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Poprawka 1
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Odniesienie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz 
opinie Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej, Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia w sprawie zielonej 
księgi Komisji na rzecz adekwatnych, 
stabilnych i bezpiecznych systemów 
emerytalnych w Europie (A7-0025/2011),

Or. fr

Poprawka 2
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Odniesienie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 
października 2008 r. w sprawie 
propagowania integracji społecznej i 
walki z ubóstwem, w tym ubóstwem dzieci, 
w Unii Europejskiej1,
__________________
1 Dz.U. C 9E z 15.1.2010, s. 11.

Or. de

Poprawka 3
Frédéric Daerden
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Projekt rezolucji
Odniesienie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając oświadczenie Rady z dnia 
7 grudnia 2012 r. w sprawie 
Europejskiego Roku Aktywności Osób 
Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej (2012): Dalsze 
działania (SOC 992/SAN 322),

Or. fr

Poprawka 4
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. [...] skreślony

Or. fr

Poprawka 5
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– autentyczny ogrom wyzwania, jakie 
stanowi starzejące się społeczeństwo dla 
emerytur, co poważnie pogłębia kryzys 
finansowy i gospodarczy;

– wielkość wyzwania, jakie stanowi 
starzejące się społeczeństwo dla emerytur, 
która dodatkowo wzrosła na skutek 
kryzysu finansowego i gospodarczego;

Or. de
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Poprawka 6
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– autentyczny ogrom wyzwania, jakie 
stanowi starzejące się społeczeństwo dla 
emerytur, co poważnie pogłębia kryzys 
finansowy i gospodarczy;

– wyzwanie, jakie stanowi starzejące się 
społeczeństwo dla emerytur, co poważnie 
pogłębia kryzys finansowy i gospodarczy;

Or. de

Poprawka 7
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły – tiret czwarte

Projekt rezolucji Poprawka

– moralny obowiązek państw 
członkowskich, by zagwarantować 
publiczne świadczenia emerytalne 
(pierwszy filar) – w razie potrzeby 
uzupełnione świadczeniem dochodu 
minimalnego – celem zapewnienia 
wszystkim obywatelom przyzwoitych 
dochodów powyżej poziomu ubóstwa;

– moralny obowiązek państw 
członkowskich, by zagwarantować 
publiczne świadczenia emerytalne 
(pierwszy filar), które mogą tworzyć 
pewną podstawę finansowania poziomu i 
jakości życia, a tym samym niezależnego i 
godnego życia; prawne określenie 
minimalnych świadczeń emerytalnych 
wystarczających na utrzymanie należałoby 
postrzegać jako środek ograniczania 
ubóstwa i tym samym środek będący 
częścią pomocy społecznej, a nie 
repartycyjnych systemów emerytalnych;

Or. de

Poprawka 8
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły – tiret czwarte
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Projekt rezolucji Poprawka

– moralny obowiązek państw 
członkowskich, by zagwarantować 
publiczne świadczenia emerytalne 
(pierwszy filar) – w razie potrzeby 
uzupełnione świadczeniem dochodu 
minimalnego – celem zapewnienia 
wszystkim obywatelom przyzwoitych 
dochodów powyżej poziomu ubóstwa;

– moralny obowiązek państw 
członkowskich, by zagwarantować 
publiczne świadczenia emerytalne 
(pierwszy filar) – uzupełnione 
świadczeniem dochodu minimalnego – w 
celu zapewnienia wszystkim obywatelom 
przyzwoitych dochodów powyżej poziomu 
ubóstwa;

Or. de

Poprawka 9
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły – tiret czwarte

Projekt rezolucji Poprawka

– moralny obowiązek państw 
członkowskich, by zagwarantować 
publiczne świadczenia emerytalne 
(pierwszy filar) – w razie potrzeby
uzupełnione świadczeniem dochodu 
minimalnego – celem zapewnienia 
wszystkim obywatelom przyzwoitych 
dochodów powyżej poziomu ubóstwa;

– obowiązek państw członkowskich, by
zagwarantować publiczne świadczenia 
emerytalne zapewniające poziom życia 
(pierwszy filar) – w razie potrzeby
uzupełnione świadczeniem dochodu 
minimalnego – w celu zapewnienia 
wszystkim obywatelom przyzwoitych 
dochodów co najmniej powyżej poziomu 
ubóstwa;

Or. de

Poprawka 10
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły – tiret piąte

Projekt rezolucji Poprawka

– znaczenie unikania nierównych emerytur 
z uwagi na dyskryminację płci, 

– znaczenie unikania nierównych emerytur 
z uwagi na dyskryminację płci, 
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wynikających z braku równowagi w tym, 
jak mężczyźni i kobiety uczestniczą w 
godzeniu pracy z opieką domową;

wynikających zwłaszcza z braku 
równowagi w tym, jak mężczyźni i kobiety 
uczestniczą w godzeniu pracy z opieką 
domową;

Or. en

Poprawka 11
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły – tiret piąte

Projekt rezolucji Poprawka

– znaczenie unikania nierównych emerytur 
z uwagi na dyskryminację płci, 
wynikających z braku równowagi w tym, 
jak mężczyźni i kobiety uczestniczą w 
godzeniu pracy z opieką domową;

– znaczenie unikania nierównych emerytur 
z uwagi na dyskryminację płci, 
wynikających z braku równowagi w tym, 
jak mężczyźni i kobiety uczestniczą w 
godzeniu pracy z opieką domową, poprzez 
dalsze wykorzystywanie środków EFS na 
finansowanie struktur umożliwiających 
godzenie życia zawodowego i rodzinnego z 
jednej strony, a z drugiej strony na 
szkolenia przewidziane dla matek, co ma 
prowadzić do poprawy ich sytuacji na 
rynku pracy lub zapewnienia im lepszego 
dostępu do tego rynku;

Or. el

Poprawka 12
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły – tiret szóste

Projekt rezolucji Poprawka

– potrzebę rozważenia powiązania 
ustawowego wieku emerytalnego ze 
średnią długością trwania życia, przy 
umożliwianiu pracownikom prowadzenia 
dłuższego, zdrowszego życia zawodowego, 

skreślone
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by wydłużyć karierę zawodową aż do 
ustawowego wieku emerytalnego;

Or. pt

Poprawka 13
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły – tiret szóste

Projekt rezolucji Poprawka

– potrzebę rozważenia powiązania 
ustawowego wieku emerytalnego ze 
średnią długością trwania życia, przy 
umożliwianiu pracownikom prowadzenia 
dłuższego, zdrowszego życia zawodowego, 
by wydłużyć karierę zawodową aż do 
ustawowego wieku emerytalnego;

– potrzebę umożliwienia pracownikom 
prowadzenia dłuższego, zdrowszego życia 
zawodowego, by mogli utrzymać 
aktywność zawodową aż do osiągnięcia 
ustawowego wieku emerytalnego;

Or. de

Poprawka 14
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły – tiret szóste

Projekt rezolucji Poprawka

– potrzebę rozważenia powiązania 
ustawowego wieku emerytalnego ze 
średnią długością trwania życia, przy 
umożliwianiu pracownikom prowadzenia 
dłuższego, zdrowszego życia zawodowego, 
by wydłużyć karierę zawodową aż do 
ustawowego wieku emerytalnego;

– potrzebę umożliwienia pracownikom 
prowadzenia dłuższego, zdrowszego życia 
zawodowego, by wydłużyć karierę 
zawodową aż do ustawowego wieku 
emerytalnego;

Or. de
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Poprawka 15
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły – tiret szóste

Projekt rezolucji Poprawka

– potrzebę rozważenia powiązania 
ustawowego wieku emerytalnego ze 
średnią długością trwania życia, przy 
umożliwianiu pracownikom prowadzenia 
dłuższego, zdrowszego życia zawodowego, 
by wydłużyć karierę zawodową aż do 
ustawowego wieku emerytalnego;

– potrzebę rozważenia powiązania 
ustawowego wieku emerytalnego ze 
średnią długością trwania życia, przy 
umożliwianiu pracownikom prowadzenia 
dłuższego, zdrowszego życia zawodowego, 
by wydłużyć karierę zawodową aż do 
ustawowego wieku emerytalnego, a na 
życzenie pracownika – jeszcze dłużej;

Or. de

Poprawka 16
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły – tiret szóste

Projekt rezolucji Poprawka

– potrzebę rozważenia powiązania 
ustawowego wieku emerytalnego ze 
średnią długością trwania życia, przy 
umożliwianiu pracownikom prowadzenia 
dłuższego, zdrowszego życia zawodowego, 
by wydłużyć karierę zawodową aż do 
ustawowego wieku emerytalnego;

– potrzebę rozważenia powiązania w 
niektórych państwach członkowskich 
ustawowego wieku emerytalnego ze 
średnią długością trwania życia, przy 
umożliwianiu pracownikom prowadzenia 
dłuższego, zdrowszego życia zawodowego, 
by wydłużyć karierę zawodową aż do 
ustawowego wieku emerytalnego;

Or. de

Poprawka 17
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły – tiret ósme
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Projekt rezolucji Poprawka

– znaczenie ujawniania i uwzględniania
publicznych świadczeń emerytalnych i 
wydatków wynikających z osiągniętego 
wieku w kalkulacjach dotyczących 
długofalowej równowagi finansów 
publicznych państw członkowskich, aby 
zapewnić sprawiedliwy podział obciążenia 
między pokoleniami;

skreślone

Or. pt

Poprawka 18
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły – tiret dziewiąte

Projekt rezolucji Poprawka

– potrzebę udzielenia wszystkim 
pracownikom równego dostępu do 
zbiorowych systemów emerytalnych 
działających w ich przedsiębiorstwie lub 
sektorze i potrzebę, by wszyscy obywatele 
byli lepiej informowani o nabytych 
prawach emerytalnych;

– potrzebę udzielenia wszystkim 
pracownikom równego dostępu do 
zbiorowych systemów emerytalnych 
działających w ich przedsiębiorstwie lub 
sektorze i potrzebę, by wszyscy obywatele 
byli lepiej informowani o nabytych 
prawach emerytalnych, na przykład 
poprzez aktualizowane na bieżąco konto 
emerytalne z systemem śledzenia 
emerytury;

Or. de

Poprawka 19
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły – tiret dziesiąte

Projekt rezolucji Poprawka

– znaczenie podejmowania przez państwa – znaczenie podejmowania przez państwa 
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członkowskie konkretnych kroków 
zmierzających do wdrożenia strategii 
Europa 2020, jak podniesienie
zatrudnienia, wydajności i wzrostu 
gospodarczego sprzyjającemu włączeniu 
społecznemu – nieodzownych dla
osiągnięcia zadowalających i stabilnych 
emerytur;

członkowskie konkretnych kroków 
zmierzających do podniesienia
zatrudnienia, wydajności i wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu w celu osiągnięcia 
zadowalających i stabilnych emerytur;

Or. de

Poprawka 20
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że najgorszy od 
dziesięcioleci kryzys finansowy i 
gospodarczy zmienia się w dotkliwy kryzys 
zadłużeniowy, który kładzie się głębokim 
cieniem na dochodach emerytalnych 
milionów obywateli UE;

B. mając na uwadze, że trwający od 
dziesięcioleci dotkliwy kryzys
zadłużeniowy zmienił się w kryzys 
finansowy i gospodarczy, który kładzie się 
głębokim cieniem na dochodach 
emerytalnych milionów obywateli UE;

Or. de

Poprawka 21
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że najgorszy od 
dziesięcioleci kryzys finansowy i 
gospodarczy zmienia się w dotkliwy kryzys 
zadłużeniowy, który kładzie się głębokim 
cieniem na dochodach emerytalnych 
milionów obywateli UE;

B. mając na uwadze, że najgorszy od 
dziesięcioleci kryzys finansowy i 
gospodarczy próbuje się zwalczyć obecną 
polityką oszczędnościową, która znacząco 
obciąża budżety państw, co kładzie się 
głębokim cieniem na dochodach 
emerytalnych milionów obywateli UE;
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Or. de

Poprawka 22
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że najgorszy od 
dziesięcioleci kryzys finansowy i 
gospodarczy zmienia się w dotkliwy 
kryzys zadłużeniowy, który kładzie się 
głębokim cieniem na dochodach 
emerytalnych milionów obywateli UE;

B. mając na uwadze, że najgorszy od 
dziesięcioleci kryzys finansowy i 
gospodarczy zmienia się w dotkliwy 
kryzys zadłużeniowy i kryzys społeczny, 
który już obecnie kładzie się głębokim 
cieniem na dochodach emerytalnych 
milionów obywateli UE, między innymi w 
związku ze zmniejszeniem się wpływów ze 
składek wskutek wzrostu bezrobocia oraz 
w związku z podjętymi przez niektóre 
państwa członkowskie decyzjami 
politycznymi dotyczącymi radykalnego 
ograniczenia wydatków publicznych w 
ramach systemów ochrony socjalnej, które 
to decyzje mogą jeszcze pogorszyć 
sytuację;

Or. fr

Poprawka 23
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że najgorszy od 
dziesięcioleci kryzys finansowy i 
gospodarczy zmienia się w dotkliwy 
kryzys zadłużeniowy, który kładzie się 
głębokim cieniem na dochodach 
emerytalnych milionów obywateli UE;

B. mając na uwadze, że najgorszy od 
dziesięcioleci kryzys finansowy i 
gospodarczy zmienia się w dotkliwy 
kryzys zadłużeniowy, który kładzie się 
głębokim cieniem na dochodach 
emerytalnych milionów obywateli UE; 
mając na uwadze, że kryzys ten uwidocznił 
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to, że wszystkie gospodarki europejskie 
pozostają współzależne i żaden kraj nie 
jest dłużej w stanie samodzielnie 
zagwarantować adekwatności, 
bezpieczeństwa i stabilności własnych 
systemów zabezpieczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 24
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. zwraca uwagę, że kwestia stabilności 
polityki emerytalnej wykracza poza 
aspekty fiskalne; dla jej stabilności istotne 
są również poziomy prywatnych 
oszczędności, wskaźniki zatrudnienia i 
przewidywane zmiany demograficzne;

Or. en

Poprawka 25
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że kryzys ten 
wykazał, że gospodarki europejskie są 
wzajemnie zależne i że żadne państwo 
członkowskie nie może samodzielnie 
dopilnować, aby jego system ochrony 
socjalnej był adekwatny, bezpieczny i 
trwały;

Or. fr
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Poprawka 26
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że pierwsze zastępy 
przedstawicieli tzw. pokolenia baby boom 
osiągają wiek emerytalny, stając się 
wyzwaniem demograficznym już nie dla 
jutra, ale aktualnej rzeczywistości, 
przyczyniając się do wzrostu liczby osób 
powyżej 60 roku życia o 2 mln rocznie, 
czyli dwa razy tyle, co w minionych 
dziesięcioleciach;

C. stwierdza, że w przemianach 
demograficznych chodzi o długofalowy 
proces, który wysoko rozwinięte 
społeczeństwa przemysłowe już od 
dziesięcioleci rekompensują większą 
wydajnością; zwraca uwagę, że na 
przykład w Niemczech w roku 1900 na 
każdego emeryta przypadało 
12 pracowników, że w roku 2000 wskaźnik 
ten spadł już do czterech pracowników na 
jednego emeryta i że do lat 2040–2050 
spodziewany jest dalszy spadek do dwóch 
pracowników na jednego emeryta;

Or. de

Poprawka 27
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że pierwsze zastępy 
przedstawicieli tzw. pokolenia baby boom 
osiągają wiek emerytalny, stając się 
wyzwaniem demograficznym już nie dla 
jutra, ale aktualnej rzeczywistości, 
przyczyniając się do wzrostu liczby osób 
powyżej 60 roku życia o 2 mln rocznie, 
czyli dwa razy tyle, co w minionych 
dziesięcioleciach;

C. mając na uwadze, że abstrahując od 
kryzysu gospodarczego, widoczne obecnie 
tendencje w demografii i wydajności 
wskazują na scenariusz o niskim wzroście 
gospodarczym dla Europy, zgodnie z 
którym wskaźniki wzrostu gospodarczego 
mogłyby być niższe niż te osiągnięte w 
minionych latach;

Or. de
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Poprawka 28
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że pierwsze zastępy 
przedstawicieli tzw. pokolenia baby boom 
osiągają wiek emerytalny, stając się 
wyzwaniem demograficznym już nie dla 
jutra, ale aktualnej rzeczywistości,
przyczyniając się do wzrostu liczby osób 
powyżej 60 roku życia o 2 mln rocznie, 
czyli dwa razy tyle, co w minionych 
dziesięcioleciach;

C. mając na uwadze, że pierwsze zastępy 
przedstawicieli tzw. pokolenia baby boom 
osiągają wiek emerytalny, stając się 
wyzwaniem demograficznym już nie dla 
jutra, ale aktualnej rzeczywistości, podczas 
gdy liczba osób powyżej 60 roku życia 
będzie wzrastać o 2 mln rocznie, czyli dwa 
razy tyle, co w minionych 
dziesięcioleciach;

Or. fr

Poprawka 29
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w wielu krajach 
UE współczynniki dzietności utrzymują 
się na niskim poziomie, co w przyszłości 
oznaczać będzie spadek liczby ludności w 
wieku produkcyjnym;

Or. en

Poprawka 30
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że wskaźniki 
demograficzne mają o wiele mniejsze 
znaczenie dla zapewnienia stabilności 
systemów emerytalnych, niż się uważa: i 
tak na przykład realne PKB w Niemczech 
Zachodnich w latach 1950–1990 wzrosło 
o 473%, podczas gdy liczba zatrudnionych 
wzrosła w tym samym okresie jedynie o 
42%, co oznacza, że zaledwie 9% wzrostu 
produkcji w tym czasie było związane z 
„aspektami demograficznymi”, a 
pozostałe 91% zawdzięczano wzrostowi 
realnego kapitału podstawowego, 
wydajności pracy itp., dlatego też główne 
wyzwanie w zakresie „stabilności 
emerytur” ma charakter „gospodarczy”, a 
nie „demograficzny”;

Or. de

Poprawka 31
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że wiek może być 
postrzegany jako sprzyjająca okoliczność, 
a nie jako ciężar, oraz że należy uznać i 
promować wartość osób starszych, ich 
doświadczenie i wkład w funkcjonowanie 
społeczeństwa; mając na uwadze, że starsi 
obywatele przynoszą zysk społeczeństwu i 
że zasadnicze znaczenie ma oparcie się na 
ich wiedzy i doświadczeniu we wszystkich 
obszarach życia; mając na uwadze, że 
należy promować rynki towarów i usług, 
które powstają także wskutek starzenia się 
społeczeństw (srebrna gospodarka), oraz 
to, że stanowią one okazję do tworzenia 
nowych miejsc pracy;
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Or. fr

Poprawka 32
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że abstrahując 
nawet od kryzysu gospodarczego, 
długofalowe tendencje w demografii i 
wydajności wskazują na scenariusz o 
niskim wzroście gospodarczym dla 
Europy, charakteryzujący się znacznie 
niższymi wskaźnikami wzrostu 
gospodarczego niż ten, jaki został 
osiągnięty w minionych dziesięcioleciach;

skreślony

Or. fr

Poprawka 33
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że abstrahując nawet 
od kryzysu gospodarczego, długofalowe 
tendencje w demografii i wydajności 
wskazują na scenariusz o niskim wzroście 
gospodarczym dla Europy, 
charakteryzujący się znacznie niższymi 
wskaźnikami wzrostu gospodarczego niż 
ten, jaki został osiągnięty w minionych 
dziesięcioleciach;

D. mając na uwadze, że długofalowe 
tendencje w demografii i wydajności 
wskazują na scenariusz o niskim wzroście 
gospodarczym dla Europy, zgodnie z 
którym przy utrzymaniu obecnego 
podejścia ostrożnościowego wskaźniki
wzrostu gospodarczego mogłyby być niższe 
niż ten, jaki został osiągnięty w minionych 
dziesięcioleciach;

Or. de
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Poprawka 34
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że abstrahując nawet 
od kryzysu gospodarczego, długofalowe 
tendencje w demografii i wydajności 
wskazują na scenariusz o niskim wzroście 
gospodarczym dla Europy, 
charakteryzujący się znacznie niższymi 
wskaźnikami wzrostu gospodarczego niż 
ten, jaki został osiągnięty w minionych 
dziesięcioleciach;

D. mając na uwadze, że abstrahując nawet 
od kryzysu gospodarczego, długofalowe 
tendencje w demografii i wydajności 
wskazują na scenariusz o niskim wzroście 
gospodarczym w niektórych państwach 
członkowskich UE, charakteryzujący się 
znacznie niższymi wskaźnikami wzrostu 
gospodarczego niż ten, jaki został 
osiągnięty w minionych dziesięcioleciach;

Or. de

Poprawka 35
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że według Komisji 
oraz ekonomistów należących do 
głównego nurtu utrzymanie średniego 
rocznego wzrostu wydajności pracy na 
poziomie 1,1–1,4%, jak w ubiegłych 
dziesięcioleciach, jest kluczowe dla 
utrzymania stabilności systemów 
emerytalnych; podkreśla, że można by 
uruchomić kolejne rezerwy wydajności 
poprzez bardziej efektywne 
wykorzystywanie energii i zasobów 
(czterokrotnie do lat 2020–2025 oraz 
dziesięciokrotnie do roku 2050);
podkreśla, że taki ogólny wzrost 
wydajności umożliwia dalsze zwiększanie 
wartości dodanej przy malejącej sile 
roboczej i może stanowić solidną podstawę 
do sprawiedliwego podziału dochodów 
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między osoby aktywne zawodowo i 
zawodowo nieaktywne (np. emerytów, 
dzieci, uczniów, studentów itp.);

Or. de

Poprawka 36
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że rosnące bezrobocie 
nadwyręża systemy repartycyjne, zaś
systemy kapitałowe padają ofiarą 
rozczarowujących dochodów z rynków 
rynkowych;

E. mając na uwadze, że rosnące bezrobocie 
i niestabilna sytuacja osłabiły zarówno 
systemy repartycyjne, jak i dodatkowe 
programy emerytalne w niektórych 
państwach członkowskich;

Or. fr

Poprawka 37
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że rosnące 
bezrobocie nadwyręża systemy 
repartycyjne, zaś systemy kapitałowe 
padają ofiarą rozczarowujących dochodów 
z rynków rynkowych;

