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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0023/2006, złożona przez Luiginę De Santis (Włochy), w imieniu Europejskiej 
Federacji Emerytów i Osób Starszych (FERPA), z 400 000 podpisów, w sprawie w 
sprawie środków na szczeblu europejskim stojących na straży praw emerytów i 
rencistów

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, Sekretarz Generalny FERPA, wzywa Parlament Europejski do 
zapewnienia, że polityki europejskie biorą pod uwagę potrzeby osób starszych i wspierają ich 
aktywny udział w procesie decyzyjnym. Wzywa ona Parlament Europejski do podjęcia 
działania w celu spełnienia oczekiwań emerytów i osób starszych, jeśli chodzi o stanie na 
straży i ulepszanie ich uprawnień w zakresie opieki zdrowotnej i uprawnień emerytalnych 
oraz prawa do minimalnego dochodu gwarantującego przyzwoity standard życia, dostęp do 
usług publicznych i środków walki z wykluczeniem społecznym, a także do edukacji i usług 
opieki publicznej.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 21 kwietnia 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 10 listopada 2006 r.

Kontekst, Streszczenie faktów, Przebieg wydarzeń
FERPA (Europejska Federacja Emerytów i Osób Starszych) jest członkiem Europejskiej 
Konfederacji Związków Zawodowych. 

Skargi
Petycja federacji FERPA zawiera wniosek skierowany do Parlamentu Europejskiego o 
zwrócenie większej uwagi na emerytów i osoby starsze w Europie. FERPA domaga się w 
szczególności inicjatyw pozwalających odpowiedzieć na oczekiwania osób starszych i 
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emerytów, przede wszystkim dotyczących zdrowia, emerytur, minimalnych dochodów i 
dostępu do podstawowych usług.

Uwagi Komisji
Komisja i państwa członkowskie zajmują się problemami podniesionymi przez FERPA 
przede wszystkim za pomocą otwartej metody koordynacji w dziedzinie emerytur. 

Otwarta metoda koordynacji w dziedzinie emerytur
Kwestia emerytur została stopniowo włączona do debaty europejskiej. Kolejne Rady 
Europejskie wpisały w porządek obrad reformę systemów emerytur. Po komunikacie Komisji 
w sprawie wspólnej strategii w dziedzinie ochrony społecznej (1999 r.) i Radzie Europejskiej 
z Lizbony (marzec 2000 r.) można było wprowadzić elastyczną i nieograniczoną otwartą 
metodę koordynacji. 

Państwa członkowskie koordynują własną politykę na podstawie procesu wymiany 
doświadczeń i wzajemnej nauki nazywanego „otwartą metodą koordynacji”. Otwarta metoda 
koordynacji polega na wyciąganiu wniosków z doświadczeń zdobytych w różnych państwach 
członkowskich, aby w sposób skoordynowany, lecz respektujący różnice krajowe sprostać 
wspólnym wyzwaniom, jakie stawiają przemiany gospodarcze i społeczne. Zasada 
współpracy została najpierw zastosowana w dziedzinie integracji społecznej, a następnie w 
sektorze emerytur. 
Otwarta metoda koordynacji w dziedzinie emerytur obejmuje trzy duże cele ogólne, które 
zostały zatwierdzone przez Radę Europejską w Laeken (2001 r.): chodzi o utrzymanie 
spójności społecznej i solidarności, zachowanie wiarygodności finansowej i dostosowanie 
systemów emerytur do zmian społecznych i zmian na rynku pracy. Te trzy ogólne cele zostały 
uwzględnione w nowych celach otwartej metody koordynacji, która została zracjonalizowana 
począwszy od 2006 r. W istocie w marcu 2006 r. po publikacji komunikatu Komisji 
zatytułowanego „Pracując razem, pracując lepiej – Nowe ramy otwartej koordynacji polityk 
ochrony socjalnej i integracji społecznej w Unii Europejskiej (COM(2005)706) Rada 
Europejska przyjęła nowe ramy dla procesu ochrony socjalnej i integracji społecznej. 

