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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:

I Filar:  Publiczny system emerytalny

1. odnosi poniższe zasadnicze uwagi do inicjatyw 1, 2 i 10, które dotyczą I filaru 
emerytalnego;

2. zwraca uwagę na prawdopodobieństwo rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza zakładającego niski wzrost gospodarczy, z którym – przy jednocześnie 
zwiększającej się presji demograficznej – nieuchronnie wiązać się będzie konieczność 
wnoszenia wyższych składek przez pracowników w ciągu życia zawodowego w celu 
zapewnienia sobie określonego poziomu dochodów po przejściu na emeryturę; podkreśla, 
że w związku z tym państwa członkowskie – wobec surowych warunków – będą musiały 
skonsolidować swoje budżety i reformować własne gospodarki w celu zapewnienia 
dochodów emerytalnych w ramach pierwszego filaru na poziomie niezagrażającym 
ubóstwem; 

3. uważa, że podstawową zasadą jest, by emerytury z pierwszego filaru utrzymywać na 
poziomie niezagrażającym ubóstwem, by były one dostępne dla wszystkich obywateli, 
niezależnie od tego, czy są oni aktywnymi uczestnikami rynku pracy, czy nie, by ich 
podstawę stanowiło podejście uwzględniające cykl życiowy, w którym bierze się pod 
uwagę karierę zawodową przez całe życie wraz z przerwami i zmianami w tej karierze, 
tak aby nie stawiać w gorszej sytuacji osób o „nietypowym” przebiegu życia zawodowego 
i uznawać pożyteczny społecznie i ekonomicznie wkład pracy wolontariackiej i innego 
rodzaju nieodpłatnej pracy opiekuńczej;

4. jest zdania, że regulowanie kwestii adekwatnych i stabilnych dochodów emerytalnych 
należy do wyłącznych kompetencji zainteresowanych państw członkowskich i powinno 
być rozpatrywane w kontekście jednolitego rynku, co ma zasadnicze znaczenie dla 
stabilności rezerw na świadczenia emerytalne i swobodnego przepływu pracowników w 
Unii, i że Komisja powinna skupić swoje działania na gromadzeniu i upowszechnianiu 
informacji na temat sytuacji w zakresie świadczeń emerytalnych i wysiłków na rzecz 
reformy emerytalnej w całej UE oraz, w stosownych przypadkach, zachęcać państwa 
członkowskie do krytycznej analizy własnych systemów i wspierać wymianę doświadczeń 
i najlepszych praktyk; podkreśla, że w UE powinno się poprawić porównywalność 
systemów emerytalnych;

5. podkreśla, że w UE powinno się wspierać wymianę dobrych praktyk, takich jak 
zwiększenie stopy przyrostu świadczeń emerytalnych w latach bezpośrednio 
poprzedzających osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego lub uwzględnianie 
wskaźnika średniej długości życia w celu zapewnienia stabilności systemów 
emerytalnych;

6. z zadowoleniem przyjmuje zamieszczony w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 
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2013 r. apel Komisji o przyspieszenie reform systemów emerytalnych w państwach 
członkowskich poprzez lepsze dopasowanie wieku emerytalnego do średniej długości 
życia i zapewnienie wydłużenia życia zawodowego;

7. uznaje, że fundusze emerytalne są ważnym inwestorem w gospodarce UE i w związku z 
tym mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wzrostu gospodarczego;

8. wzywa państwa członkowskie, w których trwa proces wzmacniania systemów 
emerytalnych, do uwzględnienia wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa;

9. z zadowoleniem przyjmuje uznanie tego, że należy zachęcać do prowadzenia systemów 
emerytalnych drugiego filaru i trzeciego filaru, ponieważ obywatele powinni sami brać 
odpowiedzialność za własne finanse i własną przyszłość;

10. przypomina, że obecnie ponad 17% mieszkańców Unii Europejskiej ma 65 lat lub więcej i 
według prognoz Eurostatu liczba mieszkańców w tym wieku wyniesie 30% w roku 2060;

11. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązania państw członkowskich do zapewnienia 
adekwatnych i stabilnych systemów emerytalnych, podjęte w zaleceniach dla 
poszczególnych państw, przyjętych przez Radę w ubiegłym roku w ramach europejskiego 
semestru;