E. mając na uwadze, że państwa o 
wysokim wskaźniku bezrobocia, w których 
obowiązują systemy repartycyjne, ponoszą 
większe szkody, zaś systemy kapitałowe 
padają ofiarą rozczarowujących dochodów 
z rynków finansowych, a nawet 
znaczących strat;

Or. de

Poprawka 38
Thomas Händel
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Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że rosnące bezrobocie 
nadwyręża systemy repartycyjne, zaś 
systemy kapitałowe padają ofiarą 
rozczarowujących dochodów z rynków 
rynkowych;

E. mając na uwadze, że rosnące bezrobocie 
nadwyręża systemy repartycyjne, zaś 
systemy kapitałowe w związku ze zwykłymi 
wahaniami, krachami na giełdach i/lub 
kryzysem finansowym i gospodarczym 
padają ofiarą całkowitych awarii lub 
niepewnych dochodów z rynków 
finansowych;

Or. de

Poprawka 39
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że rosnące bezrobocie 
nadwyręża systemy repartycyjne, zaś 
systemy kapitałowe padają ofiarą 
rozczarowujących dochodów z rynków 
rynkowych;

E. mając na uwadze, że rosnące bezrobocie 
nadwyręża systemy repartycyjne, zaś 
systemy kapitałowe padają ofiarą 
rozczarowujących dochodów z rynków 
finansowych i ryzyka kapitałowego;

Or. fr

Poprawka 40
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że rosnące bezrobocie 
nadwyręża systemy repartycyjne, zaś 
systemy kapitałowe padają ofiarą 

E. mając na uwadze, że spadające 
zatrudnienie i rosnące bezrobocie 
nadwyrężają systemy repartycyjne, zaś 
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rozczarowujących dochodów z rynków 
rynkowych;

systemy kapitałowe padają ofiarą 
rozczarowujących dochodów z rynków 
finansowych;

Or. en

Poprawka 41
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że Komisja w swojej 
zielonej księdze wskazała częściowo na 
deficyty systemów kapitałowych, 
stwierdzając, że stopy zwrotu i 
wypłacalności systemów kapitałowych 
ucierpiały na skutek spadku stóp 
procentowych i wartości aktywów: w 
2008 r. prywatne fundusze emerytalne 
straciły ponad 20% swojej wartości, że 
wiele z nich pozostaje daleko od 
wymaganych poziomów wypłacalności 
oraz że możliwości wypełnienia 
zobowiązań wielu podmiotów 
finansujących pracownicze fundusze 
emerytalne zostały ograniczone;

Or. de

Poprawka 42
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że kompleksowa, 
aktywna polityka rynku pracy, nastawiona 
szczególnie na integrację osób 
nieaktywnych zawodowo oraz osób 
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znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
ma kluczowe znaczenie dla finansowania 
repartycyjnych systemów emerytalnych;

Or. de

Poprawka 43
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że systemy 
kapitałowe padają dodatkowo ofiarą 
rozczarowujących dochodów i większego 
ryzyka w ramach rynków finansowych;

Or. fr

Poprawka 44
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Punkt E b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że okazało się, iż 
koncepcja systemu emerytalnego 
złożonego z trzech filarów, wspieranego 
na równi przez UE, IMF oraz Bank 
Światowy, na który składają się 
pomniejszony pierwszy filar z 
emeryturami państwowymi, 
zapewniającymi tylko jedną „emeryturę 
podstawową”, drugi filar z kapitałowymi 
pracowniczymi systemami emerytalnymi 
oraz trzeci filar – indywidualny model 
oszczędzania, nie działa, co wpływa na 
bezpieczeństwo i adekwatność wszelkich 
wynikających z niej świadczeń 
emerytalnych, oraz mając na uwadze, że 
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kryzys finansowy i gospodarczy 
zaprzepaścił „wpływ” modeli funduszy na 
aktywa, który powinien iść w parze z tą 
koncepcją;

Or. de

Poprawka 45
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że systemy 
emerytalne stanowią kluczowy element 
europejskiego modelu społecznego, 
zapewniając godny poziom życia osobom 
starszym;

F. mając na uwadze, że systemy 
emerytalne w całej Unii Europejskiej 
dotychczas służyły zapewnieniu godnego 
poziomu życia osobom starszym;

Or. en

Poprawka 46
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że systemy 
emerytalne stanowią kluczowy element 
europejskiego modelu społecznego, 
zapewniając godny poziom życia osobom 
starszym;

F. mając na uwadze, że systemy 
emerytalne stanowią kluczowy element 
europejskiego modelu społecznego, 
zapewniając i pozwalając utrzymać 
poziom oraz jakość życia po osiągnięciu 
wieku emerytalnego, w myśl art. 1 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej;

Or. en
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Poprawka 47
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że systemy 
emerytalne stanowią kluczowy element 
europejskiego modelu społecznego, 
zapewniając godny poziom życia osobom 
starszym;

F. mając na uwadze, że systemy 
emerytalne stanowią kluczowy element 
europejskiego modelu społecznego, który 
powinien być pewną podstawą 
finansowania poziomu życia dla osób 
starszych;

Or. de

Poprawka 48
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że systemy 
emerytalne stanowią kluczowy element 
europejskiego modelu społecznego, 
zapewniając godny poziom życia osobom 
starszym;

F. mając na uwadze, że systemy 
emerytalne stanowią kluczowy element 
europejskiego modelu społecznego, 
zapewniając adekwatny poziom godnego 
życia osobom starszym, w myśl art. 1 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 49
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że systemy F. mając na uwadze, że systemy 
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emerytalne stanowią kluczowy element 
europejskiego modelu społecznego, 
zapewniając godny poziom życia osobom 
starszym;

emerytalne stanowią kluczowy element 
europejskiego modelu społecznego, 
zapewniając odpowiedni poziom życia, 
umożliwiający osobom starszym godne 
życie, zgodnie z art. 1 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, oraz że 
systemy te służą osiągnięciu szerzej 
zakrojonego celu politycznego, jakim jest 
utrzymanie ogólnie odpowiedniego 
poziomu życia, działając dodatkowo jako 
automatyczny stabilizator gospodarki 
poprzez utrzymywanie na stałym poziomie 
siły nabywczej, a tym samym popytu 
wewnętrznego;

Or. fr

Poprawka 50
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że systemy 
emerytalne stanowią kluczowy element 
europejskiego modelu społecznego, 
zapewniając godny poziom życia osobom 
starszym;

F. mając na uwadze, że systemy 
emerytalne stanowią kluczowy element 
europejskiego modelu społecznego, a ich 
zasadniczym, bezwzględnym celem jest 
zapewnienie świadczeń umożliwiających 
godny poziom życia oraz niezależność 
finansową osobom starszym;

Or. el

Poprawka 51
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że systemy F. mając na uwadze, że systemy 
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emerytalne stanowią kluczowy element 
europejskiego modelu społecznego, 
zapewniając godny poziom życia osobom 
starszym;

emerytalne stanowią kluczowy element 
europejskich modeli społecznych, 
zapewniając godny poziom życia osobom 
starszym;

Or. en

Poprawka 52
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że świadczenia 
emerytalne pozostają w sferze kompetencji 
państw członkowskich; 

Or. en

Poprawka 53
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że już w marcu 
2001 r. Rada Europejska zatwierdziła 
trójpasmową strategię sztokholmską 
mającą na celu: przyspieszenie redukcji 
zadłużenia publicznego, zwiększanie 
wskaźnika zatrudnienia i wydajności, a 
także reformy systemu emerytalnego, 
systemu opieki zdrowotnej i opieki 
długoterminowej;

Or. en
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Poprawka 54
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że badania 
wykazują, iż zwiększenie liczby lat pracy 
niezbędnych do uzyskania emerytury ma 
jedynie bardzo niewielki wpływ na koszty 
związane ze starzeniem się społeczeństwa;

Or. fr

Poprawka 55
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że emeryci są 
szczególnie ważną grupą konsumentów i 
wahania ich zachowań konsumenckich 
mają znaczący wpływ na gospodarkę 
realną;

Or. el

Poprawka 56
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Projekt rezolucji
Punkt F b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że systemy 
emerytalne w poszczególnych państwach 
członkowskich znacznie różnią się od 
siebie, m.in. jeśli chodzi o zakres 
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finansowania, poziom zaangażowania ze 
strony rządu, strukturę zarządzania, 
rodzaje należności, opłacalność czy 
stopień masowości i solidarności, stąd też 
wspólna unijna typologia nie znajduje 
zastosowania; 

Or. en

Poprawka 57
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Punkt F b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że wydłużenie 
liniowe wieku emerytalnego lub stażu 
pracy byłoby głęboko niesprawiedliwe, 
ponieważ w sposób arbitralny nie 
uwzględniałoby szczególnie uciążliwego 
charakteru niektórych zawodów;

Or. fr

Poprawka 58
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. ubolewa nad obniżeniem świadczeń 
emerytalnych w wielu państwach 
członkowskich w efekcie poważnego 
nasilenia się kryzysu finansowo-
gospodarczego; ubolewa nad poważnymi 
cięciami dokonanymi w państwach 
członkowskich najmocniej dotkniętych 
kryzysem, które to cięcia doprowadziły 
wielu emerytów do ubóstwa lub naraziły 
ich na nie;

1. ubolewa nad obniżeniem świadczeń 
emerytalnych w wielu państwach 
członkowskich w efekcie poważnego 
nasilenia się kryzysu finansowo-
gospodarczego; ubolewa nad poważnymi
cięciami dokonanymi w państwach 
członkowskich, jeśli ich wysokość nie była 
obiektywnie uzasadniona;
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Or. de

Poprawka 59
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. ubolewa nad obniżeniem świadczeń 
emerytalnych w wielu państwach 
członkowskich w efekcie poważnego 
nasilenia się kryzysu finansowo-
gospodarczego; ubolewa nad poważnymi 
cięciami dokonanymi w państwach
członkowskich najmocniej dotkniętych 
kryzysem, które to cięcia doprowadziły 
wielu emerytów do ubóstwa lub naraziły 
ich na nie;

1. zwraca uwagę, że budżety krajowe 
znajdują się pod poważną presją, a 
obniżenie świadczeń emerytalnych w 
wielu państwach członkowskich jest 
efektem poważnego nasilenia się kryzysu 
finansowo-gospodarczego; zdaje sobie 
sprawę z tego, że wiele państw
członkowskich najmocniej dotkniętych 
kryzysem weryfikuje wydajność własnych 
wydatków; 

Or. en

Poprawka 60
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. ubolewa nad obniżeniem świadczeń 
emerytalnych w wielu państwach 
członkowskich w efekcie poważnego 
nasilenia się kryzysu finansowo-
gospodarczego; ubolewa nad poważnymi 
cięciami dokonanymi w państwach 
członkowskich najmocniej dotkniętych 
kryzysem, które to cięcia doprowadziły 
wielu emerytów do ubóstwa lub naraziły 
ich na nie;

1. ubolewa nad obniżeniem świadczeń 
emerytalnych w wielu państwach 
członkowskich w efekcie poważnego 
nasilenia się kryzysu finansowo-
gospodarczego; podkreśla, że w taki 
sposób realizowana jest liberalna polityka 
zmniejszania emerytur, która rozpoczęła 
się jeszcze przed kryzysem; ubolewa nad 
poważnymi cięciami dokonanymi w 
państwach członkowskich najmocniej 
dotkniętych kryzysem, które to cięcia 
doprowadziły wielu emerytów do ubóstwa 
lub naraziły ich na nie;
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Poprawka 61
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. ubolewa nad obniżeniem świadczeń 
emerytalnych w wielu państwach 
członkowskich w efekcie poważnego 
nasilenia się kryzysu finansowo-
gospodarczego; ubolewa nad poważnymi 
cięciami dokonanymi w państwach 
członkowskich najmocniej dotkniętych 
kryzysem, które to cięcia doprowadziły 
wielu emerytów do ubóstwa lub naraziły 
ich na nie;

1. ubolewa nad obniżeniem świadczeń 
emerytalnych w wielu państwach
członkowskich w efekcie poważnego 
nasilenia się kryzysu finansowo-
gospodarczego; ubolewa nad poważnymi 
cięciami dokonanymi w państwach 
członkowskich najmocniej dotkniętych 
kryzysem, które to cięcia doprowadziły 
wielu emerytów do ubóstwa lub naraziły 
ich na nie; wzywa państwa członkowskie 
do zatroszczenia się o szczególnie 
zagrożonych oraz o należytą dbałość o 
dobro przyszłych pokoleń przy 
rozkładaniu negatywnych skutków 
kryzysu na świadczenia emerytalne; 

Or. en

Poprawka 62
Liisa Jaakonsaari

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że zapewnienie 
adekwatności i finansowania ustawowych 
emerytur, tj. wzmocnienie społecznej i 
finansowej stabilności emerytur, ma 
pierwszorzędne znaczenie;

Or. fi
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Poprawka 63
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje sposobność 
dla UE do oceny bieżącej i przyszłej 
stabilności systemów emerytalnych oraz 
do określenia najlepszych praktyk i 
strategii politycznych, które mogą 
sprawić, że wypłacanie emerytur w 
państwach członkowskich będzie obywać 
się w sposób najbardziej opłacalny;

Or. en

Poprawka 64
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina o wyzwaniu, jakie w 
kwestii emerytur stanowią różnice oparte 
na płci; podkreśla konieczność 
zwiększenia równości płci w każdym 
wieku oraz uporania się ze skutkami 
społecznymi przejścia z ustawowych 
systemów repartycyjnych do systemów 
kapitałowych oraz z programów 
emerytalnych o zdefiniowanym 
świadczeniu do programów emerytalnych 
o zdefiniowanej składce; podkreśla 
konieczność zniwelowania zagrożenia 
ubóstwem zwłaszcza wśród kobiet bez 
dostępu lub z nierównym dostępem do 
indywidualnych uprawnień emerytalnych 
lub uprawnień emerytalnych małżonka, 
poprzez wprowadzenie siatki 
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bezpieczeństwa dochodów opartej na 
świadczeniach o charakterze 
nieskładkowym w celu ochrony tych 
kobiet przed ubóstwem;

Or. en

Poprawka 65
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina o wyzwaniu, jakie w 
kwestii emerytur stanowią różnice oparte 
na płci; podkreśla konieczność 
zwiększenia równości płci w każdym 
wieku oraz uporania się ze skutkami 
społecznymi przejścia z ustawowych 
systemów repartycyjnych do systemów 
kapitałowych oraz z programów 
emerytalnych o zdefiniowanej składce;
podkreśla konieczność zniwelowania 
zagrożenia ubóstwem zwłaszcza wśród 
kobiet bez dostępu lub z nierównym 
dostępem do indywidualnych uprawnień 
emerytalnych lub uprawnień 
emerytalnych małżonka, poprzez 
wprowadzenie siatki bezpieczeństwa 
dochodów opartej na świadczeniach o 
charakterze nieskładkowym w celu 
ochrony tych kobiet przed ubóstwem;

Or. en

Poprawka 66
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. ubolewa nad osłabieniem wymiaru 
społecznego Unii, wyrażonego między 
innymi w białej księdze Komisji, 
proponując powiązanie wieku 
emerytalnego z wydłużeniem średniego 
dalszego trwania życia;

Or. fr

Poprawka 67
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wskazuje na zagrożenie, jakie niesie ze 
sobą skupienie się jedynie na polityce 
wewnętrznej dewaluacji w obliczu 
dochodów i stabilności funduszy 
ubezpieczeń; podkreśla, że wizja rozwoju 
w połączeniu z polityką racjonalizacji 
finansów publicznych jest właściwą 
odpowiedzią na kryzys;

Or. el

Poprawka 68
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla prawdopodobieństwo 
rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym, który sprawi, że państwa 
członkowskie – wobec surowych 

skreślony
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warunków – będą musiały skonsolidować 
swe budżety i gospodarki; zgadza się w 
związku z tym z opinią wyrażoną w białej 
księdze Komisji, iż trzeba będzie zacząć 
rozwijać dodatkowe pracownicze 
programy emerytalne, a jeśli to możliwe –
prywatne systemy oszczędzania na 
emeryturę;

Or. pt

Poprawka 69
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla prawdopodobieństwo 
rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym, który sprawi, że państwa 
członkowskie – wobec surowych 
warunków – będą musiały skonsolidować 
swe budżety i gospodarki; zgadza się w 
związku z tym z opinią wyrażoną w białej 
księdze Komisji, iż trzeba będzie zacząć 
rozwijać dodatkowe pracownicze 
programy emerytalne, a jeśli to możliwe –
prywatne systemy oszczędzania na 
emeryturę;

2. podkreśla, przy zachowaniu obecnego 
podejścia ostrożnościowego, 
prawdopodobieństwo rozegrania się w 
perspektywie średnioterminowej 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym;

Or. de

Poprawka 70
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla prawdopodobieństwo 2. podkreśla prawdopodobieństwo 
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rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym, który sprawi, że państwa 
członkowskie – wobec surowych 
warunków – będą musiały skonsolidować 
swe budżety i gospodarki; zgadza się w 
związku z tym z opinią wyrażoną w białej 
księdze Komisji, iż trzeba będzie zacząć 
rozwijać dodatkowe pracownicze 
programy emerytalne, a jeśli to możliwe –
prywatne systemy oszczędzania na 
emeryturę;

rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym oraz zwiększonego ryzyka 
ubóstwa wśród grup społecznych 
wymagających ochrony, podkreśla w 
związku z tym, że w dłuższej perspektywie 
priorytetem musi być silny pierwszy filar;

Or. de

Poprawka 71
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla prawdopodobieństwo
rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym, który sprawi, że państwa 
członkowskie – wobec surowych 
warunków – będą musiały skonsolidować 
swe budżety i gospodarki; zgadza się w 
związku z tym z opinią wyrażoną w białej 
księdze Komisji, iż trzeba będzie zacząć 
rozwijać dodatkowe pracownicze 
programy emerytalne, a jeśli to możliwe –
prywatne systemy oszczędzania na 
emeryturę;

2. podkreśla konieczność ochrony 
systemów ochrony socjalnej w związku z 
ryzykiem rozegrania się w dłuższej 
perspektywie scenariusza o niskim 
wzroście gospodarczym, który może 
sprawić, że państwa członkowskie – wobec 
surowych warunków – będą musiały 
skonsolidować swe budżety i gospodarki;

Or. fr

Poprawka 72
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla prawdopodobieństwo 
rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym, który sprawi, że państwa 
członkowskie – wobec surowych 
warunków – będą musiały skonsolidować 
swe budżety i gospodarki; zgadza się w 
związku z tym z opinią wyrażoną w białej 
księdze Komisji, iż trzeba będzie zacząć 
rozwijać dodatkowe pracownicze 
programy emerytalne, a jeśli to możliwe –
prywatne systemy oszczędzania na 
emeryturę;

2. podkreśla prawdopodobieństwo 
rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym, który sprawi, że państwa 
członkowskie – wobec surowych 
warunków – będą musiały skonsolidować 
swe budżety i gospodarki; ubolewa nad
tym, że Komisja nie dostrzegła w pełni 
znaczenia emerytur pierwszego filaru jako 
zabezpieczenia dla szczególnie 
zagrożonych, ani bezpośredniego związku 
między emeryturami pierwszego filaru 
chroniącymi przed ubóstwem a celami UE 
dotyczącymi ubóstwa;

Or. en

Poprawka 73
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla prawdopodobieństwo 
rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym, który sprawi, że państwa 
członkowskie – wobec surowych 
warunków – będą musiały skonsolidować 
swe budżety i gospodarki; zgadza się w 
związku z tym z opinią wyrażoną w białej 
księdze Komisji, iż trzeba będzie zacząć 
rozwijać dodatkowe pracownicze 
programy emerytalne, a jeśli to możliwe –
prywatne systemy oszczędzania na 
emeryturę;

2. podkreśla prawdopodobieństwo 
rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym, który sprawi, że państwa 
członkowskie – wobec surowych 
warunków – będą musiały skonsolidować 
swe budżety i gospodarki; uznaje, że ten 
scenariusz wpływa również na kondycję 
finansową pracodawców oraz ludności 
aktywnej zawodowo; zgadza się w związku 
z tym z opinią wyrażoną w białej księdze 
Komisji, iż trzeba będzie, na ile to tylko 
możliwe, zacząć rozwijać dodatkowe 
pracownicze programy emerytalne oraz
prywatne systemy oszczędzania na 
emeryturę; zwraca uwagę, że aby 
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zdopingować ludność do oszczędzania 
więcej i dłużej na emerytury, istotne jest 
utrzymanie i polepszenie zachęt 
podatkowych; 

Or. en

Poprawka 74
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla prawdopodobieństwo 
rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym, który sprawi, że państwa 
członkowskie – wobec surowych 
warunków – będą musiały skonsolidować 
swe budżety i gospodarki; zgadza się w 
związku z tym z opinią wyrażoną w białej 
księdze Komisji, iż trzeba będzie zacząć 
rozwijać dodatkowe pracownicze 
programy emerytalne, a jeśli to możliwe –
prywatne systemy oszczędzania na 
emeryturę;

2. podkreśla prawdopodobieństwo 
rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym, który sprawi, że państwa 
członkowskie – wobec surowych 
warunków – będą musiały skonsolidować 
swe budżety i gospodarki; popiera w 
związku z tym wezwanie zawarte w białej 
księdze Komisji, zgodnie z którym
państwa członkowskie muszą 
zreformować swoje systemy emerytalne;

Or. de

Poprawka 75
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla prawdopodobieństwo
rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym, który sprawi, że państwa 
członkowskie – wobec surowych 

2. podkreśla prawdopodobieństwo
rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym, który sprawi, że państwa 
członkowskie będą musiały skonsolidować 



PE502.214v02-00 38/168 AM\924597PL.doc

PL

warunków – będą musiały skonsolidować 
swe budżety i gospodarki; zgadza się w 
związku z tym z opinią wyrażoną w białej 
księdze Komisji, iż trzeba będzie zacząć 
rozwijać dodatkowe pracownicze 
programy emerytalne, a jeśli to możliwe –
prywatne systemy oszczędzania na 
emeryturę;

swe budżety i gospodarki, zachowując 
rygor w zarządzaniu finansami 
publicznymi; zgadza się w związku z tym z 
opinią wyrażoną w białej księdze Komisji, 
iż trzeba będzie zacząć rozwijać 
dodatkowe pracownicze programy 
emerytalne, a jeśli to możliwe – prywatne 
systemy oszczędzania na emeryturę;

