Resumo para o cidadão
Livro Branco sobre as pensões: as propostas da UE
O QUE ESTÁ EM CAUSA?
Como assegurar pensões adequadas numa sociedade em envelhecimento sem onerar demasiado as
finanças públicas? Hoje em dia, por cada pessoa em idade de reforma, há cerca de quatro pessoas
em idade ativa, ou seja, uma relação de 4 para 1. Dentro de 50 anos, esta relação será apenas de 2
para 1. Esta redução considerável constitui um enorme desafio para os regimes de pensões, dado
que haverá mais pensionistas e menos trabalhadores a contribuir para pagar as pensões que lhes
são devidas. Mas, se tomarmos as medidas certas agora, é possível garantir pensões adequadas
para o futuro.
EM QUE CONSISTEM AS MEDIDAS PROPOSTAS?


O Livro Branco da UE sobre as pensões sugere medidas para ajudar os Estados-Membros a
assegurarem pensões adequadas, de uma forma sustentável e com custos aceitáveis:

o incentivando as pessoas a trabalharem mais tempo e a pouparem mais para a sua
pensão;

o melhorando a relação custo-eficácia e a segurança destas poupanças.
QUEM BENEFICIARÁ E COMO?


Os cidadãos europeus, na medida em que quase todos contribuem para uma pensão que
irão receber mais tarde.



As iniciativas apresentadas pela UE no Livro Branco pretendem ajudar os responsáveis
políticos a garantirem pensões adequadas no futuro.

PORQUÊ UMA AÇÃO A NÍVEL DA UE?


A questão das pensões é cada vez mais uma preocupação comum a todos os países da UE,
tendo em conta a sua importância para o bem-estar social e económico na Europa e o facto
de a política de um país nesta matéria poder ter repercussões nos outros.



A UE, no seu conjunto, tem interesse em ajudar cada um dos Estados-Membros a proceder
às reformas necessárias nas suas práticas e regimes de pensões.



Só uma ação concertada a nível europeu pode garantir que os pensionistas não perdem os
seus direitos à pensão quando se mudam para outro país da UE e que os consumidores
podem beneficiar do mercado interno graças à concorrência e a uma ampla escolha de
produtos de pensão, assegurando a estabilidade das finanças públicas e da economia da
UE.



A consulta pública sobre as pensões mostrou que há a expectativa de uma intervenção da
UE nesta matéria.

O QUE IRÁ MUDAR CONCRETAMENTE?


As medidas a nível da UE permitirão apoiar de uma forma mais consistente e coordenada os
esforços nacionais de reforma dos regimes de pensões e de aposentação a fim de incentivar
os futuros pensionistas a garantirem uma pensão adequada, sustentável e segura,

trabalhando mais tempo e constituindo poupanças-reforma complementares com uma boa
relação custo-eficácia.
PARA QUANDO ESTÁ PREVISTA A ENTRADA EM VIGOR DA PROPOSTA?



As propostas serão discutidas em 2012-2013. A legislação entrará em vigor dentro de alguns
anos.

