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Stimate Domnule Preşedinte, 

Comisia ar dori să aducă mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru transmiterea punctelor sale 
de vedere referitoare la propunerea de directivă privind activităţile şi supravegherea 
instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (reformare) {COM (2014) 167final}. 

Comisia ia act de opinia Camerei Deputaţilor potrivit căreia adaptarea sistemelor de pensii 
în cadrul Uniunii Europene necesită acţiuni care să fie coordonate îndeaproape de către 
statele membre. 

Comisia apreciază faptul că propunerea sa a fost examinată în detaliu de către 
Camera Deputaţilor. Comisia ia act de reacţia pozitivă a Camerei Deputaţilor faţă de 
obiectivul general al propunerii, şi anume facilitarea creării unor economii pentru pensiile 
ocupaţionale, precum şi faţă de cele patru obiective specifice. în special, Comisia constată că 
aceasta este de acord cu obiectivul propunerii de a dota instituţiile pentru furnizarea de 
pensii ocupaţionale (IORP) din Uniune cu o serie de aspecte importante, în special standarde 
mai ridicate de guvernanţă, o mai bună informare a membrilor şi a beneficiarilor schemelor, 
proceduri transfrontaliere mai puţin împovărătoare şi proceduri specifice pentru 
transferurile transfrontaliere. 

De asemenea, Comisia observă că, în opinia Camerei Deputaţilor, IORP pot consolida 
capacitatea economiei europene de a investi în active pe termen lung şi de a finanţa 
creşterea durabilă în economia reală. 

Comisia ia notă de punctul de vedere exprimat de Camera Deputaţilor potrivit căruia 
propunerea de directivă ar putea contribui la găsirea de noi soluţii pentru problemele cu 
care se confruntă sistemul de pensii din România, în special pentru unele dintre cele 
menţionate de Institutul European din România în studiul din 2012 intitulat 
„Analiza evoluţiilor politicilor sociale în UE în ultimii trei ani - pensii suplimentare/private 
şi impactul îmbătrânirii populaţiei ". 

Dlui Valériu Ştefan Zgonea 
Preşedintele 
Camerei Deputaţilor 
Palatul Parlamentului 
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Argumentele de mai sus se bazează pe propunerea iniţială prezentată de Comisie, care se 
află, în prezent, în procesul legislativ ce implică atât Parlamentul European, cât şi Consiliul. 

Comisia speră că acest răspuns este de folos Camerei Deputaţilor şi aşteaptă cu interes 
continuarea dialogului nostru politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte 

Jonathan Hill 
Membru al Comisiei 