Or. fr

Poprawka 76
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla prawdopodobieństwo 
rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym, który sprawi, że państwa 
członkowskie – wobec surowych 
warunków – będą musiały skonsolidować 
swe budżety i gospodarki; zgadza się w 
związku z tym z opinią wyrażoną w białej 
księdze Komisji, iż trzeba będzie zacząć 
rozwijać dodatkowe pracownicze 
programy emerytalne, a jeśli to możliwe –
prywatne systemy oszczędzania na 
emeryturę;

2. podkreśla prawdopodobieństwo 
rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym, który sprawi, że państwa 
członkowskie – wobec surowych 
warunków – będą musiały skonsolidować 
swe finanse publiczne i gospodarki; 
zgadza się w związku z tym z opinią 
wyrażoną w białej księdze Komisji, iż 
trzeba będzie zacząć rozwijać dodatkowe 
pracownicze programy emerytalne, a jeśli 
to możliwe – prywatne systemy 
oszczędzania na emeryturę;

Or. en

Poprawka 77
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla prawdopodobieństwo 2. podkreśla prawdopodobieństwo 



AM\924597PL.doc 39/168 PE502.214v02-00

PL

rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym, który sprawi, że państwa 
członkowskie – wobec surowych 
warunków – będą musiały skonsolidować 
swe budżety i gospodarki; zgadza się w 
związku z tym z opinią wyrażoną w białej 
księdze Komisji, iż trzeba będzie zacząć 
rozwijać dodatkowe pracownicze 
programy emerytalne, a jeśli to możliwe –
prywatne systemy oszczędzania na 
emeryturę;

rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym, który sprawi, że wiele 
państw członkowskich – wobec surowych 
warunków – będzie musiało
skonsolidować swe budżety i gospodarki; 
zgadza się w związku z tym z opinią 
wyrażoną w białej księdze Komisji, iż 
trzeba będzie zacząć rozwijać dodatkowe 
pracownicze programy emerytalne, a jeśli 
to możliwe – prywatne systemy 
oszczędzania na emeryturę;

Or. de

Poprawka 78
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla prawdopodobieństwo 
rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym, który sprawi, że państwa 
członkowskie – wobec surowych 
warunków – będą musiały skonsolidować 
swe budżety i gospodarki; zgadza się w 
związku z tym z opinią wyrażoną w białej 
księdze Komisji, iż trzeba będzie zacząć 
rozwijać dodatkowe pracownicze 
programy emerytalne, a jeśli to możliwe –
prywatne systemy oszczędzania na 
emeryturę;

2. podkreśla prawdopodobieństwo 
rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym, który sprawi, że państwa 
członkowskie – wobec surowych 
warunków – będą musiały skonsolidować 
swe budżety i gospodarki; zgadza się w 
związku z tym z opinią wyrażoną w białej 
księdze Komisji, iż trzeba będzie zacząć 
rozwijać dodatkowe pracownicze 
programy emerytalne oraz ewentualne 
indywidualne, prywatne systemy 
oszczędzania na emeryturę;

Or. en

Poprawka 79
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla prawdopodobieństwo 
rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym, który sprawi, że państwa 
członkowskie – wobec surowych 
warunków – będą musiały skonsolidować 
swe budżety i gospodarki; zgadza się w 
związku z tym z opinią wyrażoną w białej 
księdze Komisji, iż trzeba będzie zacząć 
rozwijać dodatkowe pracownicze 
programy emerytalne, a jeśli to możliwe –
prywatne systemy oszczędzania na 
emeryturę;

2. podkreśla prawdopodobieństwo 
rozegrania się w dłuższej perspektywie 
scenariusza o niskim wzroście 
gospodarczym, który sprawi, że państwa 
członkowskie – wobec surowych 
warunków – będą musiały skonsolidować 
swe budżety i gospodarki; zgadza się w 
związku z tym z opinią wyrażoną w białej 
księdze Komisji, iż trzeba będzie zacząć 
rozwijać dodatkowe pracownicze 
programy emerytalne, a jeśli to możliwe –
prywatne systemy oszczędzania na 
emeryturę; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia odpowiedniego poziomu 
dochodu na starość za sprawą 
indywidualnych uprawnień emerytalnych 
oraz do utrzymania równego dostępu do 
obowiązkowych emerytur regulowanych 
przez państwo, bez względu na to, czy 
przewidziane są emerytury dodatkowe;

Or. en

Poprawka 80
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa rosnącą liczbę osób starszych, 
zwłaszcza kobiet, żyjących poniżej 
poziomu ubóstwa za niepokojącą i 
twierdzi, że systemy emerytalne powinny 
każdemu gwarantować godny poziom 
życia;

Or. en



AM\924597PL.doc 41/168 PE502.214v02-00

PL

Poprawka 81
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia reform swoich 
systemów pierwszego filaru poprzez 
dostosowanie lat płacenia składek 
emerytalnych do zmieniającego się 
stosunku liczby emerytów do osób w 
wieku produkcyjnym, również po to, by 
zapobiec wypieraniu przez koszty 
publicznych świadczeń emerytalnych 
innych ważnych wydatków rządowych;
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, by emerytury pierwszego 
filaru – w razie potrzeby uzupełnione 
przez świadczenia dochodu minimalnego 
– gwarantowały godny minimalny 
dochód;

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru muszą pozostać najważniejszym 
źródłem dochodów emerytów; wzywa 
państwa członkowskie do kontynuowania 
prac nad strategiami rynku pracy 
sprzyjającymi większej aktywności i 
większemu włączeniu społecznemu w celu 
zmniejszenia wskaźnika zależności 
ekonomicznej osób nieaktywnych 
zawodowo od osób pracujących i w celu 
utrzymania wystarczającej liczby 
pracowników, jak również do powiązania 
tych reform ze stałą poprawą warunków 
pracy i wdrożeniem programów uczenia 
się przez całe życie, umożliwiających 
dłuższą i zdrowszą aktywność zawodową;

Or. fr

Poprawka 82
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia reform swoich 
systemów pierwszego filaru poprzez 
dostosowanie lat płacenia składek 
emerytalnych do zmieniającego się 
stosunku liczby emerytów do osób w 
wieku produkcyjnym, również po to, by 

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do zagwarantowania 
emerytur pierwszego filaru w celu 
zapewnienia sprawiedliwego dochodu, 
który umożliwi godne życie i nie spadnie 
poniżej poziomu ubóstwa;
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zapobiec wypieraniu przez koszty 
publicznych świadczeń emerytalnych 
innych ważnych wydatków rządowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, by emerytury pierwszego 
filaru – w razie potrzeby uzupełnione 
przez świadczenia dochodu minimalnego –
gwarantowały godny minimalny dochód;

Or. pt

Poprawka 83
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia reform swoich 
systemów pierwszego filaru poprzez 
dostosowanie lat płacenia składek 
emerytalnych do zmieniającego się 
stosunku liczby emerytów do osób w 
wieku produkcyjnym, również po to, by 
zapobiec wypieraniu przez koszty 
publicznych świadczeń emerytalnych 
innych ważnych wydatków rządowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, by emerytury pierwszego 
filaru – w razie potrzeby uzupełnione przez 
świadczenia dochodu minimalnego –
gwarantowały godny minimalny dochód;

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie, aby należycie dostosowały
swoje systemy do wymogu wprowadzenia 
emerytur zapewniających poziom życia 
oraz aby położyły przy tym nacisk na 
pierwszy filar, w ramach którego należy 
odpowiednio zagwarantować, w oparciu o 
szeroką podstawę finansowania i 
tworzenie siły wytwórczej, wystarczające i 
bezpieczne emerytury; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia tego, żeby
emerytury pierwszego filaru – w razie 
potrzeby uzupełnione przez świadczenia 
dochodu minimalnego – gwarantowały 
emerytury zapewniające poziom życia, a 
przynajmniej godny minimalny dochód1;
__________________
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 9 października 2008 r. w sprawie 
propagowania integracji społecznej i 
walki z ubóstwem, w tym ubóstwem dzieci, 
w Unii Europejskiej (Dz.U. C 9E z 
15.1.2010, s. 11).
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Or. de

Poprawka 84
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia reform swoich 
systemów pierwszego filaru poprzez 
dostosowanie lat płacenia składek 
emerytalnych do zmieniającego się 
stosunku liczby emerytów do osób w 
wieku produkcyjnym, również po to, by 
zapobiec wypieraniu przez koszty 
publicznych świadczeń emerytalnych 
innych ważnych wydatków rządowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, by emerytury pierwszego 
filaru – w razie potrzeby uzupełnione przez 
świadczenia dochodu minimalnego –
gwarantowały godny minimalny dochód;

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia reform swoich 
systemów pierwszego filaru, tak aby wiek 
emerytalny nie był powiązany z wiekiem, 
lecz był mierzony liczbą lat płacenia 
składek emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia tego, żeby
emerytury pierwszego filaru – uzupełnione 
przez świadczenia dochodu minimalnego –
gwarantowały godny minimalny dochód;

Or. de

Poprawka 85
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia reform swoich 
systemów pierwszego filaru poprzez 
dostosowanie lat płacenia składek 

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia reform swoich 
systemów pierwszego filaru oraz do 
dostosowania ustawowego wieku 
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emerytalnych do zmieniającego się 
stosunku liczby emerytów do osób w 
wieku produkcyjnym, również po to, by 
zapobiec wypieraniu przez koszty 
publicznych świadczeń emerytalnych 
innych ważnych wydatków rządowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, by emerytury pierwszego 
filaru – w razie potrzeby uzupełnione przez 
świadczenia dochodu minimalnego –
gwarantowały godny minimalny dochód;

emerytalnego do rzeczywistej liczby lat 
płacenia składek emerytalnych zamiast 
przyjętego stałego wieku emerytalnego; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia tego, żeby emerytury 
pierwszego filaru – w razie potrzeby 
uzupełnione przez świadczenia dochodu 
minimalnego – gwarantowały godny 
minimalny dochód;

Or. en

Poprawka 86
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia reform swoich 
systemów pierwszego filaru poprzez 
dostosowanie lat płacenia składek 
emerytalnych do zmieniającego się 
stosunku liczby emerytów do osób w 
wieku produkcyjnym, również po to, by 
zapobiec wypieraniu przez koszty 
publicznych świadczeń emerytalnych 
innych ważnych wydatków rządowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, by emerytury pierwszego 
filaru – w razie potrzeby uzupełnione 
przez świadczenia dochodu minimalnego 
– gwarantowały godny minimalny 
dochód;

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów wielu emerytów; wzywa 
państwa członkowskie do rozważenia 
wdrożenia reform swoich systemów 
pierwszego filaru poprzez dostosowanie lat 
płacenia składek emerytalnych do 
zmieniającego się stosunku liczby 
emerytów do osób w wieku produkcyjnym, 
również po to, by zapobiec wypieraniu 
przez koszty publicznych świadczeń 
emerytalnych innych ważnych wydatków 
rządowych; 

Or. en
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Poprawka 87
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia reform swoich 
systemów pierwszego filaru poprzez 
dostosowanie lat płacenia składek 
emerytalnych do zmieniającego się 
stosunku liczby emerytów do osób w 
wieku produkcyjnym, również po to, by 
zapobiec wypieraniu przez koszty 
publicznych świadczeń emerytalnych 
innych ważnych wydatków rządowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, by emerytury pierwszego 
filaru – w razie potrzeby uzupełnione 
przez świadczenia dochodu minimalnego 
– gwarantowały godny minimalny 
dochód;

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia reform swoich 
systemów pierwszego filaru poprzez 
dostosowanie lat płacenia składek 
emerytalnych do zmieniającego się 
stosunku liczby emerytów do osób w 
wieku produkcyjnym, również po to, by 
zapobiec wypieraniu przez koszty 
publicznych świadczeń emerytalnych 
innych ważnych wydatków rządowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia tego, żeby emerytury mogły 
tworzyć pewną podstawę finansowania 
poziomu i jakości życia, a tym samym 
niezależnego i godnego życia; prawne 
określenie minimalnych świadczeń 
emerytalnych wystarczających na 
utrzymanie należałoby postrzegać jako 
środek ograniczania ubóstwa i tym samym 
środek będący częścią pomocy społecznej, 
a nie repartycyjnych systemów 
emerytalnych;

Or. de

Poprawka 88
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
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dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia reform swoich 
systemów pierwszego filaru poprzez 
dostosowanie lat płacenia składek 
emerytalnych do zmieniającego się 
stosunku liczby emerytów do osób w 
wieku produkcyjnym, również po to, by 
zapobiec wypieraniu przez koszty 
publicznych świadczeń emerytalnych 
innych ważnych wydatków rządowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, by emerytury pierwszego 
filaru – w razie potrzeby uzupełnione przez 
świadczenia dochodu minimalnego –
gwarantowały godny minimalny dochód;

dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do tego, aby wdrażając 
reformy swoich systemów pierwszego 
filaru, zajęły się zmieniającym się 
stosunkiem liczby emerytów do osób 
pracujących poprzez zwiększenie 
wskaźnika zatrudnienia za pomocą 
rozmaitych środków, również po to, by 
zapobiec wypieraniu przez koszty 
publicznych świadczeń emerytalnych 
innych ważnych wydatków rządowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia tego, żeby emerytury 
pierwszego filaru – w razie potrzeby 
uzupełnione przez świadczenia dochodu 
minimalnego – gwarantowały powszechny 
godny minimalny dochód powyżej 
poziomu ubóstwa;

Or. en

Poprawka 89
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia reform swoich 
systemów pierwszego filaru poprzez 
dostosowanie lat płacenia składek 
emerytalnych do zmieniającego się 
stosunku liczby emerytów do osób w 
wieku produkcyjnym, również po to, by 
zapobiec wypieraniu przez koszty 
publicznych świadczeń emerytalnych 
innych ważnych wydatków rządowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, by emerytury pierwszego 
filaru – w razie potrzeby uzupełnione 
przez świadczenia dochodu minimalnego –

3. podkreśla, że publiczne systemy 
emerytalne pozostają najważniejszym 
źródłem dochodów emerytów; wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia 
reform swoich publicznych systemów
poprzez dostosowanie lat płacenia składek 
emerytalnych oraz wieku emerytalnego do 
zmieniającego się stosunku liczby 
emerytów do osób w wieku produkcyjnym, 
również po to, by zapobiec wypieraniu 
przez koszty publicznych świadczeń 
emerytalnych innych ważnych wydatków 
rządowych, zwłaszcza inwestycji 
społecznych; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia tego, żeby
publiczne systemy emerytalne – w razie 
potrzeby uzupełnione przez świadczenia 
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gwarantowały godny minimalny dochód; dochodu minimalnego – gwarantowały 
godny minimalny dochód;

Or. en

Poprawka 90
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia reform swoich 
systemów pierwszego filaru poprzez 
dostosowanie lat płacenia składek 
emerytalnych do zmieniającego się 
stosunku liczby emerytów do osób w 
wieku produkcyjnym, również po to, by 
zapobiec wypieraniu przez koszty 
publicznych świadczeń emerytalnych 
innych ważnych wydatków rządowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, by emerytury pierwszego 
filaru – w razie potrzeby uzupełnione przez 
świadczenia dochodu minimalnego –
gwarantowały godny minimalny dochód;

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia reform swoich 
systemów pierwszego filaru poprzez 
dostosowanie lat płacenia składek 
emerytalnych do zmieniającego się 
stosunku liczby emerytów do osób w 
wieku produkcyjnym, z uwzględnieniem 
wskaźnika zatrudnienia, również po to, by 
zapobiec wypieraniu przez koszty 
publicznych świadczeń emerytalnych 
innych ważnych wydatków rządowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia tego, żeby emerytury 
pierwszego filaru – w razie potrzeby 
uzupełnione przez świadczenia dochodu 
minimalnego – gwarantowały godny 
poziom życia i niezależność finansową;

Or. de

Poprawka 91
Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
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filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia reform swoich 
systemów pierwszego filaru poprzez 
dostosowanie lat płacenia składek 
emerytalnych do zmieniającego się 
stosunku liczby emerytów do osób w 
wieku produkcyjnym, również po to, by 
zapobiec wypieraniu przez koszty 
publicznych świadczeń emerytalnych 
innych ważnych wydatków rządowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, by emerytury pierwszego 
filaru – w razie potrzeby uzupełnione przez 
świadczenia dochodu minimalnego –
gwarantowały godny minimalny dochód;

filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia reform swoich 
systemów pierwszego filaru poprzez 
dostosowanie lat płacenia składek 
emerytalnych do zmieniającego się 
stosunku liczby emerytów do osób w 
wieku produkcyjnym, również po to, by 
zapobiec wypieraniu przez koszty 
publicznych świadczeń emerytalnych 
innych ważnych wydatków rządowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia tego, żeby emerytury 
pierwszego filaru – w razie potrzeby 
uzupełnione przez świadczenia dochodu 
minimalnego – gwarantowały godny
dochód odpowiadający wcześniejszym 
zarobkom i wpłaconym składkom;

Or. hu

Poprawka 92
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia reform swoich 
systemów pierwszego filaru poprzez 
dostosowanie lat płacenia składek 
emerytalnych do zmieniającego się 
stosunku liczby emerytów do osób w 
wieku produkcyjnym, również po to, by 
zapobiec wypieraniu przez koszty 
publicznych świadczeń emerytalnych 
innych ważnych wydatków rządowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, by emerytury pierwszego 
filaru – w razie potrzeby uzupełnione przez 
świadczenia dochodu minimalnego –

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów oraz oferują 
najbardziej adekwatne zabezpieczenie 
dochodu na starość, zwłaszcza dla 
szczególnie wrażliwych grup społecznych, 
takich jak pracownicy o niskich 
dochodach, osoby z przerwami w 
zatrudnieniu z uzasadnionych przyczyn 
itp.; wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia reform swoich systemów 
pierwszego filaru poprzez dostosowanie lat 
płacenia składek emerytalnych do 
zmieniającego się stosunku liczby 
emerytów do osób w wieku produkcyjnym, 
również po to, by zapobiec wypieraniu 
przez koszty publicznych świadczeń 
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gwarantowały godny minimalny dochód; emerytalnych innych ważnych wydatków 
rządowych; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia tego, żeby emerytury 
pierwszego filaru – w razie potrzeby 
uzupełnione przez świadczenia dochodu 
minimalnego – gwarantowały godny 
minimalny dochód;

Or. en

Poprawka 93
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia reform swoich 
systemów pierwszego filaru poprzez 
dostosowanie lat płacenia składek 
emerytalnych do zmieniającego się 
stosunku liczby emerytów do osób w 
wieku produkcyjnym, również po to, by 
zapobiec wypieraniu przez koszty 
publicznych świadczeń emerytalnych 
innych ważnych wydatków rządowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, by emerytury pierwszego 
filaru – w razie potrzeby uzupełnione przez 
świadczenia dochodu minimalnego –
gwarantowały godny minimalny dochód;

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie, w których dostrzega się 
potrzebę nadrobienia zapóźnień, do 
wdrożenia reform swoich systemów 
pierwszego filaru poprzez dostosowanie lat 
płacenia składek emerytalnych do 
zmieniającego się stosunku liczby 
emerytów do osób w wieku produkcyjnym, 
również po to, by zapobiec wypieraniu 
przez koszty publicznych świadczeń 
emerytalnych innych ważnych wydatków 
rządowych; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia tego, żeby emerytury 
pierwszego filaru – w razie potrzeby 
uzupełnione przez świadczenia dochodu 
minimalnego – gwarantowały godny 
minimalny dochód;

Or. de

Poprawka 94
Jean-Pierre Audy
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia reform swoich 
systemów pierwszego filaru poprzez 
dostosowanie lat płacenia składek 
emerytalnych do zmieniającego się 
stosunku liczby emerytów do osób w 
wieku produkcyjnym, również po to, by 
zapobiec wypieraniu przez koszty 
publicznych świadczeń emerytalnych 
innych ważnych wydatków rządowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, by emerytury pierwszego 
filaru – w razie potrzeby uzupełnione przez 
świadczenia dochodu minimalnego –
gwarantowały godny minimalny dochód;

3. podkreśla, że emerytury pierwszego 
filaru pozostają najważniejszym źródłem 
dochodów emerytów; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia reform swoich 
systemów pierwszego filaru poprzez 
dostosowanie lat płacenia składek 
emerytalnych do zmieniającego się 
średniego dalszego trwania życia i 
stosunku liczby emerytów do osób w 
wieku produkcyjnym, również po to, by 
zapobiec wypieraniu przez koszty 
publicznych świadczeń emerytalnych 
innych ważnych wydatków rządowych; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia tego, żeby emerytury 
pierwszego filaru – w razie potrzeby 
uzupełnione przez świadczenia dochodu 
minimalnego – gwarantowały godny 
minimalny dochód;

Or. fr

Poprawka 95
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że pierwszy filar jest 
niezwykle ważny w kontekście stabilności i 
ulepszenia systemów emerytalnych, co 
pokazał kryzys finansowy; wzywa do 
przeprowadzenia reform systemów 
emerytalnych w celu zagwarantowania 
publicznych, solidarnych i powszechnych 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
które zapewnią godne emerytury dla 
wszystkich, co odzwierciedli prawdziwą 
solidarność międzypokoleniową;
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Or. pt

Poprawka 96
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że zrównoważony stosunek 
lat aktywności zawodowej do czasu 
spędzonego na emeryturze zależy nie tylko 
od wieku emerytalnego, lecz przede 
wszystkim od liczby lat aktywności 
zawodowej przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego;

Or. de

Poprawka 97
Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka 

3a. podkreśla, że priorytetem w wysiłkach 
w celu zreformowania emerytur powinny 
być aspekty przeciwdziałania ubóstwu;
podkreśla, że jeżeli na tym polu nie 
zostaną podjęte zdecydowane działania, to 
cel dotyczący ubóstwa i wykluczenia 
społecznego w strategii Europa 2020 
prawdopodobnie nie zostanie osiągnięty;

Or. en

Poprawka 98
Minodora Cliveti
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka 

3a. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia publicznych systemów 
emerytalnych przez podnoszenie jakości 
zatrudnienia oraz płac, podnoszenie 
jakości usług socjalnych oraz 
zapewnienie ciągłości środków 
finansowania systemów zabezpieczenia 
społecznego;

