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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że państwa członkowskie muszą skoncentrować się na średnio- i 
długoterminowych celach paktu na rzecz stabilności i wzrostu (SGP) oraz zapewnić 
równowagę finansów publicznych, aby sprostać rosnącej presji spowodowanej starzeniem 
się społeczeństwa; zauważa, że w dniu 5 kwietnia 2008 r. Rada stwierdziła, że w 
odniesieniu do wydatków na cele społeczne należy przenieść akcent z ilości 
wydatkowanych środków na osiągnięcia i wyniki; zaleca, by Rada zastanowiła się nad 
wprowadzeniem dalszych ulepszeń do SPG, dopuszczając na przykład, by inwestycje 
długoterminowe były rozliczane w dłuższym okresie czasu;

2. podkreśla, że zrównoważona polityka finansowa wymaga ogólnego, sprawiedliwego i 
międzypokoleniowego podziału obciążeń podatkowych pomiędzy pracowników, 
konsumentów, przedsiębiorstwa i dochody z kapitału;

3. zauważa, że zbiorowe pracownicze programy emerytalne w drugim filarze oparte na 
funduszu kapitałowym odgrywają istotną rolę w zabezpieczaniu ujętych w pierwszym 
filarze ustawowych świadczeń emerytalnych, co pozwala uniknąć sytuacji, w której 
poszczególne dodatkowe produkty oferowane w ramach trzeciego filaru są dostępne 
jedynie dla niewielu osób; podkreśla wartość finansowanych kolektywnie programów 
emerytalnych, które łączą zasadę solidarności z nierzadko wysokimi zyskami 
wynikającymi z obszernych, długoterminowych, bezpiecznych, choć rentownych, strategii 
inwestowania;

4. nalega, by Komisja dokonała w trybie pilnym przeglądu dyrektywy 2003/41/WE w 
oparciu o opinię Komitetu Europejskich Inspektorów ds. Ubezpieczeń i Emerytur 
Pracowniczych (CEIOPS), tak by wprowadzić solidny system wypłacalności dostosowany 
do instytucji pracowniczych programów emerytalnych; zaznacza, że taki system może 
opierać się na podejściu zastosowanym w systemie Solvency II, jednakże musi być 
dostosowany do specyfiki tych instytucji, jak długoterminowy charakter programów
emerytalnych, którymi zarządzają; uważa, że taki specjalny system wypłacalności 
wzmocniłby stabilność finansową i zapobiegał arbitrażowi regulacyjnemu;

5. Przypomina, że Trybunał Sprawiedliwości orzekł przeciwko utrudnianiu stosowania 
zwolnień z podatków w przypadku transgranicznych składek emerytalnych; podkreśla, że 
ulgi podatkowe stanowią najlepszy bodziec dla długoterminowych oszczędności oraz że 
może zaistnieć potrzeba dalszej harmonizacji w celu zniesienia wszelkich przeszkód dla 
transgranicznych składek w programach emerytalnych;

6. wyraża zaniepokojenie istniejącą obecnie tendencją do przechodzenia z programów 
emerytalnych o określonej kwocie świadczenia w kierunku programów emerytalnych o 
określonej kwocie składki, której towarzyszy gwałtowny spadek udziału pracodawców;
ostrzega, że przewidywana rewizja MSR 19 nie powinna nasilić tej tendencji, zakazując 
stosowania tzw. podejścia „korytarza”, które koryguje gwałtowne krótkoterminowe 



PE404.676v01-00 4/4 PA\717315PL.doc

PL

wahania koniunktury;

7. podkreśla, że finansowanie oparte na zasadzie solidarności jest kluczowym elementem 
systemów opieki zdrowotnej w państwach członkowskich; zaznacza, że przy zwiększaniu 
praw dostępu do transgranicznych usług z zakresu opieki zdrowotnej nie można osłabić 
tej solidarności i trzeba wziąć pod uwagę strukturę i specyfikę krajowych systemów 
finansowania opieki zdrowotnej, aby zapewnić do niej trwały, sprawiedliwy i powszechny 
dostęp.
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