12. wzywa Komisję do wyraźnego określania – w miarę możliwości najwcześniej – podstawy 
prawnej wszelkich wniosków dotyczących systemów emerytalnych w państwach 
członkowskich;

Inicjatywa 1

13. wzywa do wzmocnienia społecznego wymiaru UE; zwraca uwagę na obowiązywanie 
zasady pomocniczości w obszarach wchodzących w zakres inicjatywy 1; zachęca Komisję 
do podsumowania w swoich zaleceniach dla poszczególnych państw, wynikających z 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2013 r., postępów w zakresie reformowania 
systemu emerytalnego osiągniętych w państwach członkowskich; z zadowoleniem
przyjmuje uznanie, że konieczne jest wzmocnienie systemów emerytalnych wobec 
długoterminowych zmian demograficznych, niestabilności rynku i niskich stóp 
procentowych;

14. podkreśla, że w ramach strategii „Europa 2020” kluczową kwestią związaną z 
emeryturami powinno być stworzenie o wiele większej liczbie pracowników, w 
szczególności wykonujących zawody najbardziej uciążliwe, możliwości pracy do 
ustawowego wieku emerytalnego, poprzez wzmocnienie polityki publicznej w 
dziedzinach bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiska pracy i przekwalifikowania 
zawodowego;

Inicjatywa 2

15. z zadowoleniem przyjmuje wsparcie; podkreśla w szczególności, że planowane wsparcie 
mogłoby ułatwić wymianę najlepszych praktyk między państwami członkowskimi, na 
przykład w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej, zwłaszcza wśród 
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osób z grupy wiekowej powyżej 55 lat, którego poziom różni się znacznie w 
poszczególnych państwach członkowskich;

Inicjatywa 10

16. pozytywnie odnosi się do wymiany doświadczeń i określania dobrych praktyk w zakresie 
informacji na temat indywidualnych rozliczeń emerytalnych, które mogłyby odnosić się 
do pierwszego, drugiego lub trzeciego filaru;

17. zauważa, że z chwilą gdy systemy informacji o emeryturze będą w pełni rozwinięte, 
obywatele powinni w najkorzystniejszym układzie mieć dostęp do pełnych informacji na 
temat wszelkich indywidualnych uprawnień w ramach wszystkich trzech filarów, 
zgromadzonych w jednym miejscu, na przykład na koordynowanym portalu 
internetowym;

18. przypomina, że publiczne systemy emerytalne są jedynymi systemami, które opierają się 
na solidarności między- i wewnątrzpokoleniowej;

19. uważa, że publiczne systemy emerytalne mają największą zdolność zapewnienia 
dochodów emerytom;

20. wyraża głębokie ubolewanie, że w białej księdze nie uwzględniono kwestii podstawowej 
troski o umacnianie publicznych systemów emerytalnych;

21. z zadowoleniem przyjmuje zalecenie EKES-u w sprawie opracowania w przyszłych 
przepisach standardów dotyczących minimalnych emerytur lub mechanizmów 
zabezpieczenia emerytalnego, aby zapewnić dochody powyżej progu ubóstwa;

22. jest zdania, że podatek od transakcji finansowych może stanowić innowacyjną reakcję na 
finansowanie emerytur w długim okresie;

II Filar: Emerytury pracownicze

23. odnosi poniższe zasadnicze uwagi do inicjatywy 10, 11, 12, 14 i 17, które dotyczą II filaru 
emerytalnego;

24. podkreśla, że fundusze emerytalne drugiego filaru są ważnymi długoterminowymi 
inwestorami w gospodarce realnej; zachęca Komisję do podsumowania skumulowanego 
wpływu przepisów prawa dotyczących rynku finansowego (np. rozporządzenia w sprawie 
infrastruktury rynku europejskiego, dyrektywy w sprawie rynków instrumentów 
finansowych, czwartej dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych) na fundusze 
emerytalne drugiego filaru i ich zdolność do inwestowania w gospodarkę realną, a także 
do przedstawienia sprawozdania na ten temat w jej przyszłej zielonej księdze w sprawie 
inwestycji długoterminowych;

25. zwraca uwagę, że systemy drugiego filaru muszą być bezpieczne i przejrzyste, muszą 
zapewniać solidarność międzypokoleniową i odzwierciedlać nowoczesne systemy pracy; 
zauważa, że w niektórych państwach członkowskich pracodawcy już wspierają systemy 
emerytalne poprzez stosowanie systemów ochrony, segregację aktywów, niezależne 
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zarządzanie systemami i nadawanie systemom emerytalnym statusu wierzyciela 
nadrzędnego względem akcjonariuszy w razie niewypłacalności spółki;