Or. en

Poprawka 99
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że większość pracowników 
w UE nie jest objęta pracowniczymi 
systemami emerytalnymi, a trzeci filar 
również pozostaje poza zasięgiem 
większości grup społecznych;

Or. de

Poprawka 100
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że jedynie publiczne 
systemy emerytalne opierają się na 
zasadzie solidarności między- i 
wewnątrzpokoleniowej; ocenia w związku 
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z tym, że publiczne systemy emerytalne 
mają największą zdolność utrzymania 
poziomu życia osób na emeryturze i 
zapobieżenia ubóstwu osób starszych i że 
o ile można je uzupełnić innymi 
programami, o tyle w żadnym wypadku 
nie można ich nimi zastąpić; wzywa 
państwa członkowskie do zapewnienia 
tego, by emerytury pierwszego filaru 
gwarantowały odpowiedni dochód, dający 
pewność godnego poziomu życia;

Or. fr

Poprawka 101
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. ubolewa nad tym, że w białej księdze 
Komisji nie poruszono kwestii 
podstawowej potrzeby wzmocnienia 
publicznych systemów emerytalnych czy 
też zróżnicowania źródeł ich 
finansowania, na przykład poprzez 
wprowadzenie powszechnej składki na 
ubezpieczenie społeczne, dzięki której 
systemy te byłyby finansowane także z 
zysków kapitałowych;

Or. fr

Poprawka 102
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. przypomina, że zachęty mające na celu 
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promowanie indywidualnych programów 
emerytalnych, takie jak obniżki podatków, 
mają szkodliwy wpływ na budżety 
publiczne i systemy zabezpieczenia 
społecznego; wzywa do większego 
ograniczenia kosztów, zwiększenia 
przejrzystości oraz udoskonalenia nadzoru 
i ochrony konsumentów w ramach 
programów prywatnego gromadzenia 
oszczędności;

Or. fr

Poprawka 103
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że kryzys ujawnił kruchość 
obu systemów emerytalnych – zarówno 
kapitałowego, jak i repartycyjnego; 

4. zauważa, że kryzys ujawnił kruchość 
obu systemów emerytalnych – zarówno 
kapitałowego, jak i repartycyjnego;

zaleca systemy wielofilarowe, składające 
się co najmniej z:
[...]

wzywa Komisję do zapewnienia, by
jakiekolwiek istniejące lub przyszłe 
uregulowanie w obszarze emerytur sprzyjało 
wielofilarowym systemom emerytalnym;

wzywa Komisję do zapewnienia tego, żeby
jakiekolwiek istniejące lub przyszłe 
uregulowanie w obszarze emerytur sprzyjało 
wielofilarowym systemom emerytalnym;

Or. en

Poprawka 104
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – wprowadzenie
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Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że kryzys ujawnił kruchość 
obu systemów emerytalnych – zarówno 
kapitałowego, jak i repartycyjnego; zaleca 
systemy wielofilarowe, składające się co 
najmniej z:

4. zauważa, że w niektórych państwach 
członkowskich kryzys ujawnił kruchość 
obu systemów emerytalnych – zarówno 
kapitałowego, jak i repartycyjnego; zaleca 
podejście całościowe do reform 
emerytalnych, uwzględniające wszystkie 
części składowe systemów emerytalnych 
przy założeniu, że system składa się z:

Or. fr

Poprawka 105
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że kryzys ujawnił kruchość 
obu systemów emerytalnych – zarówno
kapitałowego, jak i repartycyjnego; zaleca 
systemy wielofilarowe, składające się co 
najmniej z:

4. zauważa, że kryzys gospodarczy i 
finansowy ujawnił kruchość zwłaszcza 
kapitałowego systemu emerytalnego; 
zaleca systemy wielofilarowe, składające 
się co najmniej z:

Or. de

Poprawka 106
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że kryzys ujawnił kruchość 
obu systemów emerytalnych – zarówno 
kapitałowego, jak i repartycyjnego; zaleca 
systemy wielofilarowe, składające się co 
najmniej z:

4. zauważa, że kryzys oraz wyzwania 
związane ze starzeniem się społeczeństwa 
ujawniły kruchość obu systemów 
emerytalnych – zarówno kapitałowego, jak 
i repartycyjnego; zaleca systemy 
wielofilarowe prowadzące do dalszej 



PE502.214v02-00 56/168 AM\924597PL.doc

PL

indywidualizacji programów 
emerytalnych; podkreśla, że systemy 
emerytalne są głęboko osadzone w 
realiach kulturowych, społecznych, 
politycznych i gospodarczych danego 
państwa członkowskiego; 

Or. en

Poprawka 107
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że kryzys ujawnił kruchość 
obu systemów emerytalnych – zarówno 
kapitałowego, jak i repartycyjnego; zaleca 
systemy wielofilarowe, składające się co 
najmniej z:

4. zauważa, że kryzys ujawnił kruchość 
obu systemów emerytalnych – zarówno 
kapitałowego, jak i repartycyjnego; zaleca, 
aby państwa członkowskie rozważyły, 
gdzie jest to właściwe, wprowadzenie lub 
utrzymanie systemów wielofilarowych, 
składających się na przykład z:

Or. en

Poprawka 108
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że kryzys ujawnił kruchość 
obu systemów emerytalnych – zarówno
kapitałowego, jak i repartycyjnego; zaleca 
systemy wielofilarowe, składające się co 
najmniej z:

4. zauważa, że kryzys bankowy i 
finansowy ujawnił kruchość zwłaszcza
kapitałowego, lecz także repartycyjnego 
systemu emerytalnego; zaleca systemy 
wielofilarowe, składające się co najmniej 
z:

Or. de
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Poprawka 109
Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że kryzys ujawnił kruchość 
obu systemów emerytalnych – zarówno 
kapitałowego, jak i repartycyjnego; zaleca 
systemy wielofilarowe, składające się co 
najmniej z:

4. zauważa, że kryzys ujawnił kruchość 
obu systemów emerytalnych – zarówno 
kapitałowego, jak i repartycyjnego; zaleca 
systemy wielofilarowe, które mogą 
składać się z:

Or. hu

Poprawka 110
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

i. publicznego – pierwszego filaru –
godnego minimalnego świadczenia 
emerytalnego;

skreślony

Or. en

Poprawka 111
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

i. publicznego – pierwszego filaru –
godnego minimalnego świadczenia 
emerytalnego;

skreślony
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Or. en

Poprawka 112
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

i. publicznego – pierwszego filaru –
godnego minimalnego świadczenia 
emerytalnego;

i. pierwszego filaru zapewniającego 
poziom życia;

Or. de

Poprawka 113
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

i. publicznego – pierwszego filaru –
godnego minimalnego świadczenia 
emerytalnego;

i. publicznego świadczenia emerytalnego 
w ramach systemu repartycyjnego –
pierwszego filaru, które może tworzyć 
pewną podstawę finansowania poziomu i 
jakości życia, a tym samym niezależnego i 
godnego życia;

Or. de

Poprawka 114
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

i. publicznego – pierwszego filaru – i. publicznego – pierwszego filaru –
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godnego minimalnego świadczenia 
emerytalnego;

świadczenia emerytalnego zapewniającego 
poziom życia;

Or. de

Poprawka 115
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

i. publicznego – pierwszego filaru –
godnego minimalnego świadczenia 
emerytalnego;

i. przede wszystkim publicznego –
pierwszego filaru – adekwatnego
świadczenia emerytalnego
umożliwiającego godne życie i 
zapewniającego wystarczający dochód 
zastępczy;

Or. fr

Poprawka 116
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

i. publicznego – pierwszego filaru –
godnego minimalnego świadczenia 
emerytalnego;

i. publicznego systemu emerytalnego, 
zawierającego składnik repartycyjny, 
składnik kapitałowy lub oba składniki, z 
gwarancją godnego minimalnego 
świadczenia emerytalnego;

Or. en

Poprawka 117
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE



PE502.214v02-00 60/168 AM\924597PL.doc

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

ii. kapitałowego, związanego z 
zatrudnieniem, obligatoryjnego 
świadczenia emerytalnego – drugiego 
filaru – zarządzanego przez (sektorowych) 
partnerów społecznych; 

skreślony

Or. en

Poprawka 118
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

ii. kapitałowego, związanego z 
zatrudnieniem, obligatoryjnego 
świadczenia emerytalnego – drugiego 
filaru – zarządzanego przez (sektorowych) 
partnerów społecznych; 

skreślony

Or. en

Poprawka 119
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

ii. kapitałowego, związanego z 
zatrudnieniem, obligatoryjnego 
świadczenia emerytalnego – drugiego
filaru – zarządzanego przez (sektorowych) 
partnerów społecznych;

ii. solidnego, przejrzystego i publicznego 
świadczenia emerytalnego – pierwszego 
filaru – jako podstawy finansowania 
poziomu życia;

Or. de
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Poprawka 120
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

ii. kapitałowego, związanego z 
zatrudnieniem, obligatoryjnego 
świadczenia emerytalnego – drugiego 
filaru – zarządzanego przez (sektorowych) 
partnerów społecznych; 

ii. szeroko dostępnych, związanych z 
zatrudnieniem pracowniczych funduszy 
emerytalnych, zarządzanych przez 
(sektorowych) partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 121
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

ii. kapitałowego, związanego z 
zatrudnieniem, obligatoryjnego
świadczenia emerytalnego – drugiego 
filaru – zarządzanego przez (sektorowych) 
partnerów społecznych; 

ii. kapitałowego, związanego z 
zatrudnieniem, szeroko 
rozpowszechnionego zbiorowego
świadczenia emerytalnego – drugiego 
filaru – zarządzanego na poziomie sektora 
lub na poziomie przedsiębiorstwa; 

Or. en

Poprawka 122
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

ii. kapitałowego, związanego z ii. kapitałowego, związanego z 
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zatrudnieniem, obligatoryjnego
świadczenia emerytalnego – drugiego 
filaru – zarządzanego przez (sektorowych) 
partnerów społecznych;

zatrudnieniem, zbiorowego, powszechnego
uzupełniającego świadczenia 
emerytalnego – drugiego filaru –
zarządzanego przez (sektorowych) 
partnerów społecznych, wprowadzanego 
najlepiej na mocy układów zbiorowych i 
uwzględniającego podstawowe wymiary 
solidarności między pracownikami i 
odpowiedzialności pracodawców;
zaznacza, że odpowiedzialność za drugi 
filar nie powinna spoczywać na władzach 
publicznych;

Or. fr

Poprawka 123
Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – akapit pierwszy – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

ii. kapitałowego, związanego z 
zatrudnieniem, obligatoryjnego
świadczenia emerytalnego – drugiego 
filaru – zarządzanego przez (sektorowych) 
partnerów społecznych;

ii. kapitałowego, związanego z 
zatrudnieniem, zbiorowego świadczenia 
emerytalnego – drugiego filaru – które 
może być zarządzane również przez 
(sektorowych) partnerów społecznych;

Or. hu

Poprawka 124
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

ii. kapitałowego, związanego z 
zatrudnieniem, obligatoryjnego 
świadczenia emerytalnego – drugiego 
filaru – zarządzanego przez (sektorowych) 

ii. kapitałowego, związanego z 
zatrudnieniem zbiorowego świadczenia 
emerytalnego – drugiego filaru – którym 
mogliby zarządzać (sektorowi) partnerzy 
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partnerów społecznych; społeczni;

Or. en

Poprawka 125
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

ii. kapitałowego, związanego z 
zatrudnieniem, obligatoryjnego 
świadczenia emerytalnego – drugiego 
filaru – zarządzanego przez (sektorowych)
partnerów społecznych;

ii. kapitałowego, związanego z 
zatrudnieniem, obligatoryjnego zbiorowego
świadczenia emerytalnego – drugiego 
filaru – negocjowanego przez partnerów 
społecznych, a zarządzanego przez 
niezależne organy podlegające nadzorowi 
publicznemu, z udziałem uczestników 
systemu;

Or. en

Poprawka 126
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

ii. kapitałowego, związanego z 
zatrudnieniem, obligatoryjnego 
świadczenia emerytalnego – drugiego 
filaru – zarządzanego przez (sektorowych) 
partnerów społecznych;

ii. związanego z zatrudnieniem,
zbiorowego świadczenia emerytalnego –
drugiego filaru – zarządzanego przez 
(sektorowych) partnerów społecznych oraz 
mającego charakter uzupełniający;

Or. de

Poprawka 127
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann
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Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

ii. kapitałowego, związanego z 
zatrudnieniem, obligatoryjnego 
świadczenia emerytalnego – drugiego 
filaru – zarządzanego przez (sektorowych) 
partnerów społecznych;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 128
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

ii. kapitałowego, związanego z 
zatrudnieniem, obligatoryjnego 
świadczenia emerytalnego – drugiego 
filaru – zarządzanego przez (sektorowych) 
partnerów społecznych;

ii. kapitałowego, związanego z 
zatrudnieniem, obligatoryjnego zbiorowego
świadczenia emerytalnego – drugiego 
filaru – zarządzanego przez (sektorowych) 
partnerów społecznych; należy przy tym 
zapewnić pracownikom prawo dostępu do 
produktów emerytalnych drugiego filaru;
wkłady pracodawców w emerytury 
pracownicze podlegają nadal zasadzie 
dobrowolności;

Or. de

Poprawka 129
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

ii. kapitałowego, związanego z 
zatrudnieniem, obligatoryjnego 

ii. kapitałowego, związanego z 
zatrudnieniem, obligatoryjnego zbiorowego
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świadczenia emerytalnego – drugiego 
filaru – zarządzanego przez (sektorowych) 
partnerów społecznych; 

świadczenia emerytalnego – drugiego 
filaru – zarządzanego przez (sektorowych) 
partnerów społecznych, z obowiązkowym 
udziałem pracodawców i pracowników, 
których to dotyczy; 

Or. en

Poprawka 130
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

iii. indywidualnego świadczenia 
emerytalnego – trzeci filar – opartego na 
prywatnych oszczędnościach; 

skreślony

Or. en

Poprawka 131
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

iii. indywidualnego świadczenia 
emerytalnego – trzeci filar – opartego na 
prywatnych oszczędnościach; 

skreślony

Or. en

Poprawka 132
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt iii
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Projekt rezolucji Poprawka

iii. indywidualnego świadczenia 
emerytalnego – trzeci filar – opartego na 
prywatnych oszczędnościach;

skreślony

Or. de

Poprawka 133
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

iii. indywidualnego świadczenia 
emerytalnego – trzeci filar – opartego na 
prywatnych oszczędnościach; 

iii. prywatnych oszczędności na 
emeryturę;

Or. en

Poprawka 134
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

iii. indywidualnego świadczenia 
emerytalnego – trzeci filar – opartego na 
prywatnych oszczędnościach;

iii. kapitałowego, związanego z 
zatrudnieniem, dobrowolnego zbiorowego
świadczenia emerytalnego – drugiego 
filaru – zarządzanego głównie przez 
partnerów społecznych;

Or. de

Poprawka 135
Frédéric Daerden
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Projekt rezolucji
Ustęp 4 – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

iii. indywidualnego świadczenia 
emerytalnego – trzeci filar – opartego na 
prywatnych oszczędnościach;

iii. opcjonalnego indywidualnego 
świadczenia emerytalnego dla osób 
mogących gromadzić prywatne 
oszczędności – trzeci filar – które nie 
byłoby w żadnym wypadku promowane 
poprzez zachęty podatkowe;

Or. fr

Poprawka 136
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia wprowadzenia takich i 
porównywalnych systemów tam, gdzie 
jeszcze one nie istnieją; wzywa Komisję 
do zapewnienia, by jakiekolwiek istniejące 
lub przyszłe uregulowanie w obszarze 
emerytur sprzyjało wielofilarowym 
systemom emerytalnym;

wzywa Komisję do zapewnienia tego, żeby
jakiekolwiek istniejące lub przyszłe 
uregulowanie w obszarze emerytur 
sprzyjało wielofilarowym systemom 
emerytalnym, z uwzględnieniem specyfiki 
systemów emerytalnych państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 137
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – akapit pierwszy
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Projekt rezolucji Poprawka

wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia wprowadzenia takich i 
porównywalnych systemów tam, gdzie 
jeszcze one nie istnieją; wzywa Komisję 
do zapewnienia, by jakiekolwiek istniejące 
lub przyszłe uregulowanie w obszarze 
emerytur sprzyjało wielofilarowym 
systemom emerytalnym;

wzywa Komisję do zapewnienia tego, żeby
jakiekolwiek istniejące lub przyszłe 
uregulowanie w obszarze emerytur 
sprzyjało wielofilarowym systemom 
emerytalnym, przy pełnym ich 
poszanowaniu;

Or. en

Poprawka 138
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia wprowadzenia takich i 
porównywalnych systemów tam, gdzie 
jeszcze one nie istnieją; wzywa Komisję 
do zapewnienia, by jakiekolwiek istniejące 
lub przyszłe uregulowanie w obszarze 
emerytur sprzyjało wielofilarowym 
systemom emerytalnym;

wzywa Komisję do zapewnienia tego, żeby
jakiekolwiek istniejące lub przyszłe 
uregulowanie w obszarze emerytur 
sprzyjało wielofilarowym systemom 
emerytalnym;

Or. en

Poprawka 139
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

 wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia wprowadzenia takich i 
porównywalnych systemów tam, gdzie

wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia wprowadzenia takich i 
porównywalnych systemów tam, gdzie 
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jeszcze one nie istnieją; wzywa Komisję do 
zapewnienia, by jakiekolwiek istniejące lub 
przyszłe uregulowanie w obszarze 
emerytur sprzyjało wielofilarowym
systemom emerytalnym;

jeszcze one nie istnieją; wzywa Komisję do 
zapewnienia tego, żeby jakiekolwiek 
istniejące lub przyszłe uregulowania w 
obszarze emerytur sprzyjały systemom 
emerytalnym; 

Or. de

Poprawka 140
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

 wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia wprowadzenia takich i 
porównywalnych systemów tam, gdzie 
jeszcze one nie istnieją; wzywa Komisję do 
zapewnienia, by jakiekolwiek istniejące lub 
przyszłe uregulowanie w obszarze 
emerytur sprzyjało wielofilarowym
systemom emerytalnym;

wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia wprowadzenia takich i 
porównywalnych systemów tam, gdzie 
jeszcze one nie istnieją; wzywa Komisję do 
zapewnienia tego, żeby jakiekolwiek 
istniejące lub przyszłe uregulowanie w 
obszarze emerytur sprzyjało systemom 
emerytalnym trwałym zarówno z 
finansowego, jak i społecznego punktu 
widzenia, z jednoczesnym wzmocnieniem 
polityki służącej zapewnieniu dobrego 
samopoczucia osób starszych poprzez inne 
środki, niż emerytura, np. poprzez 
wsparcie podatkowe w nabywaniu prawa 
własności do lokalu, bądź też objęcie 
ochroną ubezpieczeniową świadczeń 
zdrowotnych;

Or. fr

Poprawka 141
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – akapit pierwszy
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Projekt rezolucji Poprawka

 wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia wprowadzenia takich i 
porównywalnych systemów tam, gdzie 
jeszcze one nie istnieją; wzywa Komisję do 
zapewnienia, by jakiekolwiek istniejące lub 
przyszłe uregulowanie w obszarze 
emerytur sprzyjało wielofilarowym 
systemom emerytalnym;

wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia wprowadzenia takich i 
porównywalnych systemów tam, gdzie 
jeszcze one nie istnieją, oraz do 
zapewnienia tego, żeby oszczędności na 
emerytury zostały dobrze zabezpieczone 
oraz zachowane do wykorzystania w 
przyszłości, a nie padały ofiarą 
krótkoterminowych interesów rządów 
borykających się z trudnościami 
finansowymi; wzywa Komisję do 
zapewnienia tego, żeby jakiekolwiek 
istniejące lub przyszłe uregulowanie w 
obszarze emerytur sprzyjało 
wielofilarowym systemom emerytalnym, 
zarówno pod względem finansowym, jak 
pod względem zrównoważenia 
społecznego;

Or. en

Poprawka 142
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

 wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia wprowadzenia takich i 
porównywalnych systemów tam, gdzie 
jeszcze one nie istnieją; wzywa Komisję do 
zapewnienia, by jakiekolwiek istniejące lub 
przyszłe uregulowanie w obszarze 
emerytur sprzyjało wielofilarowym 
systemom emerytalnym;

stwierdza przy tym, że pierwszy filar 
powinien być najważniejszy i w związku z 
tym należy poświęcić mu stosunkowo 
więcej uwagi; wzywa państwa 
członkowskie do rozważenia 
wprowadzenia takich i porównywalnych 
systemów tam, gdzie jeszcze one nie 
istnieją; wzywa Komisję do zapewnienia 
tego, żeby jakiekolwiek istniejące lub 
przyszłe uregulowanie w obszarze 
emerytur sprzyjało wielofilarowym 
systemom emerytalnym;

Or. de
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Poprawka 143
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – akapit drugi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa państwa członkowskie do 
przyspieszenia i wdrożenia wymaganych 
reform zapewniających stabilność 
gospodarczą systemów emerytalnych w 
oparciu o zagwarantowanie adekwatnych 
emerytur, jak również w myśl zasadniczej 
roli systemów emerytalnych, która polega 
między innymi na umożliwieniu starszym 
ludziom życia na adekwatnym poziomie 
oraz niezależności finansowej;

Or. el

Poprawka 144
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. przyjmuje z zadowoleniem zalecenie 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego dotyczące ustalenia 
minimalnych wysokości emerytur w celu 
zapewnienia dochodów emerytalnych 
przekraczających poziom ubóstwa;

Or. fr

Poprawka 145
Kinga Göncz
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uznaje znaczenie funduszy 
emerytalnych jako podstawowych i 
wiarygodnych długoterminowych 
inwestorów w gospodarkę UE; podkreśla 
ich doniosłość w osiąganiu sztandarowych 
celów strategii Europa 2020 dotyczących 
wzrostu gospodarczego, zwiększenia liczby 
miejsc pracy oraz jakości zatrudnienia, a 
także rozwijania społeczeństw 
sprzyjających integracji społecznej;
zachęca Komisję, by nie narażała na 
szwank potencjału inwestycyjnego 
funduszy emerytalnych przy 
wprowadzaniu lub zmianie unijnych 
uregulowań prawnych, zwłaszcza 
dokonując przeglądu dyrektywy w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru 
nad takimi instytucjami;

skreślony

Or. en

Poprawka 146
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uznaje znaczenie funduszy 
emerytalnych jako podstawowych i 
wiarygodnych długoterminowych 
inwestorów w gospodarkę UE; podkreśla 
ich doniosłość w osiąganiu sztandarowych 
celów strategii Europa 2020 dotyczących 
wzrostu gospodarczego, zwiększenia liczby 
miejsc pracy oraz jakości zatrudnienia, a 
także rozwijania społeczeństw 
sprzyjających integracji społecznej;
zachęca Komisję, by nie narażała na 

skreślony
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szwank potencjału inwestycyjnego 
funduszy emerytalnych przy 
wprowadzaniu lub zmianie unijnych 
uregulowań prawnych, zwłaszcza 
dokonując przeglądu dyrektywy w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru 
nad takimi instytucjami;