Jednym z ogólnych celów zintegrowanej otwartej metody koordynacji jest poprawa 
zarządzania, przejrzystości i udziału zainteresowanych stron w procesie konceptualizacji, 
realizacji i nadzorowania polityki. Dlatego też Komisja zaleca, aby podjąć konsultacje z 
zainteresowanymi stronami na odpowiednim szczeblu w państwach członkowskich. Na 
szczeblu europejskim Komisja spotyka się w razie potrzeby z reprezentatywnymi 
organizacjami. FERPA jest reprezentowana podczas tych spotkań jako członek Europejskiej 
Konfederacji Związków Zawodowych. Komitet ds. Ochrony Socjalnej regularnie spotyka się 
z partnerami społecznymi. 

Treść krótkiego sprawozdania na temat adekwatnych i pewnych emerytur
W połowie lipca 2005 r. państwa członkowskie przedstawiły sprawozdania na temat strategii 
krajowej. Krótkie sprawozdanie wraz z analizą dotyczącą każdego kraju i analizą 
horyzontalną są dostępne na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/pensions_fr.htm
Sprawozdania na temat strategii krajowej przedstawione przez państwa członkowskie 
wskazują, że liczne przeprowadzane reformy systemów emerytur w sposób zrównoważony 
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odzwierciedlają trzy główne cele otwartej metody koordynacji. Podkreślają, że te trzy cele nie 
są niezależne, lecz wzmacniają się wzajemnie. 

Przyszłe działania w dziedzinie emerytur w ramach zintegrowanej otwartej metody 
koordynacji (streamlined) obejmą w 2006 r. aktualizację sprawozdań w sprawie emerytur i 
rozwój przekrojowych analiz na konkretne tematy, na przykład minimalnego 
gwarantowanego poziomu dochodów dla emerytów, elastyczności wieku emerytalnego i 
rozwoju prywatnych systemów emerytalnych.

Możliwość przenoszenia uprawnień do dodatkowych pracowniczych systemów 
emerytalnych

Należy również zauważyć, że od 2000 r. Komisja powołała Forum Emerytalne o charakterze 
konsultacyjnym, którego celem jest dostarczanie ocen lub opinii technicznych w kwestiach 
dotyczących dodatkowych pracowniczych systemów emerytalnych (zwanych niekiedy 
drugim filarem), w szczególności napotkanych trudności dotyczących możliwości 
przenoszenia uprawnień, która nie jest objęta koordynacją obowiązkowych systemów 
ubezpieczeń społecznych. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, do której 
należy FERPA, jest reprezentowana w Forum przez siedem osób. Dzięki wsparciu 
technicznemu Forum Emerytalnego w październiku 2005 r. Komisja przyjęła projekt 
dyrektywy dotyczący poprawy możliwości przenoszenia uprawnień do dodatkowych 
emerytur i rent, która ma zabezpieczyć mobilnych zawodowo przyszłych emerytów przed 
niekorzystnymi rozwiązaniami dotyczącymi ich uprawnień do dodatkowej emerytury.

Minimalny dochód i dostęp do podstawowych usług
Obecnie prowadzone są konsultacje w sprawie aktywnej integracji, która dotyczy również 
minimalnego dochodu. Ich celem jest promowanie lepszej integracji osób wykluczonych z 
rynku pracy za pośrednictwem środków wspierania dostępu do rynku pracy i kariery 
obejmujących systemy minimalnego dochodu i dostępu do usług socjalnych. Chodzi o 
komunikat w sprawie konsultacji dotyczących działań na szczeblu UE, mających na celu 
aktywną integrację osób najbardziej oddalonych od rynku pracy (COM(2006)44 wersja 
ostateczna) z 8.2.2006. Informacje o konsultacjach można znaleźć na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/employment_social/consultation_fr.html

Wnioski
Kompetencje w dziedzinie emerytur pozostają w szerokim zakresie domeną krajową. Jeżeli 
chodzi o kompetencje Komisji, promuje ona wzajemną wymianę między państwami 
członkowskimi za pośrednictwem otwartej metody koordynacji. FERPA bierze udział w 
otwartej metodzie koordynacji na szczeblu krajowym za pośrednictwem swoich członków lub 
na szczeblu europejskim za pośrednictwem Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych.


