

Prezenta carte albă respectă responsabilităţile statelor membre. Ea 
urmăreşte să orienteze instrumentele politice UE pentru a îmbunătăţi sprijinul acordat 
eforturilor de reformă a pensiilor întreprinse de statele membre şi propune un set de 
iniţiative care se susţin reciproc, de la măsurile legislative privind stimulentele 
financiare până la coordonarea politicilor şi monitorizarea progresului spre 
obiectivele comune definite în cadrul integrat şi global al Strategiei Europa 2020. 

Miza politicilor în domeniul pensiilor este de a institui un sistem viabil din 
punct de vedere financiar, astfel încât să poată fi atins scopul de bază al sistemelor de 
pensii, şi anume de a asigura venituri adecvate din pensii şi de a permite persoanelor 
în vârstă să beneficieze de standarde de viaţă decente şi de independenţă economică.  

Analizele anuale ale creşterii 2011 şi 2012 ale Comisiei au prezentat 
principalele orientări pentru reformele pensiilor care contribuie la consolidarea 
fiscală favorabilă creşterii şi vor asigura pensii adecvate şi viabile. Aceste analize au 
evidenţiat că, pentru a atinge aceste obiective, este important să se asigure un 
echilibru mai bun între anii petrecuţi în câmpul muncii şi anii petrecuţi la pensie şi să 
se promoveze economiile suplimentare pentru pensie. Mai precis, Comisia a 
recomandat următoarele:  

(a) să se adapteze vârsta de pensionare în funcţie de creşterea speranţei 
de viaţă,  

(b) să se limiteze accesul la regimurile de pensionare anticipată şi la alte 
posibilităţi de ieşire prematură de pe piaţa muncii,  

(c) să se încurajeze prelungirea vieţii profesionale printr-un acces mai 
bun la învăţarea pe tot parcursul vieţii, adaptarea locurilor de muncă la o forţă de 
muncă mai diversificată, dezvoltarea oportunităţilor de angajare pentru lucrătorii în 
vârstă şi sprijinirea îmbătrânirii active şi în condiţii bune de sănătate,  

(d) să se egalizeze vârsta de pensionare pentru bărbaţi şi femei şi  
(e) să se încurajeze dezvoltarea sistemelor de economii suplimentare 

pentru pensii pentru sporirea veniturilor pensionarilor.  
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Succesul realizării reformelor pensiilor în conformitate cu aceste orientări 
va contribui la creşterea viabilităţii sistemelor de pensii şi va ajuta astfel statele 
membre să ofere cetăţenilor lor venituri adecvate la vârste înaintate inclusiv într-un 
context demografic mai puţin favorabil. 

Reformele pensiilor destinate să menţină lucrătorii în activitate timp mai 
îndelungat trebuie să se concentreze, de asemenea, pe eliminarea posibilităţilor de 
pensionare anticipată fără justificare aplicabile tuturor angajaţilor sau anumitor 
profesii.  

Pentru a asigura pensii adecvate şi viabile în viitor, este esenţial să existe 
un dialog veritabil în statele membre, care să reunească autorităţile publice, 
partenerii sociali şi alte părţi interesate pentru a ajunge la un consens cu privire la 
politicile care să permită lucrătorilor să rămână mai mult timp în câmpul muncii, 
garantând totodată solidaritatea cu cei care nu sunt capabili să o facă. De asemenea, 
va fi important să se explice că, datorită creşterii speranţei de viaţă, prelungirea vieţii 
profesionale active nu înseamnă că oamenii se vor bucura de mai puţini ani la pensie. 

Treisprezece state membre mai aveau încă în 2009 vârste de pensionare 
mai mici pentru femei decât pentru bărbaţi. Totuşi, pe baza legislaţiei în vigoare, 
optsprezece state membre vor egaliza vârstele de pensionare până în 2020. Cinci state 
membre dispun de planuri pe termen mai lung în ceea ce priveşte egalizarea vârstelor 
de pensionare şi numai patru dintre cele 27 de state membre nu au adoptat acte 
normative în acest sens (pentru informaţii specifice pentru fiecare ţară, a se vedea 
anexa 3). Egalizarea vârstelor de pensionare pentru femei şi bărbaţi poate avea o 
contribuţie semnificativă asupra creşterii participării pe piaţa muncii a lucrătorilor în 
vârstă şi asupra creşterii veniturilor femeilor şi ar trebui realizată fără întârziere.  

Pentru a avea pensii adecvate şi viabile, trebuie să se facă uz de o 
combinaţie de politici privind pensiile şi ocuparea forţei de muncă destinată să 
elimine disparităţile dintre femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte veniturile din pensii. 
Sunt necesare soluţii mai eficiente, care nu se bazează pe atribuirea unor roluri 
specifice femeilor şi bărbaţilor, cum sunt creditele pentru îngrijirea persoanelor aflate 
în întreţinere disponibile atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, care păstrează 
viabilitatea sistemelor de pensii, inclusiv încurajând lucrătorii să se întoarcă la lucru. 

Economiile suplimentare pentru pensie trebuie să joace un rol mai 
important în asigurarea caracterului adecvat al pensiilor în viitor. Prin urmare, statele 
membre vor trebui să găsească modalităţi de a îmbunătăţi eficacitatea din punctul de 
vedere al costurilor, siguranţa şi accesul echitabil la programele de pensii 
suplimentare. Avantajele fiscale şi alte stimulente financiare, precum şi negocierile 
colective joacă un rol important în acest sens. Aceste instrumente se folosesc în mod 
foarte diferit în UE creând posibilităţi considerabile de învăţare reciprocă. De 
asemenea, va fi esenţial să se soluţioneze problemele care ţin de egalitatea de gen 
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pentru a se evita creşterea discrepanţelor de gen existente, deoarece femeile se bucură 
în prezent de mai puţine şanse de a face economii suplimentare pentru pensie decât 
bărbaţii.  

Cetăţenii care lucrează în alte state membre trebuie nu numai să-şi păstreze 
drepturile de pensii pe care le acumulează transfrontalier, ci şi să aibă o imagine 
clară a drepturilor pe care le-au acumulat în cadrul sistemelor de pensii legale şi 
ocupaţionale. Acest scop poate fi atins prin crearea unor servicii de urmărire a 
pensiilor în întreaga UE, după modelul celor care există deja în unele state membre. 
Serviciile de urmărire a pensiilor pot să ofere cetăţenilor informaţii corecte şi 
actualizate despre drepturile de pensie, precum şi estimări privind veniturile lor după 
pensionare asigurate de sistemele de pensii legale şi ocupaţionale. Ele pot să 
demonstreze astfel avantajele unei activităţi profesionale mai îndelungate şi ale 
economiilor suplimentare pentru pensii pentru menţinerea unui nivel adecvat al 
veniturilor după pensionare.  

Prezenta carte albă prezintă un set complet de iniţiative care trebuie luate 
la nivelul UE în sprijinul reformelor naţionale de pensii. Aceste iniţiative vizează 
cele două domenii de reformă principale menţionate în analizele anuale ale creşterii, 
şi anume echilibrarea duratei vieţii profesionale şi a duratei pensionării şi 
dezvoltarea sistemelor de economii private suplimentare pentru pensii. Cartea albă 
urmăreşte, de asemenea, ca procesul global iniţiat de cartea verde să fie susţinut prin 
îmbunătăţirea coordonării şi a instrumentelor de monitorizare 
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