26. uważa, że zapewnienie przestrzegania w ramach europejskich systemów drugiego filaru 
solidnych regulacji ostrożnościowych jest kluczem do osiągnięcia wysokiego poziomu 
ochrony członków i beneficjentów oraz do respektowania mandatu grupy G20, zgodnie z 
którym wszystkie instytucje finansowe podlegają odpowiednim regulacjom i 
odpowiedniemu nadzorowi;

27. podkreśla, że w poszczególnych państwach członkowskich występują bardzo duże różnice 
w organizacji drugiego filaru i zróżnicowanie podmiotów wypłacających świadczenia 
emerytalne z tego filaru; zauważa, że w niektórych państwach członkowskich świadczenia 
emerytalne związane z pracą są głównie ujęte w pierwszym filarze; wyjaśnia, że działania 
regulacyjne UE dotyczące środków ostrożności powinny być przeprowadzone tylko 
wtedy, gdy istnieją potencjalne korzyści w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ułatwienia 
działalności transgranicznej i zachęcania do swobodnego przepływu pracowników;

28. podkreśla, że celem przeglądu dyrektywy w sprawie instytucji pracowniczych programów 
emerytalnych powinno być utrzymanie adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych emerytur 
pracowniczych w całej Europie, poprzez stworzenie środowiska, które stymuluje dalszy 
postęp w tej dziedzinie na rynku krajowym i na rynku wewnętrznym, w drodze 
zapewnienia większej ochrony obecnym i przyszłym emerytom i elastycznego 
dostosowania do znacznego transgranicznego i międzysektorowego zróżnicowania 
istniejących systemów;

29. domaga się, by w inicjatywach ustawodawczych UE respektować wybory dokonywane 
przez państwa członkowskie w odniesieniu do podmiotów wypłacających świadczenia 
emerytalne drugiego filaru;

Inicjatywa 11

30. podkreśla, że podstawą wszelkiej dalszej działalności regulacyjnej UE dotyczącej 
środków ostrożności musi być solidna analiza skutków, która powinna obejmować przepis 
o podleganiu podobnych produktów takim samym normom ostrożnościowym, 
odpowiednie wymogi odnośnie do tworzenia rezerw i mobilność pracowników w obrębie 
Unii oraz że jej ogólnym celem powinno być zapewnienie uprawnień nabytych przez 
pracowników; podkreśla, że podstawą wszelkiej dalszej działalności regulacyjnej UE 
dotyczącej środków ostrożności musi być również aktywny dialog z partnerami 
społecznymi i innymi zainteresowanymi stronami oraz faktyczne zrozumienie i 
uwzględnianie specyficznych uwarunkowań krajowych; podkreśla, że systemy emerytalne 
są głęboko osadzone w realiach kulturowych, społecznych, politycznych i gospodarczych 
danego państwa członkowskiego; podkreśla, że wszystkie podmioty wypłacające 
świadczenia emerytalne drugiego filaru, niezależnie od ich formy prawnej, powinny 
podlegać proporcjonalnym i solidnym regulacjom, w których uwzględnia się specyfikę ich 
działalności gospodarczej, ze szczególnym naciskiem na długoterminowość;

31. domaga się, aby przepisy dotyczące świadczeń emerytalnych drugiego filaru, niezależnie 
od podmiotów je wypłacających, nie były osłabiane w unijnych regulacjach, w których 
nie uwzględnia się długoterminowego charakteru takich świadczeń;
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32. uważa, że zalecenia Komisji dotyczące środków ostrożności powinny nie tylko określać i 
uwzględniać różnice między krajowymi systemami, lecz także stosować zasadę „takie 
samo ryzyko, takie same reguły” w każdym krajowym systemie i odpowiednim filarze; 
uważa, że środki te muszą ściśle przestrzegać zasady proporcjonalności pod względem 
wyważenia celów i korzyści w stosunku do obciążeń finansowych, administracyjnych i 
technicznych i brać pod uwagę właściwą równowagę kosztów i korzyści;

