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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 22 de Dezembro de 2010 (10.01)
(OR. en)

18250/10

STAT 48
FIN 769

NOTA PONTO "I/A"
de: Grupo do Estatuto
para: Coreper/Conselho
n.º doc. ant.: 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567

12921/10 STAT 18 FIN 354
Assunto: Conclusões do Conselho sobre o Estudo do Eurostat sobre as implicações 

orçamentais a longo prazo dos custos das pensões
– Adopção

1. Em 18 de Agosto de 2010, a Comissão apresentou ao Conselho o referido relatório (12921/10 

STAT 18 FIN 354).

2. O Grupo do Estatuto analisou o relatório nas reuniões de 7 e 23 de Setembro, 26 de Outubro, 

9 e 25 de Novembro de 2010. 

3. Em resultado da análise, o Grupo do Estatuto aprovou o projecto de conclusões do Conselho 

apresentado no documento 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567.

4. Face ao acima exposto, solicita-se ao COREPER (1.ª Parte) que convide o Conselho a 

adoptar, como ponto A de uma das próximas sessões, as conclusões reproduzidas no 

Anexo ao presente documento.
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ANEXO

CONCLUSÕES DO CONSELHO

RELATIVAS AO ESTUDO DO EUROSTAT SOBRE AS IMPLICAÇÕES ORÇAMENTAIS
A LONGO PRAZO DOS CUSTOS DAS PENSÕES

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA

1. TOMA NOTA do estudo do Eurostat sobre as implicações orçamentais a longo prazo dos 
custos das pensões (doc. 12921/10 STAT 18 FIN 354).

2. ESTÁ muito PREOCUPADO com o aumento previsto das despesas com as pensões dos 
funcionários da UE, de 1 235 milhões de euros em 2010 para 2 490 milhões de euros em 
2045, a preços constantes.

3. ESTÁ CONVICTO de que é necessário abordar devidamente a evolução de todos os custos 
das pensões total ou parcialmente financiados pelo orçamento da UE, por forma a assegurar a 
sustentabilidade do regime de pensões e do orçamento da União.

4. RECORDA que o princípio do paralelismo é aplicável às pensões e que deve ser garantida 
uma maior convergência para os sistemas nacionais de pensões; o paralelismo deve seguir os 
objectivos estabelecidos no Livro Verde da Comissão intitulado "Regimes europeus de 
pensões adequados, sustentáveis e seguros", de 7 de Julho de 2010.

5. SOLICITA à Comissão, nos termos do artigo 241.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, que proceda a uma avaliação objectiva e realista de todos os elementos com 
substancial impacto em termos de custos das pensões. Convém, em especial, abordar os 
seguintes elementos:

i. idade da reforma;
ii. taxa de formação das pensões;
iii. base da pensão;
iv. valor máximo possível da taxa de pensão;
v. taxa de contribuição dos funcionários;
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vi. recurso a agentes contratuais e condições que lhes são aplicáveis;
vii. adaptação anual das pensões;
viii. possível criação de um efectivo fundo de pensões;
ix. progressão individual no regime salarial;
x. incentivos aos regimes de pensões privados.

6. INSTA a Comissão a ter nomeadamente em conta, na sua avaliação, os seguintes aspectos:

i. crescente disparidade entre, por um lado, as prestações de pensões da função pública e, 
por outro lado, as prestações de pensões do sector privado; 

ii. custos que traz ao contribuinte europeu a manutenção dessas pensões;

iii. papel das pensões no pacote global de remuneração dos funcionários da UE; 
iv. futuras necessidades de recrutamento e retenção nas instituições da UE; 

v. necessidade de assegurar que os futuros regimes de pensões sejam equitativos para toda 
a população activa da UE; 

vi. repartição dos riscos entre contribuintes e funcionários da UE;
vii. alargamento da política de pessoal e de recursos humanos da UE por forma a incentivar 

uma constituição adequada de poupanças para a reforma, bem como o prolongamento 
da vida activa.

7. SOLICITA à Comissão que , nos termos do artigo 241.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, apresente até finais de 2011 propostas adequadas de alteração do Estatuto, 
com base na avaliação acima referida.


