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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:

RAMY EMERYTALNE

1. zwraca uwagę, że ogólne wytyczne polityki gospodarczej oraz Pakt na rzecz stabilności 
i wzrostu odnoszą się do wydatków publicznych związanych ze starzeniem się; przyznaje, 
że prawidłowe uwzględnienie zobowiązań emerytalnych jest tylko jednym z wielu 
warunków trwałości; domaga się należytego uwzględnienia tego wymiaru przy reformie 
zarządzania gospodarką;

2. mając na uwadze, że zrównoważony i właściwie funkcjonujący system emerytalny jest 
niezwykle ważny dla stabilności finansów publicznych, wzywa Komisję do wspierania 
systemu, który w sprawiedliwy sposób uwzględni całkowity koszt reform emerytalnych 
przy inicjowaniu decyzji związanych z procedurami nadmiernego deficytu;

3. podkreśla, że zrównoważone finanse publiczne wymagają uwzględnienia całkowitego 
długu publicznego i prywatnego w ocenie; przypomina, że oszczędności emerytalne nie są 
jedynie oszczędnościami przeznaczonymi konkretnie na emerytury; domaga się, aby 
pełny zakres niefinansowanych zobowiązań emerytalnych w sektorze publicznym został 
ujawniony poprzez uwzględnienie ich w podawanym przez rząd wskaźniku długu 
publicznego w stosunku do PKB;

4. nalega, żeby polityka państw członkowskich w lepszy sposób uwzględniała wymiar 
unijny, mając na względzie poprawę funkcjonowania rynku wewnętrznego i ułatwienie 
mobilności pracowników;

5. zauważa, że reformy emerytalne są konieczne w kontekście starzenia się społeczeństwa 
oraz kryzysu finansowego i gospodarczego, lecz jednocześnie zwraca uwagę, że 
pierwszym celem reformy powinno być zapewnienie wszystkim odpowiednich dochodów 
emerytalnych;

6. uważa, że UE ma do odegrania istotną rolę w opracowaniu definicji odpowiedniego 
świadczenia emerytalnego w formie zbioru produktów i usług niezbędnych dla osób 
starszych do godnego życia;

7. zdaje sobie sprawę, że nie ma doskonałego systemu emerytalnego, ale jest przekonany, że 
należy wypracować zrównoważony system wielofilarowy, który będzie obejmował 
elementy: publiczny, pracowniczy i prywatny, a także kapitałowy i niekapitałowy; jest 
zdania, że każde państwo członkowskie powinno określić minimalny poziom docelowych 
dochodów po przejściu na emeryturę, tak aby uniknąć wzrostu ubóstwa wśród starzejącej 
się ludności;

8. zauważa, że mimo iż na rynku pojawia się coraz więcej produktów emerytalnych, nie 
każdy obywatel Unii Europejskiej ma do nich dostęp;
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9. ma świadomość, że pracownicy na ogół nie pracują zawodowo do określonego w danym 
państwie wieku emerytalnego; podkreśla, że w dążeniu do stabilności w pierwszej 
kolejności należy zadbać o to, by pracownik był zdolny do pracy zawodowej do tego 
wieku poprzez wprowadzenie odpowiednich strategii na rzecz zwiększania zatrudnienia;

10. uważa, że wyższy poziom zatrudnienia to najlepszy sposób na zapewnienie podstawy 
finansowej dla publicznych systemów emerytalnych oraz że UE powinna skoncentrować 
się na tym, jak osiągnąć wysoki poziom udziału w rynku pracy i wysoką stopę 
zatrudnienia;

11. uważa, że podwyższenie wieku emerytalnego musi odpowiadać długości życia 
i warunkom pracy;

DYREKTYWA W SPRAWIE IORP

12. zauważa, że na ogół wdrożenie dyrektywy o instytucjach pracowniczych programów 
emerytalnych (IORP) przez państwa członkowskie opóźnia się; rozumie, że państwa 
członkowskie mają trudności z włączeniem tych nowych przepisów i zasad do swoich 
systemów krajowych; 

13. wzywa Komisję, by wyjaśniła, kiedy uruchamiana zostaje działalność transgraniczna, 
również biorąc pod uwagę przepisy dyrektywy o delegowaniu pracowników i ogólnie 
sytuację osób przebywających poza swoim krajem, oraz fakt, że przepisy w zakresie 
prawa pracy i praw socjalnych, w tym obowiązkowe członkostwo, stosuje się jedynie do 
systemów emerytalnych; ponadto wzywa Komisję do dalszej harmonizacji zasad 
dotyczących uregulowań technicznych, w szczególności technicznej stopy procentowej, 
celem zapobiegnięcia arbitrażowi nadzorczemu; sugeruje, by państwa członkowskie 
zezwoliły na rozdział środków;