33. w kontekście jakościowych środków ostrożności za przydatne uznaje zalecenia dotyczące 
wzmocnienia ładu korporacyjnego i zarządzania ryzykiem oraz odnoszące się do 
wzmocnienia przejrzystości i obowiązku ujawniania informacji, a także ujawniania 
kosztów i przejrzystości strategii inwestycyjnych i uważa, że powinny one być 
sformułowane w ramach przeglądu, z zastrzeżeniem przestrzegania zasady pomocniczości 
i zasady proporcjonalności; zwraca uwagę, że ze względu na znaczne różnice w 
państwach członkowskich zbieżność jakościowych środków ostrożności na szczeblu UE 
jest w krótkim czasie bardziej realna niż zbieżność ilościowych środków ostrożności;

34. nie jest przekonany, w świetle informacji dostępnych w obecnym czasie, że 
ogólnoeuropejskie wymogi dotyczące kapitału własnego lub wycena bilansów byłyby 
właściwym rozwiązaniem; odrzuca zgodnie z tą logiką przegląd dyrektywy w sprawie 
funduszy emerytalnych, która ma to na celu; uważa jednak, że przeprowadzane obecnie 
przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
(EUNUiPPE) ilościowe badanie wpływu, jak również ewentualne dalsze analizy po tym 
badaniu, powinny być w pełni wzięte pod uwagę w tym kontekście politycznym; 
podkreśla, że jeżeli takie wymogi miałyby zostać wprowadzone później, bezpośrednie 
stosowanie wymogów „Solvency II” do pracowniczych programów emerytalnych nie 
byłoby odpowiednim instrumentem;

35. podkreśla, że dyrektywa w sprawie funduszy emerytalnych ma zastosowanie wyłącznie do 
dobrowolnych systemów emerytalnych i nie obejmuje żadnych instrumentów będących 
częścią obowiązkowego publicznego systemu emerytalnego;

36. zwraca uwagę na zasadnicze różnice między produktami ubezpieczeniowymi a 
pracowniczymi programami emerytalnymi; podkreśla, że wszelkie bezpośrednie 
stosowanie ilościowych wymogów „Solvency II” do pracowniczych programów 
emerytalnych byłoby niewłaściwe i mogłoby okazać się szkodliwe dla interesów 
pracowników i pracodawców; sprzeciwia się w związku z tym stosowaniu na zasadzie 
powielania wymogów „Solvency II” do pracowniczych programów emerytalnych i 
pozostaje jednocześnie otwarty na podejście zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i 
stabilności;

37. zwraca uwagę, że partnerzy społeczni (tj. pracodawcy i pracownicy) są wspólnie 
odpowiedzialni za treść uzgodnień dotyczących pracowniczych programów emerytalnych; 
podkreśla, że uzgodnienia umowne między partnerami społecznymi muszą być 
przestrzegane w każdym czasie, w szczególności w odniesieniu do utrzymywania 
równowagi między ryzykiem a korzyściami, które ma przynieść pracowniczy program 
emerytalny;

38. uważa dalsze opracowywanie na szczeblu UE modeli wypłacalności, np. jednolitego 
bilansu (ang. Holistic Balance Sheet) za sensowne tylko wtedy, gdy ich stosowanie, na 
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podstawie solidnej oceny skutków, okazuje się realne w praktyce i opłacalne pod 
względem kosztów i korzyści, szczególnie wobec różnorodności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych w poszczególnych państwach członkowskich; zwraca uwagę, że 
wszelkie dalsze opracowywanie wariantów „Solvency II” lub modelu jednolitego bilansu 
nie powinno mieć na celu wprowadzenia przepisów dotyczących wymogów typu 
„Solvency II”;

39. odnotowuje duże zróżnicowanie w konstrukcji planów emerytalnych, od opartej na 
zdefiniowanym świadczeniu po wykorzystującą zdefiniowaną składkę lub rozwiązania 
mieszane; odnotowuje również tendencję do przechodzenia od systemów o 
zdefiniowanym świadczeniu do systemów o zdefiniowanej składce lub tworzenia w 
niektórych państwach członkowskich obowiązkowych filarów kapitałowych; podkreśla, 
że w związku z tym rośnie potrzeba większej przejrzystości i lepszego informowania 
obywateli o przyrzeczonych świadczeniach, poziomie kosztów i strategiach 
inwestycyjnych;