Or. de

Poprawka 147
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uznaje znaczenie funduszy emerytalnych 
jako podstawowych i wiarygodnych 
długoterminowych inwestorów w 
gospodarkę UE; podkreśla ich doniosłość 
w osiąganiu sztandarowych celów strategii 
Europa 2020 dotyczących wzrostu 
gospodarczego, zwiększenia liczby miejsc 
pracy oraz jakości zatrudnienia, a także 
rozwijania społeczeństw sprzyjających 
integracji społecznej; zachęca Komisję, by 
nie narażała na szwank potencjału 
inwestycyjnego funduszy emerytalnych 
przy wprowadzaniu lub zmianie unijnych 
uregulowań prawnych, zwłaszcza 
dokonując przeglądu dyrektywy w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru nad 
takimi instytucjami;

5. uznaje potencjał prawidłowo 
regulowanych funduszy emerytalnych jako 
podstawowych i wiarygodnych 
długoterminowych inwestorów w 
gospodarkę UE; podkreśla ich doniosłość 
w osiąganiu sztandarowych celów strategii 
Europa 2020 dotyczących 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
zwiększenia liczby miejsc pracy oraz 
jakości zatrudnienia, a także rozwijania 
społeczeństw sprzyjających integracji 
społecznej; wzywa Komisję do 
przedłożenia propozycji inicjatyw w celu 
zapewnienia tego, żeby systemy 
emerytalne przyczyniały się do 
zrównoważonych i innowacyjnych 
inwestycji społecznych w myśl strategii 
Europa 2020; zachęca Komisję do tego, 
żeby w pierwszej kolejności dopilnowała, 
by fundusze emerytalne nie były narażane 
na zbytnie ryzyko oraz by funkcjonowały 
mechanizmy zabezpieczające przed 
niewypłacalnością funduszy 
emerytalnych; wzywa Komisję do 
położenia nacisku na ochronę 
konsumentów poprzez obniżenie ryzyka 
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inwestycyjnego funduszy emerytalnych 
oraz zwiększenie stałych dochodów, 
zwłaszcza dokonując przeglądu dyrektywy 
w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami;

Or. en

Poprawka 148
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uznaje znaczenie funduszy 
emerytalnych jako podstawowych i 
wiarygodnych długoterminowych 
inwestorów w gospodarkę UE; podkreśla 
ich doniosłość w osiąganiu sztandarowych 
celów strategii Europa 2020 dotyczących 
wzrostu gospodarczego, zwiększenia 
liczby miejsc pracy oraz jakości 
zatrudnienia, a także rozwijania 
społeczeństw sprzyjających integracji 
społecznej; zachęca Komisję, by nie 
narażała na szwank potencjału 
inwestycyjnego funduszy emerytalnych 
przy wprowadzaniu lub zmianie unijnych 
uregulowań prawnych, zwłaszcza 
dokonując przeglądu dyrektywy w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru 
nad takimi instytucjami;

5. uznaje znaczenie wszystkich podmiotów 
wypłacających emerytury jako 
podstawowych i wiarygodnych 
długoterminowych inwestorów w 
gospodarkę UE; podkreśla ich doniosłość 
w osiąganiu sztandarowych celów strategii 
Europa 2020 dotyczących wzrostu 
gospodarczego, zwiększenia liczby miejsc 
pracy oraz jakości zatrudnienia, a także 
rozwijania społeczeństw sprzyjających 
integracji społecznej; zachęca Komisję, by 
nie narażała na szwank potencjału 
inwestycyjnego podmiotów wypłacających 
emerytury przy wprowadzaniu lub zmianie 
unijnych uregulowań prawnych;

Or. en

Poprawka 149
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. uznaje znaczenie funduszy 
emerytalnych jako podstawowych i 
wiarygodnych długoterminowych 
inwestorów w gospodarkę UE; podkreśla 
ich doniosłość w osiąganiu sztandarowych 
celów strategii Europa 2020 dotyczących 
wzrostu gospodarczego, zwiększenia 
liczby miejsc pracy oraz jakości 
zatrudnienia, a także rozwijania 
społeczeństw sprzyjających integracji 
społecznej; zachęca Komisję, by nie 
narażała na szwank potencjału 
inwestycyjnego funduszy emerytalnych 
przy wprowadzaniu lub zmianie unijnych 
uregulowań prawnych, zwłaszcza 
dokonując przeglądu dyrektywy w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru nad 
takimi instytucjami;

5. uznaje znaczenie podmiotów 
wypłacających emerytury pracownicze i 
indywidualne jako podstawowych i 
wiarygodnych długoterminowych 
inwestorów w gospodarkę UE; podkreśla 
ich doniosłość w osiąganiu sztandarowych 
celów strategii Europa 2020 dotyczących 
wzrostu gospodarczego, zwiększenia 
liczby miejsc pracy oraz jakości 
zatrudnienia, a także rozwijania 
społeczeństw sprzyjających integracji 
społecznej; zachęca Komisję, by nie 
narażała na szwank potencjału 
inwestycyjnego funduszy emerytalnych 
przy wprowadzaniu lub zmianie unijnych 
uregulowań prawnych, zwłaszcza 
dokonując przeglądu dyrektywy w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru nad 
takimi instytucjami;

Or. en

Poprawka 150
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uznaje znaczenie funduszy emerytalnych 
jako podstawowych i wiarygodnych 
długoterminowych inwestorów w 
gospodarkę UE; podkreśla ich doniosłość
w osiąganiu sztandarowych celów strategii 
Europa 2020 dotyczących wzrostu 
gospodarczego, zwiększenia liczby miejsc 
pracy oraz jakości zatrudnienia, a także 
rozwijania społeczeństw sprzyjających 
integracji społecznej; zachęca Komisję, by 
nie narażała na szwank potencjału 
inwestycyjnego funduszy emerytalnych 

5. uznaje potencjalne znaczenie jednostek 
zapewniających finansowanie systemów 
emerytalnych (funduszy emerytalnych i 
zakładów ubezpieczeń) jako 
podstawowych i wiarygodnych 
długoterminowych inwestorów w 
gospodarkę UE; podkreśla, że odegrają 
one ważną rolę w osiąganiu 
sztandarowych celów strategii Europa 
2020 dotyczących wzrostu gospodarczego, 
zwiększenia liczby miejsc pracy oraz 
jakości zatrudnienia, a także rozwijania 



PE502.214v02-00 76/168 AM\924597PL.doc

PL

przy wprowadzaniu lub zmianie unijnych 
uregulowań prawnych, zwłaszcza 
dokonując przeglądu dyrektywy w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru nad 
takimi instytucjami;

społeczeństw sprzyjających integracji 
społecznej, jeżeli w sposób odpowiedzialny 
ukierunkują inwestycje na sektory 
przyszłości na terytorium Unii; zaznacza, 
że owo ukierunkowanie inwestycji 
mogłoby dotyczyć w pierwszej kolejności 
rozwoju samego przedsiębiorstwa, z 
którym powiązane są systemy emerytalne;
przyjmuje z zadowoleniem zapowiedziane 
przez Komisję przeprowadzenie w ramach 
przyszłej zielonej księgi w sprawie 
inwestycji długoterminowych oceny 
wpływu na te inwestycje przepisów Unii 
dotyczących inwestycji dodatkowych 
programów emerytalnych; zachęca 
Komisję, by nie narażała na szwank 
potencjału inwestycyjnego funduszy 
emerytalnych przy wprowadzaniu lub 
zmianie unijnych uregulowań prawnych, 
zwłaszcza dokonując przeglądu dyrektywy 
w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami;

Or. fr

Poprawka 151
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do zadbania o 
należytą reprezentację młodych ludzi przy 
zarządzaniu funduszami emerytalnymi 
oraz do zapewnienia tego, żeby każda 
regulacja dotycząca funduszy 
emerytalnych uwzględniała w 
szczególności cel zagwarantowania 
przyszłym pokoleniom adekwatnych 
emerytur, odpornych na 
wahania/zmiany/wstrząsy na rynkach 
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finansowych oraz zmiany demograficzne.

Or. en

Poprawka 152
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. przypomina strategię lizbońską 2000–
2010, w której kontekście Komisja wraz z 
państwami członkowskimi w ciągu 
dziesięciolecia w wyczerpujący sposób 
omówili reformy strukturalne w aspekcie 
makroekonomicznym, 
mikroekonomicznym oraz polityki 
zatrudnienia, wskutek czego powstały 
zalecenia dla poszczególnych państw 
oparte na Traktacie – wiele z tych zaleceń 
odnosiło się bezpośrednio lub pośrednio 
do zabezpieczenia adekwatnych i 
stabilnych emerytur; potępia 
niewprowadzenie tych zaleceń w życie, 
jako że mogły one w istotny sposób 
złagodzić skutki kryzysu;

Or. en

Poprawka 153
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. z zadowoleniem przyjmuje 
wyczerpujące publikacje wysokiej jakości: 
sprawozdanie na temat starzenia się 
społeczeństwa w roku 2012 oraz 
sprawozdanie na temat adekwatności 
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emerytur w roku 2012, zgłębiające 
zagadnienie długoterminowej 
adekwatności i stabilności systemów 
emerytalnych we wszystkich państwach 
członkowskich; potępia to, że aspekty
adekwatności i stabilności emerytur 
zostały ujęte w osobnych sprawozdaniach 
o wysoce technicznym charakterze; pilnie 
wzywa Komisję i Radę do wydania 
skonsolidowanego, zwięzłego i 
pozbawionego technicznego charakteru 
streszczenia dla obywateli, które pozwoli 
obywatelom UE ocenić wyzwania stojące 
przed ich krajowym systemem 
emerytalnym w ogólnounijnym ujęciu 
porównawczym;

Or. en

Poprawka 154
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że aby osiągnąć 
kompleksowe rozwiązanie wyzwania, 
jakim są emerytury, nadrzędne znaczenie 
ma osiągnięcie konsensusu między 
rządami a partnerami społecznymi, przy 
uwzględnieniu potrzeby pracowania 
dłużej, przystosowania się do warunków 
pracy i uczenia się przez całe życie, by 
umożliwić ludziom pracowanie dłużej;

6. jest zdania, że aby osiągnąć 
kompleksowe rozwiązanie wyzwania, 
jakim są emerytury, nadrzędne znaczenie 
ma osiągnięcie konsensusu między 
rządami a partnerami społecznymi;

Or. pt

Poprawka 155
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że aby osiągnąć 
kompleksowe rozwiązanie wyzwania, 
jakim są emerytury, nadrzędne znaczenie 
ma osiągnięcie konsensusu między 
rządami a partnerami społecznymi, przy 
uwzględnieniu potrzeby pracowania 
dłużej, przystosowania się do warunków 
pracy i uczenia się przez całe życie, by 
umożliwić ludziom pracowanie dłużej;

6. jest zdania, że aby osiągnąć 
kompleksowe rozwiązanie wyzwania, 
jakim są emerytury, nadrzędne znaczenie 
ma osiągnięcie konsensusu między 
rządami a partnerami społecznymi, w celu 
przystosowania się do warunków pracy i 
uczenia się przez całe życie, by umożliwić 
ludziom pracowanie dłużej;

Or. en

Poprawka 156
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że aby osiągnąć 
kompleksowe rozwiązanie wyzwania, 
jakim są emerytury, nadrzędne znaczenie 
ma osiągnięcie konsensusu między 
rządami a partnerami społecznymi, przy 
uwzględnieniu potrzeby pracowania 
dłużej, przystosowania się do warunków 
pracy i uczenia się przez całe życie, by 
umożliwić ludziom pracowanie dłużej;

6. jest zdania, że aby osiągnąć 
kompleksowe rozwiązanie wyzwania, 
jakim są emerytury, nadrzędne znaczenie 
ma osiągnięcie konsensusu między 
rządami a partnerami społecznymi, przy 
uwzględnieniu potrzeby zmniejszenia 
wskaźnika zależności ekonomicznej 
systemów ochrony socjalnej, dalszej 
poprawy warunków pracy i szerzej 
zakrojonego promowania uczenia się 
przez całe życie, by umożliwić ludziom 
pracowanie dłużej i osiąganie ustawowego 
wieku emerytalnego;

Or. fr

Poprawka 157
Anthea McIntyre
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że aby osiągnąć 
kompleksowe rozwiązanie wyzwania, 
jakim są emerytury, nadrzędne znaczenie 
ma osiągnięcie konsensusu między 
rządami a partnerami społecznymi, przy 
uwzględnieniu potrzeby pracowania dłużej, 
przystosowania się do warunków pracy i 
uczenia się przez całe życie, by umożliwić 
ludziom pracowanie dłużej;

6. jest zdania, że aby osiągnąć skuteczne 
rozwiązanie wyzwania, jakim są 
emerytury, nadrzędne znaczenie ma 
wymiana najlepszych praktyk między 
rządami a partnerami społecznymi, przy 
uwzględnieniu potrzeby pracowania dłużej, 
przystosowania się do warunków pracy i 
uczenia się przez całe życie, by umożliwić 
ludziom pracowanie dłużej;

Or. en

Poprawka 158
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że aby osiągnąć 
kompleksowe rozwiązanie wyzwania, 
jakim są emerytury, nadrzędne znaczenie 
ma osiągnięcie konsensusu między 
rządami a partnerami społecznymi, przy 
uwzględnieniu potrzeby pracowania 
dłużej, przystosowania się do warunków 
pracy i uczenia się przez całe życie, by 
umożliwić ludziom pracowanie dłużej;

6. jest zdania, że aby osiągnąć 
kompleksowe rozwiązanie wyzwania, 
jakim są emerytury, nadrzędne znaczenie 
ma osiągnięcie konsensusu między 
rządami a partnerami społecznymi, przy 
uwzględnieniu potrzeby dłuższej 
aktywności zawodowej przy jednoczesnym 
utrzymaniu zdrowia, przystosowania się 
do warunków pracy i uczenia się przez całe 
życie, by umożliwić ludziom pracowanie 
aż do osiągnięcia ustawowego wieku 
emerytalnego;

Or. de

Poprawka 159
Heinz K. Becker
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że aby osiągnąć 
kompleksowe rozwiązanie wyzwania, 
jakim są emerytury, nadrzędne znaczenie 
ma osiągnięcie konsensusu między 
rządami a partnerami społecznymi, przy 
uwzględnieniu potrzeby pracowania dłużej, 
przystosowania się do warunków pracy i 
uczenia się przez całe życie, by umożliwić 
ludziom pracowanie dłużej;

6. jest zdania, że aby osiągnąć 
kompleksowe rozwiązanie wyzwania, 
jakim są emerytury, nadrzędne znaczenie 
ma osiągnięcie konsensusu między 
rządami a partnerami społecznymi, przy 
uwzględnieniu potrzeby pracowania dłużej, 
przystosowania się do warunków pracy i 
uczenia się przez całe życie od młodości aż 
po starszy wiek, by umożliwić ludziom 
dobrowolne pracowanie dłużej – również 
po przekroczeniu ustawowego wieku 
emerytalnego; cel ten powinien być 
również wspierany zachętami 
podatkowymi, bowiem w ten sposób 
powstaje sytuacja korzystna dla 
wszystkich; wzywa państwa członkowskie, 
aby wspólnie z partnerami społecznymi 
opracowały środki umożliwiające takie 
możliwości szkoleniowe;

Or. de

Poprawka 160
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że aby osiągnąć 
kompleksowe rozwiązanie wyzwania, 
jakim są emerytury, nadrzędne znaczenie 
ma osiągnięcie konsensusu między 
rządami a partnerami społecznymi, przy 
uwzględnieniu potrzeby pracowania dłużej, 
przystosowania się do warunków pracy i 
uczenia się przez całe życie, by umożliwić 
ludziom pracowanie dłużej;

6. jest zdania, że aby osiągnąć 
kompleksowe rozwiązanie wyzwania, 
jakim są emerytury, nadrzędne znaczenie 
ma osiągnięcie konsensusu między 
rządami a partnerami społecznymi, przy 
uwzględnieniu potrzeby pracowania dłużej, 
przystosowania się do warunków pracy i
propagowania uczenia się przez całe życie, 
by umożliwić ludziom pracowanie dłużej;

Or. en
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Poprawka 161
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. jest zdania, że w większości państw 
członkowskich konieczne jest podjęcie 
pilnego działania, aby ich systemy 
emerytalne bardziej sprzyjały włączeniu, 
oraz na rzecz włączenia do tych systemów 
osób niebędących pracownikami, 
rozszerzając tym samym zarówno bazę 
płacących składki, jak i beneficjentów, 
zwłaszcza o osoby pracujące na własny 
rachunek, osoby utrzymujące się z 
dochodów spoza pracy oraz migrantów;
podkreśla wysokie ryzyko ubóstwa 
migrantów z państw trzecich na starość 
oraz wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do polepszenia przepisów 
umożliwiających przenoszenie uprawnień 
emerytalnych dla migrantów z państw 
trzecich;

Or. en

Poprawka 162
Minodora Cliveti

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję do przedstawienia 
projektu europejskiej dyrektywy ramowej 
w sprawie emerytur minimalnych, w 
której określono by to, że każdej osobie po 
osiągnięciu pewnego wieku, niezależnie 
od liczby przepracowanych lat, 
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przysługiwałaby emerytura minimalna;

Or. en

Poprawka 163
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że konsekwencją 
podniesienia ustawowego wieku 
emerytalnego będzie przede wszystkim 
przesunięcie kosztów ponoszonych 
wcześniej przez systemy emerytalne na 
inne pozycje kosztów w ramach systemów 
ochrony socjalnej, takie jak zasiłki dla 
bezrobotnych czy koszty opieki 
zdrowotnej;

Or. fr

Poprawka 164
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zasadniczy 
kierunek białej księgi, która sugeruje 
skoncentrowanie się na: zrównoważeniu 
okresu aktywności zawodowej z czasem 
spędzonym na emeryturze; rozwijaniu 
uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych i prywatnych 
systemów oszczędzania oraz poprawie 
unijnych narzędzi monitorowania tych
systemów emerytalnych;

7. z zadowoleniem przyjmuje zasadniczy 
kierunek białej księgi, która sugeruje 
zapewnienie stabilności finansowej 
systemów emerytalnych w celu 
zagwarantowania odpowiednich 
dochodów emerytalnych, umożliwiających 
osobom starszym godne życie, a tym 
samym zachowanie niezależności 
ekonomicznej, oraz poprawę unijnych 
narzędzi monitorowania systemów 
emerytalnych;
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Or. fr

Poprawka 165
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zasadniczy 
kierunek białej księgi, która sugeruje
skoncentrowanie się na: zrównoważeniu 
okresu aktywności zawodowej z czasem 
spędzonym na emeryturze; rozwijaniu 
uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych i prywatnych 
systemów oszczędzania oraz poprawie 
unijnych narzędzi monitorowania tych 
systemów emerytalnych;

7. wyraża zaniepokojenie tym, że w białej
księdze sugeruje się skoncentrowanie się 
na: rozwijaniu uzupełniających 
pracowniczych programów emerytalnych i 
prywatnych systemów oszczędzania, co 
pociągnie za sobą umniejszenie znaczenia 
publicznych systemów zabezpieczenia 
społecznego oraz zasad solidarności 
międzypokoleniowej;

Or. pt

Poprawka 166
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zasadniczy 
kierunek białej księgi, która sugeruje 
skoncentrowanie się na: zrównoważeniu 
okresu aktywności zawodowej z czasem 
spędzonym na emeryturze; rozwijaniu 
uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych i prywatnych 
systemów oszczędzania oraz poprawie 
unijnych narzędzi monitorowania tych 
systemów emerytalnych;

7. ubolewa nad tym, że w treści białej 
księgi Komisja nie uwzględniła należycie 
znaczenia powszechnych systemów 
pierwszego filaru chroniących przed 
ubóstwem dla walki z ubóstwem osób 
starszych; podkreśla, że zmniejszenie 
ubóstwa należy do celów strategii Europa 
2020 oraz że emeryci na obszarze całej UE 
są poważnie zagrożeniu ubóstwem;
podkreśla, że emerytury drugiego i 
trzeciego filaru są niedostępne dla 
większości szczególnie zagrożonych oraz 
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osób o bardzo niskich dochodach oraz że 
przestawienie systemów emerytalnych w tę 
stronę zagraża osiągnięciu celów UE 
dotyczących ubóstwa; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że biała księga 
skoncentruje się na: zrównoważeniu 
okresu aktywności zawodowej z czasem 
spędzonym na emeryturze; rozwijaniu i 
zabezpieczaniu istniejących 
uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych opartych na 
solidarności oraz poprawie unijnych 
narzędzi monitorowania tych systemów 
emerytalnych;

Or. en

Poprawka 167
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zasadniczy 
kierunek białej księgi, która sugeruje 
skoncentrowanie się na: zrównoważeniu 
okresu aktywności zawodowej z czasem 
spędzonym na emeryturze; rozwijaniu 
uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych i prywatnych 
systemów oszczędzania oraz poprawie 
unijnych narzędzi monitorowania tych 
systemów emerytalnych;

7. sprzeciwia się z przyczyn określonych w 
preambule zasadniczemu kierunkowi 
białej księgi, która sugeruje 
skoncentrowanie się na: zrównoważeniu 
okresu aktywności zawodowej z czasem 
spędzonym na emeryturze; rozwijaniu 
uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych i prywatnych 
systemów oszczędzania oraz poprawie 
unijnych narzędzi monitorowania tych 
systemów emerytalnych;

Or. de

Poprawka 168
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zasadniczy 
kierunek białej księgi, która sugeruje 
skoncentrowanie się na: zrównoważeniu 
okresu aktywności zawodowej z czasem 
spędzonym na emeryturze; rozwijaniu 
uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych i prywatnych 
systemów oszczędzania oraz poprawie 
unijnych narzędzi monitorowania tych 
systemów emerytalnych;

