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CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 22 decembrie 2010 (12.01)
(OR. en)

18250/10

STAT 48
FIN 769

NOTĂ PUNCT „I/A”
Sursă : Grupul de lucru pentru statutul personalului
Destinatar : Coreper/Consiliul
Nr. doc. ant.: 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567

12921/10 STAT 18 FIN 354
Subiect: Concluziile Consiliului cu privire la studiul Eurostat privind implicațiile bugetare pe 

termen lung ale costurilor pensiilor
- Adoptare

1. La 18 august 2010, Comisia a înaintat Consiliului raportul susmenționat (12921/10 STAT 18 

FIN 354).

2. În cadrul reuniunilor sale din 7 și 23 septembrie, 26 octombrie, 9 și respectiv 25 noiembrie 

2010, Grupul de lucru pentru statutul personalului a examinat raportul respectiv.

3. În urma examinării, Grupul de lucru pentru statutul personalului a convenit asupra proiectului de 

concluzii ale Consiliului, astfel cum figurează în documentul 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 

567.

4. Având în vedere cele de mai sus, i se solicită Coreper (partea I) să invite Consiliul să adopte, ca 

punct „A”, în cadrul uneia dintre reuniunile sale viitoare, concluziile care figurează în anexa la 

prezentul document.

________________
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ANEXĂ

CONCLUZIILE CONSILIULUI REFERITOARE LA

STUDIUL EUROSTAT PRIVIND IMPLICAȚIILE BUGETARE PE TERMEN LUNG
ALE COSTURILOR PENSIILOR

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

1. IA ACT de studiul Eurostat privind implicațiile bugetare pe termen lung ale costurilor 
pensiilor (12921/10 STAT 18 FIN 354).

2. ESTE foarte PREOCUPAT în legătură cu viitoarea creștere preconizată a cheltuielilor cu 
pensiile personalului UE, de la 1 235 milioane EUR la 2 490 milioane EUR până în anul 
2045, în condițiile menținerii prețurilor actuale.

3. ESTE CONVINS că evoluția tuturor costurilor pensiilor finanțate integral sau parțial din 
bugetul UE trebuie să fie abordată corespunzător, astfel încât să asigure atât sustenabilitatea 
schemei de pensii, cât și cea a bugetului UE.

4. REAMINTEȘTE faptul că pensiilor li se aplică principiul paralelismului și că urmează să se 
asigure o mai mare convergență către sistemele naționale de pensii; un astfel de paralelism ar 
trebui să respecte obiectivele prevăzute în Cartea verde a Comisiei din 7 iulie 2010 intitulată 
„Către sisteme europene de pensii adecvate, viabile și sigure” .

5. SOLICITĂ Comisiei, în temeiul articolului 241 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, să efectueze o evaluare obiectivă și realistă a tuturor elementelor care au un impact 
însemnat asupra costurilor pensiilor. Ar trebui analizate în special următoarele elemente:

i. vârsta de pensionare;
ii. rata de acumulare;
iii. baza pentru pensie;
iv. rata maximă de pensie posibilă;
v. rata contribuției personalului;
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vi. utilizarea de agenți contractuali și regimul aplicabil agenților contractuali;
vii. ajustarea anuală a pensiilor;
viii. posibila creare a unui fond real de pensii;
ix. evoluția individuală în cadrul schemei de salarii;
x. stimulentele pentru furnizarea de pensii private.

6. INVITĂ Comisiei să aibă în vedere în cadrul evaluării sale, printre altele, următoarele:

i. disparitatea crescândă dintre indemnizațiile acordate angajaților din serviciile publice și 
pensiile din sectorul privat;

ii. costurile pe care le comportă pentru contribuabilii europeni furnizarea acestor pensii;

iii. rolul pensiilor în cadrul pachetului general de compensare a personalului UE;
iv. viitoarele nevoi de recrutare și păstrare a personalului din instituțiile UE;

v. nevoia de a asigura furnizarea viitoarelor pensii în condiții echitabile pentru întregul 
personal al UE;

vi. modul în care ar trebui partajate riscurile între contribuabilii și angajații UE;
vii. o politică europeană de personal și resurse umane mai amplă, care să încurajeze o 

economisire adecvată în vederea pensionării și o viață activă mai lungă.

7. SOLICITĂ Comisiei ca, în temeiul articolului 241 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, să prezinte, cel târziu la sfârșitul anului 2011, propuneri adecvate de modificare a 
Statutului funcționarilor pe baza evaluării menționate mai sus.

_________________