40. podkreśla, że koncepcja stworzenia równych warunków konkurencji między 
ubezpieczeniami na życie i pracowniczymi programami emerytalnymi w II filarze jest 
odpowiednia tylko w pewnym stopniu, ze względu na zasadnicze różnice między 
produktami ubezpieczeniowymi a pracowniczymi programami emerytalnymi oraz zależy 
od profilu ryzyka, stopnia integracji na rynku finansowym oraz od dochodowego lub 
niedochodowego charakteru każdego poszczególnego usługodawcy; uznaje, że ze 
względu na konkurencję między ubezpieczeniami na życie a pracowniczymi programami 
emerytalnymi w II filarze istotne jest, by w celu uniknięcia wprowadzania beneficjentów 
w błąd i zapewnienia im takiego samego poziomu ochrony ostrożnościowej produkty 
obciążone takim samym ryzykiem podlegały takim samym regułom;

Inicjatywa 12

41. jest zadania, że konieczne jest stałe zabezpieczenie w państwach członkowskich 
uprawnień na wypadek niewypłacalności zgodnie z art. 8 dyrektywy 2008/94/WE;

42. wzywa Komisję do przeprowadzenia kompleksowego przeglądu krajowych systemów i 
środków zabezpieczeń oraz, w razie zidentyfikowania poważnych nieprawidłowości w 
wyniku takiej oceny, do przygotowania poprawionych zaleceń UE w celu zapewnienia w 
pełni sprawdzonych mechanizmów prostej, niedrogiej i proporcjonalnej ochrony praw do 
emerytur pracowniczych w całej UE;

43. podkreśla, że kwestie dotyczące ochrony emerytury w przypadku niewypłacalności mają 
ścisły związek z kluczowymi aspektami przeglądu dyrektywy w sprawie instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych; podkreśla, że Komisja przy opracowywaniu 
tych dwóch dyrektyw powinna zapewnić ich stosowność i pełną zgodność;

Inicjatywa 14

44. pozytywnie odnosi się do opracowania kodeksu dobrych praktyk w zakresie 
pracowniczych programów emerytalnych, jeżeli tylko jego celem jest przedstawienie 
przeglądu sprawdzonych rozwiązań i zaleceń dotyczących systemów i środków 
zabezpieczeń; wzywa Komisję do właściwej koordynacji tych prac z właściwym 



AD\928278PL.doc 9/13 PE500.553v02-00

PL

przeglądem i inicjatywami; 

45. zwraca uwagę, że aspekt płci musi być także w szczególności brany pod uwagę w tym 
kontekście, zwłaszcza wobec problematycznej sytuacji kobiet, które obecnie mają 
mniejsze niż mężczyźni szanse na zgromadzenie odpowiednich oszczędności 
emerytalnych z tytułu pracy zawodowej;

46. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący wspierania rozwoju usług 
umożliwiających śledzenie uprawnień emerytalnych we wszystkich państwach 
członkowskich; podkreśla – biorąc pod uwagę obecną tendencję wśród pracowników do 
zmiany pracy częściej niż w przeszłości – że takie usługi będą miały dla obywateli coraz 
ważniejsze znacznie w związku z uzyskiwaniem odpowiednich informacji na temat 
wszystkich posiadanych uprawnień i z podejmowaniem racjonalnych decyzji w sprawach 
dotyczących emerytury;

47. zwraca uwagę, że usługi śledzenia uprawnień emerytalnych, jeśli są w pełni rozwinięte, 
powinny w idealnym układzie obejmować nie tylko emerytury pracownicze, lecz także 
systemy III filaru i dostosowane do indywidualnych potrzeb informacje na temat 
uprawnień w ramach I filaru;

Inicjatywa 17

48. z zadowoleniem przyjmuje tworzenie usług śledzenia uprawnień emerytalnych dla I i II 
filaru w państwach członkowskich; z zadowoleniem przyjmuje również rozważania 
dotyczące utworzenia transgranicznych usług śledzenia uprawnień emerytalnych dla II 
filaru i zamiar Komisji dotyczący rozpoczęcia projektu pilotażowego w tym zakresie, aby 
ułatwić pracownikom przemieszczanie się między państwami członkowskimi bez utraty 
uprawnień emerytalnych; zwraca uwagę, że obywatele potrzebują wysokiej jakości 
informacji ze wszystkich systemów emerytalnych (I, II i III filaru), tak aby mogli 
zaplanować swoje oszczędności emerytalne i rozważyć przystąpienie do programów 
emerytur dodatkowych; zachęca Komisję do ułatwiania wymiany najlepszych praktyk 
istniejących w państwach członkowskich oraz do wspierania rozwoju transgranicznych 
usług śledzenia uprawnień emerytalnych;