7. z zadowoleniem przyjmuje zasadniczy 
kierunek białej księgi, która sugeruje 
skoncentrowanie się na: zrównoważeniu 
okresu aktywności zawodowej z czasem 
spędzonym na emeryturze; rozwijaniu 
uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych dostępnych dla 
wszystkich pracowników, jak również
prywatnych systemów oszczędzania;

Or. el

Poprawka 169
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zasadniczy 
kierunek białej księgi, która sugeruje 
skoncentrowanie się na: zrównoważeniu 
okresu aktywności zawodowej z czasem 
spędzonym na emeryturze; rozwijaniu 
uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych i prywatnych 
systemów oszczędzania oraz poprawie 
unijnych narzędzi monitorowania tych 
systemów emerytalnych;

7. z zadowoleniem przyjmuje zasadniczy 
kierunek białej księgi, która sugeruje 
skoncentrowanie się na: zadbaniu o 
stabilność finansową systemów 
emerytalnych w celu zapewnienia 
adekwatnych świadczeń emerytalnych 
oraz godnego poziomu życia i 
niezależności ekonomicznej osobom 
starszym; zrównoważeniu okresu 
aktywności zawodowej z czasem 
spędzonym na emeryturze; rozwijaniu 
uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych i prywatnych 
systemów oszczędzania oraz poprawie 
unijnych narzędzi monitorowania tych 
systemów emerytalnych stosownie do 
zwiększenia liczby lat życia w dobrym 
zdrowiu, a nie wydłużenia średniego 
dalszego trwania życia;

Or. en
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Poprawka 170
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zasadniczy 
kierunek białej księgi, która sugeruje 
skoncentrowanie się na: zrównoważeniu 
okresu aktywności zawodowej z czasem 
spędzonym na emeryturze; rozwijaniu 
uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych i prywatnych 
systemów oszczędzania oraz poprawie 
unijnych narzędzi monitorowania tych 
systemów emerytalnych;

7. z zadowoleniem przyjmuje zasadniczy 
kierunek białej księgi, która sugeruje 
skoncentrowanie się na: zrównoważeniu 
okresu aktywności zawodowej z czasem 
spędzonym na emeryturze; rozwijaniu 
uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych i prywatnych 
systemów oszczędzania oraz poprawie 
unijnych narzędzi monitorowania tych 
systemów emerytalnych; podkreśla, że 
takie środki powinny zawsze pozostawać 
zgodne z zasadą pomocniczości, aby móc 
zaadaptować cechy pracowniczych 
systemów emerytalnych;

Or. en

Poprawka 171
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zasadniczy 
kierunek białej księgi, która sugeruje 
skoncentrowanie się na: zrównoważeniu 
okresu aktywności zawodowej z czasem 
spędzonym na emeryturze; rozwijaniu 
uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych i prywatnych 
systemów oszczędzania oraz poprawie 
unijnych narzędzi monitorowania tych 
systemów emerytalnych;

7. z zadowoleniem przyjmuje zasadniczy 
kierunek białej księgi, która sugeruje 
skoncentrowanie się na: zrównoważeniu 
okresu aktywności zawodowej z czasem 
spędzonym na emeryturze; rozwijaniu 
uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych i prywatnych 
systemów oszczędzania oraz poprawie 
unijnych narzędzi monitorowania tych 
systemów emerytalnych i znajomości 
systemów emerytalnych;
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Poprawka 172
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zaleca Komisji Europejskiej – w myśl 
wspólnego międzypokoleniowego 
podejmowania decyzji – włączenie 
dodatkowo w wiążący sposób 
ponadpartyjnych przedstawicieli pokoleń 
na szczeblu partnerów społecznych, a 
dokładniej Europejskiej Rady Młodzieży i 
Europejskiej Rady Seniorów, które 
reprezentują interesy odpowiednio 
młodzieży i seniorów z całej Europy (tak 
jak obecnie na przykład Europejskie 
Forum Młodzieży i Europejska Platforma 
AGE) oraz z którymi można 
przeprowadzać konsultacje przy 
podejmowaniu wszelkich decyzji 
dotyczących tych pokoleń;

Or. de

Poprawka 173
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. jest zaniepokojony tym, że niektóre 
państwa członkowskie najbardziej 
dotknięte kryzysem zadłużeniowym 
wykorzystują fundusze rezerwy 
emerytalnej niemal wyłącznie na spłatę 
długu krajowego; takie praktyki podnoszą 
ryzyko niemożności pełnego zwrotu tych 
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środków oraz zakłócają rynki długu, 
opóźniając niezbędne reformy;
(Przykładowo w Hiszpanii fundusz rezerwy 
emerytalnej o wartości 55 mld euro 
początkowo tworzony był w oparciu o 
zrównoważone podejście zakładające 
zakup aktywów wyłącznie o ratingu AAA.
W ostatnich latach zaniechano jednak tej 
praktyki i obecnie 90% aktywów funduszu 
stanowi hiszpański dług publiczny.)

Or. en

Poprawka 174
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca uwagę na prawo osób w 
podeszłym wieku do bezpieczeństwa 
gospodarczego w formie godziwej 
emerytury, nabyte poprzez opłacanie 
składek w latach aktywności zawodowej, a 
także prawo do warunków 
mieszkaniowych oraz do życia w rodzinie i 
wspólnocie, które zagwarantują im 
poszanowanie niezależności oraz 
zapobieganie izolacji i marginalizacji 
społecznej; osoby w podeszłym wieku 
mają prawo do wysokiej jakości publicznej 
sieci wsparcia dla osób w podeszłym 
wieku, do której dostęp mają wszyscy 
obywatele bez względu na swoją sytuację 
społeczno-ekonomiczną, a mianowicie do 
domów dziennego pobytu, domów seniora 
i usług świadczonych w domu; mają 
prawo do wysokiej jakości usług 
publicznej służby zdrowia, które zapewnią 
wszystkim możliwość zdrowego starzenia 
się;

Or. pt
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Poprawka 175
Liisa Jaakonsaari

Projekt rezolucji
Ustęp 7 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

podkreśla, że wydłużenie życia 
zawodowego jest niezbędne dla 
osiągnięcia adekwatnej wysokości 
emerytur oraz dla ich finansowania, 
jednak nie można go ograniczać do 
problematyki wieku emerytalnego;

Or. fi

Poprawka 176
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wdrażanie reform 
strukturalnych w dążeniu do osiągnięcia 
tego, by ludzie pracowali więcej i dłużej, 
jest jedynym realistycznym sposobem 
generowania dochodów z podatków i 
składek społecznych i emerytalnych, 
koniecznych do skonsolidowania 
budżetów państw członkowskich, a także 
sfinansowania adekwatnych, 
bezpiecznych i stabilnych systemów 
emerytalnych; wskazuje na zagrożenie, iż 
praca w niepełnym wymiarze godzin może 
prowadzić do jedynie częściowych 
świadczeń emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do odkładania środków na 
zwalczanie rosnących kosztów 
publicznych przechodzącego na emeryturę 
społeczeństwa;

skreślony
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Or. it

Poprawka 177
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wdrażanie reform 
strukturalnych w dążeniu do osiągnięcia 
tego, by ludzie pracowali więcej i dłużej, 
jest jedynym realistycznym sposobem 
generowania dochodów z podatków i 
składek społecznych i emerytalnych, 
koniecznych do skonsolidowania 
budżetów państw członkowskich, a także 
sfinansowania adekwatnych, 
bezpiecznych i stabilnych systemów 
emerytalnych; wskazuje na zagrożenie, iż 
praca w niepełnym wymiarze godzin może 
prowadzić do jedynie częściowych 
świadczeń emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do odkładania środków na 
zwalczanie rosnących kosztów publicznych 
przechodzącego na emeryturę 
społeczeństwa;

8. wskazuje na zagrożenie, iż praca w 
niepełnym wymiarze godzin może 
prowadzić do jedynie częściowych 
świadczeń emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do odkładania środków na 
zwalczanie rosnących kosztów publicznych 
przechodzącego na emeryturę 
społeczeństwa; podkreśla potrzebę zmiany 
uzyskiwania dochodów podatkowych z 
opodatkowania pracy na opodatkowanie 
środowiskowe i kapitałowe, aby wspierać
zatrudnienie i przywrócić stabilizację 
budżetów publicznych, rozszerzyć 
podstawę opodatkowania i zapewnić 
bardziej sprawiedliwy i równy rozdział 
obciążeń, również w systemie 
zabezpieczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 178
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wdrażanie reform 
strukturalnych w dążeniu do osiągnięcia 
tego, by ludzie pracowali więcej i dłużej, 
jest jedynym realistycznym sposobem 

8. jest zdania, że w kwestii przechodzenia 
na emeryturę Komisja i państwa 
członkowskie powinny przyjąć inną 
strategię, która w pierwszej kolejności 



PE502.214v02-00 92/168 AM\924597PL.doc

PL

generowania dochodów z podatków i 
składek społecznych i emerytalnych, 
koniecznych do skonsolidowania 
budżetów państw członkowskich, a także 
sfinansowania adekwatnych, 
bezpiecznych i stabilnych systemów 
emerytalnych; wskazuje na zagrożenie, iż 
praca w niepełnym wymiarze godzin może 
prowadzić do jedynie częściowych 
świadczeń emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do odkładania środków na 
zwalczanie rosnących kosztów 
publicznych przechodzącego na emeryturę 
społeczeństwa;

uwzględniałaby ogólne zwiększenie stopy 
zatrudnienia, rozszerzenie podstawy 
finansowania systemów emerytalnych i 
przede wszystkim włączenie w większej 
mierze wyższych dochodów do systemów 
repartycyjnych i finansowanych z 
podatków, należących do pierwszego
filaru oraz uzależnienie zmian 
dotyczących emerytur od sytuacji w 
obszarze wydajności;

Or. de

Poprawka 179
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wdrażanie reform 
strukturalnych w dążeniu do osiągnięcia 
tego, by ludzie pracowali więcej i dłużej, 
jest jedynym realistycznym sposobem 
generowania dochodów z podatków i 
składek społecznych i emerytalnych, 
koniecznych do skonsolidowania 
budżetów państw członkowskich, a także 
sfinansowania adekwatnych, 
bezpiecznych i stabilnych systemów
emerytalnych; wskazuje na zagrożenie, iż 
praca w niepełnym wymiarze godzin może 
prowadzić do jedynie częściowych 
świadczeń emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do odkładania środków na 
zwalczanie rosnących kosztów 
publicznych przechodzącego na emeryturę 
społeczeństwa;

8. uważa, że problem stabilnego systemu 
emerytalnego nie wynika z kwestii 
demograficznych, a raczej z problemu 
redystrybucji dochodów, biorąc pod 
uwagę to, że kwoty przeznaczone na 
emerytury stanowią w UE niewielką część 
PKB państw członkowskich; zwraca 
uwagę, że stabilność publicznych 
systemów zabezpieczenia społecznego 
można osiągnąć jedynie poprzez przyjęcie 
nowych form i źródeł finansowania 
prawnych systemów emerytur, które 
umożliwią rozszerzenie zakresu składek 
socjalnych na wszystkie dochody 
finansowe oraz przeprowadzenie reform 
fiskalnych, których celem byłoby 
zwiększenie wkładu osób o wyższych 
dochodach i zyskach w publiczne systemy 
zabezpieczenia społecznego; podkreśla
zagrożenie, iż praca w niepełnym 
wymiarze godzin może prowadzić do 
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jedynie częściowych świadczeń 
emerytalnych; jest zdania, że konieczne 
jest zapewnienie równych praw wszystkim 
pracownikom poprzez wyeliminowanie 
wszelkich form niepewnego zatrudnienia i 
inwestowanie w tworzenie stałych miejsc 
pracy oraz zapewnianie możliwości 
uczenia się przez całe życie i szkolenia 
zawodowego;

Or. pt

Poprawka 180
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wdrażanie reform 
strukturalnych w dążeniu do osiągnięcia 
tego, by ludzie pracowali więcej i dłużej,
jest jedynym realistycznym sposobem 
generowania dochodów z podatków i 
składek społecznych i emerytalnych, 
koniecznych do skonsolidowania 
budżetów państw członkowskich, a także 
sfinansowania adekwatnych, 
bezpiecznych i stabilnych systemów 
emerytalnych; wskazuje na zagrożenie, iż 
praca w niepełnym wymiarze godzin może 
prowadzić do jedynie częściowych 
świadczeń emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do odkładania środków na 
zwalczanie rosnących kosztów 
publicznych przechodzącego na emeryturę 
społeczeństwa;

8. podkreśla, że wdrażanie reform rynku 
pracy w dążeniu do stworzenia dobrych 
warunków pracy jest jedynym 
realistycznym sposobem tworzenia zachęt 
do samodzielnego kształtowania życia 
zawodowego; wskazuje w związku z tym na
znaczenie czynnego i zdrowego starzenia 
się oraz uczenia się przez całe życie;
podkreśla zagrożenie bezrobociem, pracą 
niskopłatną oraz pracą w niepełnym 
wymiarze godzin, które prowadzą do
ubóstwa w starszym wieku; wzywa 
państwa członkowskie do odkładania 
środków na zwalczanie bezrobocia i 
niekorzystnych warunków zatrudnienia;

Or. de

Poprawka 181
Evelyn Regner
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wdrażanie reform
strukturalnych w dążeniu do osiągnięcia 
tego, by ludzie pracowali więcej i dłużej, 
jest jedynym realistycznym sposobem 
generowania dochodów z podatków i 
składek społecznych i emerytalnych, 
koniecznych do skonsolidowania 
budżetów państw członkowskich, a także 
sfinansowania adekwatnych, bezpiecznych 
i stabilnych systemów emerytalnych; 
wskazuje na zagrożenie, iż praca w 
niepełnym wymiarze godzin może
prowadzić do jedynie częściowych 
świadczeń emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do odkładania środków na 
zwalczanie rosnących kosztów 
publicznych przechodzącego na emeryturę 
społeczeństwa;

8. podkreśla, że wdrażanie reform w 
dążeniu do zwalczania bezrobocia,
tworzenia pewnej pracy w dobrych 
warunkach i wykorzystywania potencjału 
rynku pracy jest jedynym realistycznym 
sposobem na zapewnienie wkładu w 
finansowanie adekwatnych, bezpiecznych 
i stabilnych systemów emerytalnych; 
wskazuje na zagrożenie, iż nietypowe i 
niekorzystne warunki zatrudnienia oraz 
praca w niepełnym wymiarze godzin mogą 
prowadzić do jedynie częściowych 
świadczeń emerytalnych;

Or. de

Poprawka 182
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wdrażanie reform
strukturalnych w dążeniu do osiągnięcia 
tego, by ludzie pracowali więcej i dłużej, 
jest jedynym realistycznym sposobem 
generowania dochodów z podatków i 
składek społecznych i emerytalnych, 
koniecznych do skonsolidowania budżetów 
państw członkowskich, a także 
sfinansowania adekwatnych, bezpiecznych 
i stabilnych systemów emerytalnych; 
wskazuje na zagrożenie, iż praca w 
niepełnym wymiarze godzin może

8. podkreśla, że wdrażanie reform
strukturalnych w dążeniu do osiągnięcia 
tego, by więcej osób korzystało ze 
stosunków pracy o wysokiej jakości i 
wartości, zobowiązujących do opłacania 
ubezpieczenia społecznego i dłużej w nich 
pozostawało, może być sposobem 
generowania dochodów z podatków i 
składek społecznych i emerytalnych, 
koniecznych do skonsolidowania budżetów 
państw członkowskich, a także 
sfinansowania adekwatnych, bezpiecznych 
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prowadzić do jedynie częściowych 
świadczeń emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do odkładania środków na 
zwalczanie rosnących kosztów publicznych 
przechodzącego na emeryturę 
społeczeństwa;

i stabilnych systemów emerytalnych; 
wskazuje na zagrożenie, iż praca w 
niepełnym wymiarze godzin, zmniejszenie 
zatrudnienia oraz inne formy nietypowego 
zatrudnienia mogą prowadzić do jedynie 
częściowych świadczeń emerytalnych i w 
ten sposób zwiększają ubóstwo w starszym 
wieku; wzywa państwa członkowskie do 
odkładania środków na zwalczanie 
rosnących kosztów publicznych 
przechodzącego na emeryturę 
społeczeństwa;

Or. de

Poprawka 183
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wdrażanie reform 
strukturalnych w dążeniu do osiągnięcia 
tego, by ludzie pracowali więcej i dłużej, 
jest jedynym realistycznym sposobem 
generowania dochodów z podatków i 
składek społecznych i emerytalnych, 
koniecznych do skonsolidowania budżetów 
państw członkowskich, a także 
sfinansowania adekwatnych, bezpiecznych 
i stabilnych systemów emerytalnych; 
wskazuje na zagrożenie, iż praca w 
niepełnym wymiarze godzin może
prowadzić do jedynie częściowych 
świadczeń emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do odkładania środków na 
zwalczanie rosnących kosztów publicznych 
przechodzącego na emeryturę 
społeczeństwa;

8. podkreśla, że wdrażanie reform 
strukturalnych w dążeniu do umożliwienia 
obywatelom osiągania ustawowego wieku 
emerytalnego oraz do zmniejszenia 
wskaźnika zależności ekonomicznej jest 
głównym sposobem generowania 
dochodów z podatków i składek 
społecznych i emerytalnych, koniecznych 
do skonsolidowania budżetów państw 
członkowskich, a także sfinansowania 
adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych 
systemów emerytalnych; zaznacza, że takie 
reformy strukturalne nie mogą być 
brutalne i że należy je przeprowadzać w 
sposób przejrzysty, aby płatnicy składek 
byli w pełni poinformowani o skutkach 
reform dla ich emerytur; wskazuje na 
zagrożenie, iż praca w niepełnym 
wymiarze godzin i zatrudnienie na 
nietypowych zasadach mogą prowadzić do 
jedynie częściowych świadczeń 
emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do odkładania środków na 
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zwalczanie rosnących kosztów publicznych 
przechodzącego na emeryturę 
społeczeństwa;

Or. fr

Poprawka 184
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wdrażanie reform 
strukturalnych w dążeniu do osiągnięcia 
tego, by ludzie pracowali więcej i dłużej, 
jest jedynym realistycznym sposobem 
generowania dochodów z podatków i 
składek społecznych i emerytalnych, 
koniecznych do skonsolidowania budżetów 
państw członkowskich, a także 
sfinansowania adekwatnych, bezpiecznych 
i stabilnych systemów emerytalnych; 
wskazuje na zagrożenie, iż praca w 
niepełnym wymiarze godzin może 
prowadzić do jedynie częściowych 
świadczeń emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do odkładania środków na 
zwalczanie rosnących kosztów publicznych 
przechodzącego na emeryturę 
społeczeństwa;

8. podkreśla, że wdrażanie reform 
strukturalnych w dążeniu do osiągnięcia 
tego, by ludzie pracowali więcej i dłużej, 
jest jedynym realistycznym sposobem 
generowania dochodów z podatków i 
składek społecznych i emerytalnych, 
koniecznych do skonsolidowania budżetów 
państw członkowskich, a także 
sfinansowania adekwatnych, bezpiecznych 
i stabilnych systemów emerytalnych; 
wskazuje na zagrożenie, iż praca w 
niepełnym wymiarze godzin może 
prowadzić do jedynie częściowych 
świadczeń emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia niezbędnych 
środków w celu zwalczania rosnących 
kosztów publicznych przechodzącego na 
emeryturę społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 185
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wdrażanie reform 8. podkreśla, że wdrażanie reform 
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strukturalnych w dążeniu do osiągnięcia 
tego, by ludzie pracowali więcej i dłużej, 
jest jedynym realistycznym sposobem 
generowania dochodów z podatków i 
składek społecznych i emerytalnych, 
koniecznych do skonsolidowania budżetów 
państw członkowskich, a także 
sfinansowania adekwatnych, bezpiecznych 
i stabilnych systemów emerytalnych; 
wskazuje na zagrożenie, iż praca w 
niepełnym wymiarze godzin może
prowadzić do jedynie częściowych 
świadczeń emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do odkładania środków na 
zwalczanie rosnących kosztów publicznych 
przechodzącego na emeryturę 
społeczeństwa;

strukturalnych w dążeniu do osiągnięcia 
tego, by ludzie pracowali więcej i dłużej, 
jest jedynym realistycznym sposobem 
generowania dochodów z podatków i 
składek społecznych i emerytalnych, 
koniecznych do skonsolidowania budżetów 
państw członkowskich, a także 
sfinansowania adekwatnych, bezpiecznych 
i stabilnych systemów emerytalnych; 
wskazuje na wadę nietypowych umów o 
pracę (np. pracy w niepełnym wymiarze 
godzin), które mogą prowadzić do jedynie 
częściowych świadczeń emerytalnych; 
wzywa państwa członkowskie do 
odkładania środków na zwalczanie 
rosnących kosztów publicznych 
przechodzącego na emeryturę 
społeczeństwa;

Or. de

Poprawka 186
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że wdrażanie reform 
strukturalnych w dążeniu do osiągnięcia 
tego, by ludzie pracowali więcej i dłużej, 
jest jedynym realistycznym sposobem 
generowania dochodów z podatków i 
składek społecznych i emerytalnych, 
koniecznych do skonsolidowania budżetów 
państw członkowskich, a także 
sfinansowania adekwatnych, bezpiecznych 
i stabilnych systemów emerytalnych; 
wskazuje na zagrożenie, iż praca w 
niepełnym wymiarze godzin może 
prowadzić do jedynie częściowych 
świadczeń emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do odkładania środków na 
zwalczanie rosnących kosztów publicznych 
przechodzącego na emeryturę 

8. podkreśla, że wdrażanie reform 
strukturalnych w dążeniu do osiągnięcia 
tego, by ludzie pracowali więcej i dłużej, 
jest jedynym realistycznym sposobem 
generowania dochodów z podatków i 
składek społecznych i emerytalnych, 
koniecznych do skonsolidowania budżetów 
państw członkowskich, a także 
sfinansowania adekwatnych, bezpiecznych 
i stabilnych systemów emerytalnych; 
podkreśla przy tym zasadniczą rolę 
sprawiedliwości międzypokoleniowej;
wskazuje na zagrożenie, iż praca w 
niepełnym wymiarze godzin może 
prowadzić do jedynie częściowych 
świadczeń emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do odkładania środków na 
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społeczeństwa; zwalczanie rosnących kosztów publicznych 
przechodzącego na emeryturę 
społeczeństwa;