WYPŁACALNOŚĆ

14. uważa, że dyrektywa w sprawie wypłacalności II jest nieocenionym punktem wyjścia dla 
rozwijania systemu wypłacalności dla instytucji pracowniczych programów emerytalnych; 
podkreśla, że taki system musi być dostosowany do specyfiki emerytur, zwłaszcza 
w odniesieniu do uwarunkowań dotyczących prawa do emerytury, czasu trwania portfeli 
emerytalnych i specjalnych narzędzi inwestycyjnych zarządzających portfolio 
jednorodnych produktów;

15. uważa, że jakościowe elementy dyrektywy w sprawie wypłacalności II mają wielkie 
znaczenie dla ich stosowania do IORP; zwraca uwagę, iż dotyczy to w szczególności 
wymogów związanych z właściwym zarządzaniem ryzykiem;

16. zauważa, że fundusze emerytalne, w tym IORP, są w dalszym ciągu regulowane 
i nadzorowane jako autonomiczne podmioty finansowe, mimo że w praktyce takie 
działania podejmują konglomeraty; 

17. jest zdania, że nowo powołany europejski organ nadzoru (Europejski Organ Nadzoru nad 
Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi) powinien odgrywać 
ważną rolę w opracowywaniu systemu wypłacalności dla funduszy emerytalnych w ogóle, 
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a w szczególności dla IORP;

NIEWYPŁACALNOŚĆ

18. z uwagą przyjmuje do wiadomości dużą różnorodność we wdrażaniu i stosowaniu 
dyrektywy w sprawie niewypłacalności; zauważa, że chociaż wymogi prawne mogą być 
względnie dostosowane, rezultat może być niewystarczający, co jest sprzeczne z celem 
dyrektywy; nawiązuje do wniosku Komisji, że w niektórych przypadkach dotyczących 
wdrażania obowiązków nałożonych na podstawie art. 8 dyrektywy można zastanawiać się, 
do jakiego stopnia niektóre z tych środków mogą być wystarczające, by chronić interesy 
pracowników i emerytów na wypadek niewypłacalności pracodawcy oraz, że należy 
rozpatrzyć szereg zagadnień;

19. wzywa Komisję do uważnego śledzenia wdrażania omawianej dyrektywy, podjęcia 
działań przeciwko państwom członkowskim w uzasadnionych przypadkach oraz 
uwzględnienia przy dokonywaniu przeglądu dyrektywy szczególnej sytuacji dotyczącej 
zobowiązań finansowych pracodawcy względem pracownika lub jego funduszu 
emerytalnego; jest zdania, że co do zasady prawa emerytalne pracownika zapewniane 
przez pracodawców powinny być w pełni finansowane i niezależne od danego 
pracodawcy;

20. podkreśla, że kwestie związane z systemem wypłacalności funduszy emerytalnych, w tym 
IORP, oraz system gwarancji emerytalnych są ściśle powiązane ze skutecznym 
rozwiązaniem kwestii, o których mowa w art. 8 dyrektywy w sprawie niewypłacalności; 

UDZIELANIE INFORMACJI

21. zdaje sobie sprawę, że wiedza pracowników na temat emerytur jest bardzo ograniczona; 
jest zdania, że pracownicy muszą być lepiej informowani o wszelkich prawach 
emerytalnych, które sobie wypracowali, o warunkach, którym te prawa podlegają, 
zabezpieczeniu i możliwości przenoszenia tych praw oraz ewentualnej konieczności 
dalszego oszczędzania, by osiągnąć docelowy poziom;

22. zauważa, że nie zawsze większy wybór jest lepszym rozwiązaniem; podkreśla, że 
przedmiotowa kwestia ma mniejsze znaczenie dla pracowników i jest bardzo złożona; jest 
zdania, że dostępne powinny być opcje standardowe, najlepiej zakładające obowiązkowe 
członkostwo, oraz że należy ograniczyć możliwość rezygnacji;

KOORDYNACJA POLITYKI

23. przypomina, że przewodniczący J.M. Barroso określił kwestię emerytur jako priorytetową 
już w swej pierwszej kadencji; jest zdania, że jak dotąd brakowało spójnego 
i całościowego podejścia; z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę stanowiącą pierwszy 
krok do wypracowania takiego podejścia; oczekuje konkretnych wniosków 
ustawodawczych w bliskiej przyszłości; 

24. wzywa Komisję do zwrócenia większej uwagi na kwestie emerytur poprzez powołanie 
grupy zadaniowej, której przewodniczyć będzie przewodniczący J.M Barroso i w której 
uczestniczyć będą organy odpowiedzialne za kwestie emerytur we wszystkich właściwych 
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dyrekcjach generalnych, zwłaszcza w dyrekcjach generalnych ECFIN, MARKT, EMPL, 
TAXUD i SANCO, oraz w służbach Eurostatu i EBC.