49. zwraca uwagę, że według OECD mobilność między państwami członkowskimi jest 
niewielka i tylko 3% obywateli europejskich w wieku produkcyjnym mieszka w innym 
państwie UE1; uważa jednak, że brak pewności prawa w przypadku przenoszenia 
uprawnień emerytalnych stanowi jedną z głównych przeszkód dla mobilności 
pracowników w Europie;

50. zauważa, że transgraniczna mobilność jest nie tylko podstawowym prawem obywateli 
UE, lecz także czynnikiem o istotnym znaczeniu dla tworzenia rynku wewnętrznego i 
funkcjonowania europejskiej gospodarki w sposób możliwie najbardziej efektywny; 
podkreśla, że głównym celem działań UE w dziedzinie emerytur powinno być 
wyeliminowanie pozostałych przeszkód dla takiej mobilności;

                                               
1 OECD (2012) „Mobilność i migracja w Europie”, s. 63 w „OECD Economic Surveys:  European Union 2012, 
OECD Publishing”.
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51. zwraca uwagę na potrzebę poszerzenia bazy poprzez otwarcie systemów;

52. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący wspierania efektywnych 
transgranicznych usług śledzenia uprawnień emerytalnych; podkreśla, że rozwój 
transgranicznych usług śledzenia uprawnień emerytalnych – dzięki którym obywatele 
pracujący w różnych państwach członkowskich będą mogli w trakcie kariery o wiele 
łatwiej śledzić wszystkie swoje nabyte uprawnienia emerytalne i domagać się ich 
realizacji – powinien być wspierany jako inicjatywa o priorytetowym znaczeniu; 
podkreśla, że transgraniczne usługi śledzenia uprawnień emerytalnych powinny mieć dużą 
efektywność, odchudzoną strukturę prawno-administracyjną i bardzo niski koszt;

III Filar: Prywatne oszczędności emerytalne

53. odnosi poniższe zasadnicze uwagi do inicjatywy 9, 10, 13, 18, 19 i 20, które dotyczą III 
filaru emerytalnego;

54. stwierdza, że znaczenie, rozpowszechnienie i struktura III filaru znacznie różnią się w 
poszczególnych państwach członkowskich;

55. podkreśla, że utrzymanie adekwatnych świadczeń w I filarze opartych na zasadach 
solidarnościowych i odpowiedniej ochrony dla wszystkich powinno być najwyższym 
priorytetem w państwach członkowskich; zwraca uwagę, że III filar może pełnić rolę 
pomocniczą przy zmniejszaniu presji demograficznej; odrzuca wszelkie środki, które 
kosztem I filaru działają na korzyść II lub III filaru;

56. ubolewa nad tym, że systemy III filaru są w większości przypadków bardziej kosztowne, 
bardziej ryzykowne i mniej przejrzyste niż systemy I filaru; domaga się stabilności, 
wiarygodności i zrównoważonego charakteru dla III filaru;

57. zwraca uwagę, że w niektórych państwach członkowskich III filar emerytalny jest 
dostępny tylko dla osób o wystarczająco wysokich dochodach pozwalających na 
opłacanie składek; domaga się zatem zwiększenia akceptacji dla osób o niskich lub 
przeciętnych dochodach i ich dostępu do III filaru;

58. podkreśla, że w zielonej księdze Komisja nie wyjaśniła, na jakiej podstawie prawnej 
opierają się planowane przepisy dotyczące III filaru, co uznaje za istotne pominięcie;

Inicjatywa 9

59. w kontekście inicjatywy 9 przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu zasady 
pomocniczości;

60. uważa, że w niektórych przypadkach do zgromadzenia adekwatnej emerytury mogą być 
potrzebne prywatne oszczędności emerytalne; zachęca Komisję do współpracy z 
państwami członkowskimi na zasadzie podejścia opartego na najlepszych praktykach oraz 
do oceny i optymalizacji środków zachęty do gromadzenia prywatnych oszczędności 
emerytalnych, w szczególności w przypadku osób, które bez takich oszczędności nie 
zgromadzą adekwatnej emerytury;
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61. uznaje ocenę sprawdzonych rozwiązań i propozycji dotyczących optymalizacji zachęt za 
właściwe;