Or. de

Poprawka 187
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje odniesienie 
się Komisji Europejskiej w rocznej 
analizie wzrostu gospodarczego na rok 
2013 do konieczności przeprowadzenia 
reform systemów emerytalnych; wskazuje 
jednak, że w wielu państwach 
członkowskich priorytetem powinno być 
zrównanie faktycznego i ustawowego 
wieku emerytalnego;

Or. de

Poprawka 188
Minodora Cliveti

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że w strategii Europa 2020 
założono osiągnięcie wskaźnika 
zatrudnienia w wysokości 75% wśród osób 
w przedziale wiekowym od 20 od 64 lat;
wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia poziomów zatrudnienia, a w 
szczególności zwiększenia zatrudnienia 
starszych kobiet i mężczyzn; wzywa 
państwa członkowskie do oferowania 
wyczerpujących porad i wsparcia dla osób 
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poszukujących pracy oraz środków 
rehabilitacyjnych związanych z 
długotrwałym powrotem na rynek pracy;

Or. en

Poprawka 189
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że zwiększenie wskaźnika 
zatrudnienia w ramach strategii Europa 
2020 może przyczynić się do zapewnienia 
finansowania publicznych systemów 
emerytalnych przede wszystkim poprzez 
integrację grup wymagających szczególnej 
ochrony na rynku pracy oraz aktywną 
politykę rynku pracy wspierającą pełne 
zatrudnienie o wysokiej jakości i wartości;

Or. de

Poprawka 190
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że dla stabilności systemów 
emerytalnych decydująca jest nie 
struktura wieku społeczeństwa 
(współczynnik obciążenia 
demograficznego), lecz stosunek osób 
bezrobotnych oraz emerytów do osób 
aktywnych zawodowo (współczynnik 
obciążenia ekonomicznego, zdefiniowany 
w białej księdze); stwierdza, że 
współczynnik obciążenia ekonomicznego, 
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pomimo przyspieszonego starzenia się 
społeczeństwa, może w najbliższych 
dziesięcioleciach ulec znacznemu 
ograniczeniu z uwagi na zwiększenie –
obecnie bardzo niewielkiego – stopnia 
integracji na rynku pracy osób w wieku 
produkcyjnym zatrudnionych w miejscach 
pracy o wysokiej jakości i wartości;
podkreśla, że dostosowanie wieku 
emerytalnego do średniego dalszego 
trwania życia nie uwzględnia znaczenia 
zmian na rynku pracy i w związku z tym 
nie jest odpowiednim narzędziem walki z 
wyzwaniem starzenia się; wzywa państwa 
członkowskie do przedsięwzięcia 
kompleksowych i aktywnych środków w 
obszarze polityki rynku pracy;

Or. de

Poprawka 191
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wskazuje, że reformy rynku pracy 
mające na celu zmniejszenie bezrobocia 
należy wdrażać z jednej strony przy 
zapewnieniu wymaganego bezpieczeństwa
pracy, z drugiej zaś dopiero po 
przeprowadzeniu oceny wpływu tych 
reform na wydajność pracowników i 
dochody funduszy ubezpieczeń;

Or. el

Poprawka 192
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8b. zaleca państwom członkowskim 
opracowanie realistycznych i skutecznych 
planów działania w celu zwalczania pracy 
nielegalnej oraz uchylania się od 
uiszczania składek, które należą do 
najistotniejszych czynników 
zmniejszających dochody funduszy 
ubezpieczeń, poprzez – między innymi –
wprowadzenie ulg podatkowych w 
odniesieniu do dochodów z pracy, 
wzmocnienie kontroli, mobilizację 
środków dostępnych w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych 
oraz zwiększenie wymiany najlepszych 
praktyk pomiędzy państwami 
członkowskimi i zaostrzenie 
przewidzianych kar;

Or. el

Poprawka 193
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla przyspieszenie presji, jaką 
obecnie wywierają zmiany demograficzne 
na budżety narodowe i systemy 
emerytalne, odkąd na emeryturę 
przechodzą szeregi przedstawicieli tzw. 
pokolenia baby boom; zwraca uwagę na 
nierówny postęp i poziom ambicji państw 
członkowskich w opracowywaniu i 
wdrażaniu reform strukturalnych
mających na celu podniesienie 
zatrudnienia, stopniowe wycofywanie 
systemów umożliwiających wcześniejsze 
przechodzenie na emeryturę oraz stabilne 
przystosowanie zarówno ustawowego 
wieku emerytalnego, jak i rzeczywistego 

9. uważa, że problem stabilnego systemu 
emerytalnego nie wynika z kwestii 
demograficznych, a raczej z problemu 
redystrybucji dochodów, biorąc pod 
uwagę to, że kwoty przeznaczone na 
emerytury stanowią w UE niewielką część 
PKB państw członkowskich; podkreśla, 
jak ważne jest w tym momencie 
przeprowadzenia stopniowych reform 
poprzez przyjęcie nowych form i źródeł 
finansowania prawnych systemów
emerytur, które umożliwią rozszerzenie 
zakresu składek socjalnych na wszystkie 
dochody finansowe oraz przeprowadzenie 
reform fiskalnych, których celem byłoby 
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do wzrostu średniej długości trwania 
życia; podkreśla, że państwa 
członkowskie, którym nie udaje się 
obecnie wdrożyć stopniowych reform, 
mogą w późniejszym okresie znaleźć się w 
sytuacji, w której będą zmuszone do 
wdrożenia ich w trybie pilnym, co może 
wiązać się ze znaczącymi konsekwencjami 
społecznymi;

zwiększenie wkładu osób o wyższych 
dochodach i zyskach w publiczne systemy 
zabezpieczenia społecznego;

Or. pt

Poprawka 194
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla przyspieszenie presji, jaką 
obecnie wywierają zmiany demograficzne 
na budżety narodowe i systemy 
emerytalne, odkąd na emeryturę 
przechodzą szeregi przedstawicieli tzw. 
pokolenia baby boom; zwraca uwagę na 
nierówny postęp i poziom ambicji państw 
członkowskich w opracowywaniu i 
wdrażaniu reform strukturalnych mających 
na celu podniesienie zatrudnienia, 
stopniowe wycofywanie systemów 
umożliwiających wcześniejsze 
przechodzenie na emeryturę oraz stabilne 
przystosowanie zarówno ustawowego 
wieku emerytalnego, jak i rzeczywistego 
do wzrostu średniej długości trwania życia; 
podkreśla, że państwa członkowskie, 
którym nie udaje się obecnie wdrożyć 
stopniowych reform, mogą w późniejszym 
okresie znaleźć się w sytuacji, w której 
będą zmuszone do wdrożenia ich w trybie 
pilnym, co może wiązać się ze znaczącymi 
konsekwencjami społecznymi;

9. zwraca uwagę na nierówny postęp i 
poziom ambicji państw członkowskich w 
opracowywaniu i wdrażaniu reform 
strukturalnych mających na celu 
podniesienie zatrudnienia, stopniowe 
wycofywanie systemów umożliwiających 
wcześniejsze przechodzenie na emeryturę 
oraz stabilne przystosowanie zarówno 
ustawowego wieku emerytalnego, jak i 
rzeczywistego do wzrostu średniej długości 
trwania życia;

Or. de
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Poprawka 195
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla przyspieszenie presji, jaką 
obecnie wywierają zmiany demograficzne 
na budżety narodowe i systemy 
emerytalne, odkąd na emeryturę 
przechodzą szeregi przedstawicieli tzw. 
pokolenia baby boom; zwraca uwagę na 
nierówny postęp i poziom ambicji państw 
członkowskich w opracowywaniu i 
wdrażaniu reform strukturalnych mających 
na celu podniesienie zatrudnienia, 
stopniowe wycofywanie systemów 
umożliwiających wcześniejsze 
przechodzenie na emeryturę oraz stabilne 
przystosowanie zarówno ustawowego 
wieku emerytalnego, jak i rzeczywistego 
do wzrostu średniej długości trwania 
życia; podkreśla, że państwa członkowskie, 
którym nie udaje się obecnie wdrożyć 
stopniowych reform, mogą w późniejszym 
okresie znaleźć się w sytuacji, w której 
będą zmuszone do wdrożenia ich w trybie 
pilnym, co może wiązać się ze znaczącymi 
konsekwencjami społecznymi;

9. podkreśla przyspieszenie presji, jaką 
obecnie wywierają zmiany demograficzne 
na budżety narodowe i systemy emerytalne 
w niektórych państwach członkowskich, 
odkąd na emeryturę przechodzą szeregi 
przedstawicieli tzw. pokolenia baby boom; 
zwraca uwagę na nierówny postęp i 
poziom ambicji państw członkowskich w 
opracowywaniu i wdrażaniu reform 
strukturalnych mających na celu 
podniesienie zatrudnienia oraz w 
zmniejszaniu różnicy między ustawowym 
a rzeczywistym wiekiem emerytalnym z 
uwzględnieniem szczególnie uciążliwego 
charakteru i czasu trwania niektórych 
karier zawodowych; podkreśla, że państwa 
członkowskie, którym nie udaje się 
obecnie wdrożyć stopniowych reform, 
mogą w późniejszym okresie znaleźć się w 
sytuacji, w której będą zmuszone do 
wdrożenia ich w trybie pilnym, co może 
wiązać się ze znaczącymi konsekwencjami 
społecznymi;

Or. fr

Poprawka 196
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla przyspieszenie presji, jaką 
obecnie wywierają zmiany demograficzne 

9. podkreśla przyspieszenie presji, jaką 
obecnie wywierają zmiany demograficzne 
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na budżety narodowe i systemy 
emerytalne, odkąd na emeryturę 
przechodzą szeregi przedstawicieli tzw. 
pokolenia baby boom; zwraca uwagę na 
nierówny postęp i poziom ambicji państw 
członkowskich w opracowywaniu i 
wdrażaniu reform strukturalnych mających 
na celu podniesienie zatrudnienia,
stopniowe wycofywanie systemów 
umożliwiających wcześniejsze 
przechodzenie na emeryturę oraz stabilne 
przystosowanie zarówno ustawowego 
wieku emerytalnego, jak i rzeczywistego 
do wzrostu średniej długości trwania 
życia; podkreśla, że państwa członkowskie, 
którym nie udaje się obecnie wdrożyć 
stopniowych reform, mogą w późniejszym 
okresie znaleźć się w sytuacji, w której 
będą zmuszone do wdrożenia ich w trybie 
pilnym, co może wiązać się ze znaczącymi 
konsekwencjami społecznymi;

na budżety narodowe i systemy 
emerytalne, odkąd na emeryturę 
przechodzą szeregi przedstawicieli tzw. 
pokolenia baby boom; zwraca uwagę na 
nierówny postęp i poziom ambicji państw 
członkowskich w opracowywaniu i 
wdrażaniu reform strukturalnych mających 
na celu podniesienie zatrudnienia i
stopniowe wycofywanie systemów 
umożliwiających wcześniejsze 
przechodzenie na emeryturę; podkreśla, że 
państwa członkowskie, którym nie udaje 
się obecnie wdrożyć stopniowych reform, 
mogą w późniejszym okresie znaleźć się w 
sytuacji, w której będą zmuszone do 
wdrożenia ich w trybie pilnym, co może 
wiązać się ze znaczącymi konsekwencjami 
społecznymi;

Or. it

Poprawka 197
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla przyspieszenie presji, jaką 
obecnie wywierają zmiany demograficzne 
na budżety narodowe i systemy 
emerytalne, odkąd na emeryturę 
przechodzą szeregi przedstawicieli tzw. 
pokolenia baby boom; zwraca uwagę na 
nierówny postęp i poziom ambicji państw 
członkowskich w opracowywaniu i 
wdrażaniu reform strukturalnych mających 
na celu podniesienie zatrudnienia, 
stopniowe wycofywanie systemów 
umożliwiających wcześniejsze 
przechodzenie na emeryturę oraz stabilne

9. podkreśla przyspieszenie presji, jaką 
obecnie wywierają zmiany demograficzne 
na budżety narodowe i systemy 
emerytalne, odkąd na emeryturę 
przechodzą szeregi przedstawicieli tzw. 
pokolenia baby boom; zwraca uwagę na 
nierówny postęp i poziom ambicji państw 
członkowskich w opracowywaniu i 
wdrażaniu reform strukturalnych mających 
na celu podniesienie zatrudnienia, 
stopniowe wycofywanie systemów 
umożliwiających wcześniejsze 
przechodzenie na emeryturę oraz stabilne 
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przystosowanie zarówno ustawowego 
wieku emerytalnego, jak i rzeczywistego
do wzrostu średniej długości trwania
życia; podkreśla, że państwa członkowskie, 
którym nie udaje się obecnie wdrożyć 
stopniowych reform, mogą w późniejszym 
okresie znaleźć się w sytuacji, w której 
będą zmuszone do wdrożenia ich w trybie 
pilnym, co może wiązać się ze znaczącymi 
konsekwencjami społecznymi;

przystosowanie rzeczywistego wieku 
emerytalnego do wydłużenia się średniego 
dalszego trwania życia w dobrym zdrowiu; 
podkreśla, że państwa członkowskie, 
którym nie udaje się obecnie wdrożyć 
stopniowych reform, mogą w późniejszym 
okresie znaleźć się w sytuacji, w której 
będą zmuszone do wdrożenia ich w trybie 
pilnym, co może wiązać się ze znaczącymi 
konsekwencjami społecznymi;

Or. en

Poprawka 198
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla przyspieszenie presji, jaką 
obecnie wywierają zmiany demograficzne 
na budżety narodowe i systemy 
emerytalne, odkąd na emeryturę 
przechodzą szeregi przedstawicieli tzw. 
pokolenia baby boom; zwraca uwagę na 
nierówny postęp i poziom ambicji państw 
członkowskich w opracowywaniu i 
wdrażaniu reform strukturalnych mających 
na celu podniesienie zatrudnienia, 
stopniowe wycofywanie systemów 
umożliwiających wcześniejsze 
przechodzenie na emeryturę oraz stabilne 
przystosowanie zarówno ustawowego 
wieku emerytalnego, jak i rzeczywistego 
do wzrostu średniej długości trwania życia; 
podkreśla, że państwa członkowskie, 
którym nie udaje się obecnie wdrożyć 
stopniowych reform, mogą w późniejszym 
okresie znaleźć się w sytuacji, w której 
będą zmuszone do wdrożenia ich w trybie 
pilnym, co może wiązać się ze znaczącymi 
konsekwencjami społecznymi;

9. podkreśla przyspieszenie presji, jaką 
obecnie wywierają zmiany demograficzne 
na budżety narodowe i systemy 
emerytalne, odkąd na emeryturę 
przechodzą szeregi przedstawicieli tzw. 
pokolenia baby boom; zwraca uwagę na 
nierówny postęp i poziom ambicji państw 
członkowskich w opracowywaniu i 
wdrażaniu reform strukturalnych mających 
na celu podniesienie zatrudnienia, 
stopniowe wycofywanie systemów 
umożliwiających wcześniejsze 
przechodzenie na emeryturę oraz stabilne 
przystosowanie zarówno ustawowego 
wieku emerytalnego, jak i rzeczywistego 
do wzrostu średniej długości trwania życia; 
z zadowoleniem przyjmuje zalecenie 
Komisji Europejskiej dotyczące zrównania 
ustawowego wieku emerytalnego kobiet i 
mężczyzn; podkreśla, że państwa 
członkowskie, którym nie udaje się 
obecnie wdrożyć stopniowych reform, 
mogą w późniejszym okresie znaleźć się w 
sytuacji, w której będą zmuszone do 
wdrożenia ich w trybie pilnym, co może 
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wiązać się ze znaczącymi konsekwencjami 
społecznymi;

Or. de

Poprawka 199
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zaleca państwom członkowskim, aby 
dostosowywanie ustawowego wieku 
emerytalnego do coraz dłuższego 
średniego dalszego trwania życia było 
przeprowadzane na bieżąco przez 
zinstytucjonalizowane forum ekspertów 
składające się z demografów, 
matematyków ubezpieczeniowych itp., jak 
również z przedstawicieli pokoleń; należy 
przy tym jak najdokładniej zdefiniować 
kryteria oceny istotne między innymi z 
uwagi na politykę gospodarczą i społeczną 
(np. średnia długość trwania życia, 
wskaźnik urodzeń, rynek pracy, imigracja, 
stan zdrowia, współczynnik obciążenia 
ekonomicznego itp.);

Or. de

Poprawka 200
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zdecydowanie wskazuje, że ogólny 
wzrost ustawowego wieku emerytalnego 
oraz przedłużenie obowiązkowych 
okresów składkowych nie są konieczne;



AM\924597PL.doc 107/168 PE502.214v02-00

PL

uważa, że powrót do parytetowego 
finansowania ustawowych systemów 
emerytalnych (co najmniej 50% składki 
pokrywa pracodawca) pozwoli większości 
państw członkowskich na powrót do 
ustawowego wieku emerytalnego 
wynoszącego 60 lat, przy założeniu, że 
obecna całkowita wysokość składek 
płaconych przez pracodawców pozostanie 
na tym samym poziomie;

Or. de

Poprawka 201
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wskazuje, że skuteczne przestrzeganie i 
stosowanie przepisów prawa w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy mogą 
prowadzić do większej wydajności, jak 
również stabilności systemów 
zabezpieczenia społecznego; reforma 
systemu opieki zdrowotnej mająca na celu 
osiągnięcie optymalnego stosunku 
kosztów do jakości oferowanych 
świadczeń jest szczególnie ważna;

Or. el

Poprawka 202
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wzywa państwa członkowskie o 
repartycyjnych systemach pierwszego 
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filaru do wzmocnienia opartego na 
solidarności i podziale charakteru ich 
ustawowych systemów emerytalnych 
poprzez rozszerzenie podstawy składkowej 
na osoby prowadzące własną działalność 
gospodarczą, urzędników itp., przy 
jednoczesnym zniesieniu obowiązujących 
w niektórych państwach członkowskich 
górnych granic składek; uważa, że
składkową podstawę ustawowych 
systemów emerytalnych można jeszcze 
poszerzyć przez wprowadzenie 
obowiązkowych składek od wszystkich 
rodzajów dochodów – w tym na przykład 
od czynszów i wypłaconych odsetek;

Or. de

Poprawka 203
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wzywa państwa członkowskie, aby we 
współpracy z partnerami społecznymi 
opracowały środki wspierające 
zatrudnienie pracowników starszych, 
którzy wydają się szczególnie zagrożeni 
długotrwałym bezrobociem, by zwiększyć 
w ten sposób stabilność systemów 
ubezpieczeniowych, jak również 
przyczynić się do walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym w myśl strategii 
Europa 2020;

Or. el

Poprawka 204
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. ponawia apel o ścisłe powiązanie 
świadczeń z tytułu emerytur z 
przepracowanymi latami i płaconymi 
składkami („sprawiedliwość aktuarialna”), 
aby zapewnić, by pracowanie więcej i 
dłużej owocowało lepszą emeryturą 
pracowników; zaleca, by państwa 
członkowskie w porozumieniu z 
partnerami społecznymi zezwalały 
pojedynczym pracownikom na zasadzie 
dobrowolnej na kontynuowanie pracy po 
osiągnięciu ustawowego wieku 
emerytalnego, jako że wydłużenie okresu 
płacenia składek przy jednoczesnym 
skróceniu okresu, w którym uprawnieni 
są oni do pobierania świadczeń, może 
pomóc im ograniczyć w szybkim tempie 
różnice w wysokości świadczeń 
emerytalnych;

10. ponawia apel o ścisłe powiązanie 
świadczeń z tytułu emerytur z 
przepracowanymi latami i płaconymi 
składkami („sprawiedliwość aktuarialna”)
w ramach prywatnych emerytur trzeciego 
filaru; powtarza, że w samej koncepcji 
sprawiedliwości aktuarialnej nie uznaje 
się, że osoby, które przepracowały mniej 
lat lub płaciły niższe składki, wniosły 
znaczący wkład w społeczeństwo, bo m.in. 
zajmowały się opieką lub wolontariatem;

Or. en

Poprawka 205
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. ponawia apel o ścisłe powiązanie 
świadczeń z tytułu emerytur z 
przepracowanymi latami i płaconymi 
składkami („sprawiedliwość 
aktuarialna”), aby zapewnić, by 
pracowanie więcej i dłużej owocowało 
lepszą emeryturą pracowników; zaleca, by 
państwa członkowskie w porozumieniu z 
partnerami społecznymi zezwalały 
pojedynczym pracownikom na zasadzie 
dobrowolnej na kontynuowanie pracy po 

10. przypomina o możliwości zapewnienia
tego, by pracowanie więcej i dłużej 
owocowało lepszą emeryturą 
pracowników, w szczególności poprzez 
zezwolenie pracownikom, w porozumieniu 
z partnerami społecznymi, na zasadzie 
dobrowolnej na kontynuowanie pracy po 
osiągnięciu ustawowego wieku 
emerytalnego i z uwzględnieniem liczby lat 
płacenia składek przy obliczaniu 
wysokości świadczeń i przyznawaniu 
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osiągnięciu ustawowego wieku 
emerytalnego, jako że wydłużenie okresu 
płacenia składek przy jednoczesnym 
skróceniu okresu, w którym uprawnieni 
są oni do pobierania świadczeń, może 
pomóc im ograniczyć w szybkim tempie 
różnice w wysokości świadczeń 
emerytalnych;

uprawnień emerytalnych; podkreśla też 
konieczność uwzględnienia przy 
obliczaniu wysokości świadczeń 
emerytalnych okresów 
nieprzepracowanych, takich jak urlopy 
rodzicielskie, okresy wynikające z 
niezdolności do pracy lub przeznaczone 
na opiekę nad członkiem rodziny;

Or. fr

Poprawka 206
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. ponawia apel o ścisłe powiązanie 
świadczeń z tytułu emerytur z 
przepracowanymi latami i płaconymi 
składkami („sprawiedliwość aktuarialna”), 
aby zapewnić, by pracowanie więcej i 
dłużej owocowało lepszą emeryturą 
pracowników; zaleca, by państwa 
członkowskie w porozumieniu z 
partnerami społecznymi zezwalały 
pojedynczym pracownikom na zasadzie 
dobrowolnej na kontynuowanie pracy po 
osiągnięciu ustawowego wieku 
emerytalnego, jako że wydłużenie okresu 
płacenia składek przy jednoczesnym 
skróceniu okresu, w którym uprawnieni 
są oni do pobierania świadczeń, może 
pomóc im ograniczyć w szybkim tempie 
różnice w wysokości świadczeń 
emerytalnych;