62. podkreśla, że priorytetem polityki publicznej nie powinno być dotowanie systemów III 
filaru, lecz dopilnowanie, by każdy był odpowiednio chroniony w ramach dobrze 
funkcjonującego i stabilnego I filaru;

63. wzywa Komisję, by zbadała odporność systemów kapitałowych III filaru na sytuacje 
kryzysowe i wydała zalecenia dotyczące ograniczenia ryzyka;

64. proponuje dokonanie kontroli obowiązujących na szczeblu krajowym ustawowych 
limitów kosztów w odniesieniu do zawierania umów, zarządzania, zmiany dostawcy 
usługi lub zmiany rodzaju umowy i wydanie stosownych zaleceń;

65. uważa, że kodeks postępowania w odniesieniu do jakości, dostarczania informacji 
konsumentom i ochrony konsumenta w III filarze mógłby przyczynić się do zwiększenia 
atrakcyjności systemów emerytalnych III filaru; zachęca Komisję do ułatwiania wymiany 
najlepszych praktyk istniejących w państwach członkowskich;

Inicjatywa 13

66. popiera opracowanie i ustanowienie na szczeblu UE dobrowolnego kodeksu postępowania 
– i ewentualnie także systemów certyfikacji produktów – w odniesieniu do jakości, 
informacji dla konsumenta i ochrony konsumenta w III filarze; gdyby dobrowolny kodeks 
postępowania nie okazał się skuteczny, zaleca, aby państwa członkowskie podjęły 
działania regulacyjne w tych obszarach;

67. wzywa Komisję do zbadania sposobów lepszego wykorzystywania przepisów prawa UE 
dotyczących sektora finansowego w dążeniu do zapewnienia konsumentom rzetelnych i 
bezstronnych porad finansowych na temat emerytury i produktów związanych z 
emeryturą;

Inicjatywa 18

68. wzywa Komisję i zainteresowane państwa członkowskie do osiągnięcia porozumienia, w 
szczególności w sprawie sposobu unikania podwójnego opodatkowania i podwójnego 
nieopodatkowania w dziedzinie emerytur transgranicznych;

69. uznaje dyskryminujące podatki za istotną barierę dla transgranicznej mobilności i domaga 
się ich szybkiego zniesienia, a także zwraca uwagę na ograniczone kompetencje UE w 
zakresie polityki podatkowej państw członkowskich;

Inicjatywa 19

70. uważa, że należy zbadać bariery wynikające z prawa zobowiązań;

71. wzywa Komisję, by w oparciu o istniejące struktury w odpowiedni sposób zaangażowała 
parterów społecznych;

Inicjatywa 20
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72. podkreśla, że niezrównoważone systemy I filaru stanowią poważne zagrożenie dla 
krajowych budżetów;

73. podkreśla znaczenie stosowania jednolitej metodologii obliczania długoterminowej 
stabilności finansów publicznych oraz określania udziału w nich zobowiązań związanych 
ze świadczeniami emerytalnymi;

74. wzywa państwa członkowskie, między innymi w związku ze sprawozdaniem dotyczącym 
adekwatności emerytur za 2012 r., do zintensyfikowania prac mających na celu 
zapobieganie ubóstwu osób w starszym wieku; podkreśla, że jeśli w tym względzie nie 
zostaną podjęte zdecydowane działania na rzecz wzmocnienia systemów emerytalnych, 
prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte cele strategii „Europa 2020” dotyczące problemu 
ubóstwa i wykluczenia społecznego;

75. podkreśla, że kluczem do budowania stabilniejszych i bardziej adekwatnych systemów 
emerytalnych jest skoncentrowanie się na likwidacji nierówności między kobietami i 
mężczyznami; zwraca uwagę, że we wszystkich państwach członkowskich należy podjąć 
wzmożone działania w tym zakresie, na przykład w dziedzinie propagowania równości 
płac, walki z dyskryminacją ze względu na płeć, przyznawania dofinansowania do 
emerytury z tytułu opieki nad dziećmi i osobami starszymi, ograniczania zjawiska 
wymuszonej pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także poprawy warunków pracy 
i warunków dotyczących emerytury w przypadku niepewnego zatrudnienia.
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