10. ponawia apel o powiązanie świadczeń z 
tytułu emerytur z przepracowanymi latami 
i płaconymi składkami („sprawiedliwość 
aktuarialna”), aby zapewnić, by 
pracowanie więcej i dłużej owocowało 
lepszą emeryturą pracowników; stwierdza 
jednak, że powiązanie to nie działa w 
przeciwną stronę i nie ogranicza w żaden 
sposób jego wezwania do zapewnienia 
godnego minimalnego świadczenia 
emerytalnego;

Or. de

Poprawka 207
Kinga Göncz
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. ponawia apel o ścisłe powiązanie 
świadczeń z tytułu emerytur z 
przepracowanymi latami i płaconymi 
składkami („sprawiedliwość aktuarialna”), 
aby zapewnić, by pracowanie więcej i 
dłużej owocowało lepszą emeryturą 
pracowników; zaleca, by państwa 
członkowskie w porozumieniu z 
partnerami społecznymi zezwalały 
pojedynczym pracownikom na zasadzie 
dobrowolnej na kontynuowanie pracy po 
osiągnięciu ustawowego wieku 
emerytalnego, jako że wydłużenie okresu 
płacenia składek przy jednoczesnym 
skróceniu okresu, w którym uprawnieni 
są oni do pobierania świadczeń, może 
pomóc im ograniczyć w szybkim tempie 
różnice w wysokości świadczeń 
emerytalnych;

10. ponawia apel o ścisłe powiązanie 
świadczeń z tytułu emerytur z 
przepracowanymi latami i płaconymi 
składkami („sprawiedliwość aktuarialna”), 
aby zapewnić, by pracowanie więcej i 
dłużej owocowało lepszą emeryturą 
pracowników; zaleca, by państwa 
członkowskie w porozumieniu z 
partnerami społecznymi zakazały 
stosowania obowiązkowego wieku 
emerytalnego, aby umożliwić 
poszczególnym osobom wybór 
kontynuowania pracy, stopniowego 
przechodzenia na emeryturę, pracy w 
niepełnym wymiarze godzin lub 
zaprzestania pracy po osiągnięciu wieku 
emerytalnego, przy zastrzeżeniu 
odpowiedniego dostosowania rynku pracy 
dla osób starszych, aby sprostać 
szczególnym potrzebom starzejącej się siły 
roboczej;

Or. en

Poprawka 208
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. ponawia apel o ścisłe powiązanie 
świadczeń z tytułu emerytur z 
przepracowanymi latami i płaconymi 
składkami („sprawiedliwość aktuarialna”), 
aby zapewnić, by pracowanie więcej i 
dłużej owocowało lepszą emeryturą 
pracowników; zaleca, by państwa 
członkowskie w porozumieniu z 
partnerami społecznymi zezwalały 

10. ponawia apel o ścisłe powiązanie 
świadczeń z tytułu emerytur z 
przepracowanymi latami i płaconymi 
składkami („sprawiedliwość aktuarialna”), 
aby zapewnić, by pracowanie więcej i 
dłużej owocowało lepszą emeryturą 
pracowników; zaleca, by państwa 
członkowskie w porozumieniu z 
właściwymi partnerami zezwalały 
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pojedynczym pracownikom na zasadzie 
dobrowolnej na kontynuowanie pracy po 
osiągnięciu ustawowego wieku 
emerytalnego, jako że wydłużenie okresu 
płacenia składek przy jednoczesnym 
skróceniu okresu, w którym uprawnieni są 
oni do pobierania świadczeń, może pomóc 
im ograniczyć w szybkim tempie różnice w 
wysokości świadczeń emerytalnych;

pojedynczym pracownikom na zasadzie 
dobrowolnej na kontynuowanie pracy po 
osiągnięciu ustawowego wieku 
emerytalnego, jako że wydłużenie okresu 
płacenia składek przy jednoczesnym 
skróceniu okresu, w którym uprawnieni są 
oni do pobierania świadczeń, może pomóc 
im ograniczyć w szybkim tempie różnice w 
wysokości świadczeń emerytalnych;

Or. en

Poprawka 209
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odprowadzania adekwatnych 
składek do systemu emerytalnego oraz do 
zapobieżenia uchylaniu się od 
odprowadzania składek i penalizacji 
takiego działania, które zagraża 
adekwatności i stabilności systemów 
emerytalnych oraz prowadzi do 
dyskryminacji między pracownikami i 
przedsiębiorstwami, nasilając nieuczciwą 
konkurencję;

Or. en

Poprawka 210
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. uważa, że przy określaniu 
ustawowego wieku emerytalnego należy 
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uwzględnić szczególne położenie osób, 
które wykonywały pracę szczególnie 
uciążliwą lub weszły na rynek pracy w 
bardzo młodym wieku;

Or. en

Poprawka 211
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. ostrzega, że nietypowe formy 
zatrudnienia oraz związane z tym przerwy 
w odprowadzaniu składek na 
ubezpieczenie społeczne mogą mieć 
znaczny negatywny wpływ na 
uprawnienia emerytalne danej osoby;

Or. en

Poprawka 212
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że założenie przyświecające 
systemom wczesnych emerytur, w ramach 
których starszym pracownikom wolno 
przechodzić na emeryturę wcześniej, by 
zwolnić miejsce pracy młodszym, w 
doświadczeniu okazuje się nieprawdziwe, 
gdyż państwa członkowskie odnotowujące 
najwyższe wskaźniki zatrudnienia osób 
młodych przeważnie są również tymi, w 
których odnotowuje się najwyższe 
wskaźniki zatrudnienia pracowników 
starszych;

skreślony
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Or. fr

Poprawka 213
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że założenie przyświecające 
systemom wczesnych emerytur, w ramach 
których starszym pracownikom wolno 
przechodzić na emeryturę wcześniej, by 
zwolnić miejsce pracy młodszym, w 
doświadczeniu okazuje się nieprawdziwe, 
gdyż państwa członkowskie odnotowujące 
najwyższe wskaźniki zatrudnienia osób 
młodych przeważnie są również tymi, w 
których odnotowuje się najwyższe 
wskaźniki zatrudnienia pracowników 
starszych;

skreślony

Or. it

Poprawka 214
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że założenie przyświecające 
systemom wczesnych emerytur, w ramach 
których starszym pracownikom wolno 
przechodzić na emeryturę wcześniej, by 
zwolnić miejsce pracy młodszym, w 
doświadczeniu okazuje się nieprawdziwe, 
gdyż państwa członkowskie odnotowujące 
najwyższe wskaźniki zatrudnienia osób 
młodych przeważnie są również tymi, w 
których odnotowuje się najwyższe 
wskaźniki zatrudnienia pracowników 
starszych;

11. uważa, że sposoby organizacji pracy i 
czasu pracy muszą zostać dostosowane do 
zmian demograficznych; podkreśla, że 
większa stabilność zatrudnienia, krótszy 
łączny tygodniowy czas pracy, 
zabezpieczenie społeczne oraz 
bezpieczeństwo i higiena pracy są 
warunkami niezbędnymi dla większej 
integracji zarówno młodszych, jak i 
starszych pracowników, aby mogli oni 
wykonywać pracę za wynagrodzeniem 
oraz aby byli zdrowi i zmotywowani aż do 
momentu osiągnięcia ustawowego wieku 
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emerytalnego;

Or. de

Poprawka 215
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że założenie przyświecające 
systemom wczesnych emerytur, w ramach 
których starszym pracownikom wolno 
przechodzić na emeryturę wcześniej, by 
zwolnić miejsce pracy młodszym, w 
doświadczeniu okazuje się nieprawdziwe, 
gdyż państwa członkowskie odnotowujące 
najwyższe wskaźniki zatrudnienia osób 
młodych przeważnie są również tymi, w 
których odnotowuje się najwyższe 
wskaźniki zatrudnienia pracowników 
starszych;

11. podkreśla założenie przyświecające 
systemom wczesnych emerytur, w ramach 
których starszym pracownikom wolno 
przechodzić na emeryturę wcześniej, by 
zwolnić miejsce pracy młodszym;

Or. pt

Poprawka 216
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że założenie przyświecające 
systemom wczesnych emerytur, w ramach 
których starszym pracownikom wolno 
przechodzić na emeryturę wcześniej, by 
zwolnić miejsce pracy młodszym, w 
doświadczeniu okazuje się nieprawdziwe, 
gdyż państwa członkowskie odnotowujące 
najwyższe wskaźniki zatrudnienia osób 
młodych przeważnie są również tymi, w 

11. podkreśla, że założenie przyświecające 
systemom wczesnych emerytur, w ramach 
których starszym pracownikom wolno 
przechodzić na emeryturę wcześniej, by 
zwolnić miejsce pracy młodszym, w 
doświadczeniu okazuje się nieprawdziwe, 
gdyż państwa członkowskie odnotowujące 
najwyższe wskaźniki zatrudnienia osób 
młodych przeważnie są również tymi, w 
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których odnotowuje się najwyższe 
wskaźniki zatrudnienia pracowników 
starszych;

których odnotowuje się najwyższe 
wskaźniki zatrudnienia pracowników 
starszych; podkreśla, że programy 
mentorskie mogą być sensowną inicjatywą 
wydłużającą życie zawodowe starszych 
pracowników oraz wykorzystującą ich 
doświadczenie w celu włączenia osób 
młodych w rynek pracy;

Or. de

Poprawka 217
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia działań umożliwiających dłuższą, 
zdrową i czynną pracę, np. zapewnienia 
dostosowanych do wieku warunków 
pracy, elastycznej organizacji pracy, 
wzmocnionej profilaktyki zdrowotnej, 
promowania uczenia się przez całe życia, 
podnoszenia kwalifikacji starszych 
pracowników, opłacalnych strategii 
godzenia życia zawodowego, prywatnego i 
rodzinnego itp.;

Or. de

Poprawka 218
Minodora Cliveti

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. ubolewa na tym, że ludzie młodzi 
późno wchodzą na rynek pracy, co wpływa 
na ostateczną wartość składek do pełnej 
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emerytury; dlatego uważa, że czas 
spędzony na stażach należy uwzględnić 
przy obliczaniu ostatecznej wysokości 
emerytury;

Or. en

Poprawka 219
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa partnerów społecznych to
przyjęcia do zarządzania zasobami 
ludzkimi podejścia opartego na cyklu 
życiowym i do przystosowania do niego 
miejsc pracy; wzywa pracodawców do 
proponowania programów mających na 
celu zapewnienie pracownikom
możliwości pracowania dłużej; wzywa 
pracowników do czynnego zaangażowania 
się w dostępne możliwości szkoleniowe 
oraz do utrzymywania się w odpowiedniej 
formie na rynku pracy na wszystkich 
etapach życia zawodowego;

12. wzywa partnerów społecznych do
przyjęcia do zarządzania zasobami 
ludzkimi podejścia opartego na cyklu 
życiowym i do przystosowania do niego 
miejsc pracy; wzywa pracodawców do
proponowania programów wspierających 
czynne i zdrowe starzenie się i uczenie się 
przez całe życie oraz do umożliwiania 
pracownikom dobrowolnego pracowania 
dłużej; wzywa pracowników do czynnego 
korzystania z oferty sprzyjającej zdrowiu 
oraz oferty szkoleniowej;

Or. de

Poprawka 220
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa partnerów społecznych to
przyjęcia do zarządzania zasobami 
ludzkimi podejścia opartego na cyklu 
życiowym i do przystosowania do niego 
miejsc pracy; wzywa pracodawców do 

12. wzywa partnerów społecznych do
przyjęcia do zarządzania zasobami 
ludzkimi podejścia opartego na cyklu 
życiowym i do przystosowania do niego 
miejsc pracy; wzywa pracodawców do 
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proponowania programów mających na 
celu zapewnienie pracownikom 
możliwości pracowania dłużej; wzywa 
pracowników do czynnego zaangażowania 
się w dostępne możliwości szkoleniowe 
oraz do utrzymywania się w odpowiedniej 
formie na rynku pracy na wszystkich 
etapach życia zawodowego;

proponowania programów mających na 
celu zapewnienie pracownikom 
możliwości pracowania dłużej, a także 
zmotywowanie ich do korzystania z tych 
programów w celu utrzymywania się w 
odpowiedniej formie na rynku pracy na 
wszystkich etapach życia zawodowego;

Or. de

Poprawka 221
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa partnerów społecznych to
przyjęcia do zarządzania zasobami 
ludzkimi podejścia opartego na cyklu 
życiowym i do przystosowania do niego 
miejsc pracy; wzywa pracodawców do 
proponowania programów mających na 
celu zapewnienie pracownikom 
możliwości pracowania dłużej; wzywa 
pracowników do czynnego zaangażowania 
się w dostępne możliwości szkoleniowe 
oraz do utrzymywania się w odpowiedniej
formie na rynku pracy na wszystkich 
etapach życia zawodowego;

12. wzywa partnerów społecznych do
przyjęcia do zarządzania zasobami 
ludzkimi podejścia opartego na cyklu 
życiowym i do przystosowania do niego 
miejsc pracy; wzywa pracodawców do 
proponowania programów mających na 
celu zapewnienie pracownikom 
możliwości pracowania aż do osiągnięcia 
ustawowego wieku emerytalnego; wzywa 
pracowników do czynnego zaangażowania 
się w dostępne możliwości szkoleniowe 
oraz do utrzymywania się w odpowiedniej 
formie na rynku pracy na wszystkich 
etapach życia zawodowego;

Or. de

Poprawka 222
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa partnerów społecznych to
przyjęcia do zarządzania zasobami 
ludzkimi podejścia opartego na cyklu 
życiowym i do przystosowania do niego 
miejsc pracy; wzywa pracodawców do 
proponowania programów mających na 
celu zapewnienie pracownikom 
możliwości pracowania dłużej; wzywa 
pracowników do czynnego zaangażowania 
się w dostępne możliwości szkoleniowe 
oraz do utrzymywania się w odpowiedniej 
formie na rynku pracy na wszystkich 
etapach życia zawodowego;

12. wzywa partnerów społecznych (na 
poziomie przedsiębiorstw) do przyjęcia do 
zarządzania zasobami ludzkimi podejścia 
opartego na cyklu życiowym i do 
przystosowania do niego miejsc pracy; 
wzywa pracodawców do proponowania 
programów mających na celu zapewnienie 
pracownikom możliwości pracowania 
dłużej, w szczególności poprzez 
dostosowanie pracy do możliwości 
pracowników pod koniec kariery 
zawodowej, zarówno pod względem czasu, 
jak i charakteru wykonywanej pracy;
podkreśla, że takiemu dostosowaniu może 
towarzyszyć przyznanie uprawnień do 
wsparcia dochodowego z systemu ochrony 
socjalnej; wzywa pracowników do 
czynnego zaangażowania się w dostępne 
możliwości szkoleniowe oraz do 
utrzymywania się w odpowiedniej formie 
na rynku pracy na wszystkich etapach 
życia zawodowego, nie lekceważąc 
szczególnie uciążliwego charakteru 
niektórych zawodów, których wykonawcy 
powinni mieć możliwość pracowania 
krócej bez utraty uprawnień 
emerytalnych;

Or. fr

Poprawka 223
Marije Cornelissen, Jean Lambert
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa partnerów społecznych to
przyjęcia do zarządzania zasobami 
ludzkimi podejścia opartego na cyklu 
życiowym i do przystosowania do niego 

12. wzywa partnerów społecznych do
przyjęcia do zarządzania zasobami 
ludzkimi podejścia opartego na cyklu 
życiowym i do przystosowania do niego 
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miejsc pracy; wzywa pracodawców do 
proponowania programów mających na 
celu zapewnienie pracownikom 
możliwości pracowania dłużej; wzywa 
pracowników do czynnego zaangażowania 
się w dostępne możliwości szkoleniowe 
oraz do utrzymywania się w odpowiedniej 
formie na rynku pracy na wszystkich 
etapach życia zawodowego;

miejsc pracy; wzywa pracodawców do 
proponowania programów mających na 
celu zapewnienie pracownikom 
możliwości pracowania dłużej; wzywa 
pracowników do czynnego zaangażowania 
się w dostępne możliwości szkoleniowe 
oraz do utrzymywania się w odpowiedniej 
formie na rynku pracy na wszystkich 
etapach życia zawodowego; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
przyjęcia perspektywy przebiegu życia do 
problematyki emerytur, biorąc pod uwagę 
całą długość życia zawodowego danej 
osoby, w tym przerwy i zmiany w 
działalności zawodowej, gdyż jest to 
podejście na tyle elastyczne, aby można je 
było dostosować do poszczególnych osób, 
a przy prawidłowym zarządzaniu może 
zapewnić stabilność finansową 
publicznych systemów emerytalnych; 
podkreśla potrzebę polepszenia integracji 
starszych pracowników na rynku pracy, 
dostosowania miejsc pracy oraz 
wyeliminowania dyskryminacji po obu 
stronach zakresu rozpiętości wiekowej na 
rynku pracy, zarówno wśród młodych, jak 
i starszych pracowników;

Or. en

Poprawka 224
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa partnerów społecznych to
przyjęcia do zarządzania zasobami 
ludzkimi podejścia opartego na cyklu 
życiowym i do przystosowania do niego 
miejsc pracy; wzywa pracodawców do 
proponowania programów mających na 
celu zapewnienie pracownikom 
możliwości pracowania dłużej; wzywa 

12. wzywa partnerów społecznych do
przyjęcia do zarządzania zasobami 
ludzkimi podejścia opartego na cyklu 
życiowym i do przystosowania do niego 
miejsc pracy; wzywa pracodawców do 
proponowania programów mających na 
celu wspieranie czynnego i zdrowego
starzenia się oraz zapewnienie 



AM\924597PL.doc 121/168 PE502.214v02-00

PL

pracowników do czynnego zaangażowania 
się w dostępne możliwości szkoleniowe 
oraz do utrzymywania się w odpowiedniej 
formie na rynku pracy na wszystkich 
etapach życia zawodowego;

pracownikom możliwości pracowania 
dłużej na zasadzie dobrowolnej; wzywa 
pracowników do czynnego zaangażowania 
się w dostępne możliwości szkoleniowe 
oraz do utrzymywania się w odpowiedniej 
formie na rynku pracy na wszystkich 
etapach życia zawodowego;

Or. en

Poprawka 225
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa partnerów społecznych to
przyjęcia do zarządzania zasobami 
ludzkimi podejścia opartego na cyklu 
życiowym i do przystosowania do niego 
miejsc pracy; wzywa pracodawców do 
proponowania programów mających na 
celu zapewnienie pracownikom 
możliwości pracowania dłużej; wzywa 
pracowników do czynnego zaangażowania 
się w dostępne możliwości szkoleniowe 
oraz do utrzymywania się w odpowiedniej 
formie na rynku pracy na wszystkich 
etapach życia zawodowego;

12. wzywa partnerów społecznych do
przyjęcia do zarządzania zasobami 
ludzkimi podejścia opartego na cyklu 
życiowym i do przystosowania do niego 
miejsc pracy; wzywa pracodawców do 
tworzenia odpowiednich warunków pracy 
oraz proponowania programów mających 
na celu zapewnienie pracownikom 
możliwości pracowania dłużej; wzywa 
pracowników do czynnego zaangażowania 
się w dostępne możliwości szkoleniowe 
oraz programy umożliwiające 
utrzymywanie się w odpowiedniej formie 
na rynku pracy na wszystkich etapach 
życia zawodowego;

Or. en

Poprawka 226
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że Rada i Komisja powinny 
przedstawić projekt europejskiej 
gwarancji zatrudnienia na rzecz 
młodzieży, zapewniającej każdej młodej 
osobie w UE prawo do odpowiedniego, 
dobrze płatnego zatrudnienia zgodnego z 
jej kwalifikacjami i umiejętnościami, 
stażu zawodowego, dodatkowego 
szkolenia lub zatrudnienia połączonego ze 
szkoleniem, w ciągu trzech miesięcy od 
wystąpienia problemu bezrobocia, co tym 
samym poprawi możliwość nabycia przez 
młodych ludzi odpowiednich uprawnień 
emerytalnych;

Or. de

Poprawka 227
Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa państwa członkowskie w 
ścisłej współpracy z partnerami 
społecznymi do promowania dłuższego 
życia zawodowego poprzez wzmocnienie 
polityki publicznej w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
środowiska pracy oraz przekwalifikowania 
zawodowego; podkreśla, że kluczowym 
celem politycznym na tym polu powinno 
być umożliwienie pracownikom, zwłaszcza 
wykonującym prace szczególnie uciążliwe, 
pracowania do osiągnięcia ustawowego 
wieku emerytalnego;

Or. en
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Poprawka 228
Minodora Cliveti

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia akceptowalnych społecznie 
zachęt do późniejszego przechodzenia na 
emeryturę, oraz, gdzie jest to wskazane, 
rozwijania atrakcyjnych modeli 
elastycznego przechodzenia z pracy na 
emeryturę;

Or. en

Poprawka 229
Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. podkreśla, że równość płci na rynku 
pracy jest kluczowa dla zapewnienia 
stabilności systemów emerytalnych w 
oparciu o wyższe wskaźniki zatrudnienia, 
adekwatne składki indywidualne oraz 
wzrost gospodarczy;

Or. en

Poprawka 230
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 13. zachęca państwa członkowskie do 
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podjęcia energicznego działania celem
zrealizowania ambicji sformułowanych w 
europejskim pakcie na rzecz równości płci 
(2011–2020), który koncentruje się na 
zniwelowaniu różnic dzielących płeć i 
zwalczaniu podziałów opartych na płci, a 
także na promowaniu lepszego 
równoważenia pracy z życiem rodzinnym 
przez kobiety i mężczyzn; podkreśla, że 
cele te są kluczem do podniesienia 
zatrudnienia kobiet i zwalczania ubóstwa 
kobiet w wieku produkcyjnym i na starość;

podjęcia energicznego działania w celu
zrealizowania ambicji sformułowanych w 
europejskim pakcie na rzecz równości płci 
(2011–2020), który koncentruje się na 
zniwelowaniu różnic dzielących płci i 
zwalczaniu podziałów opartych na płci, w 
tym nadal zbyt dużych różnic w 
wynagrodzeniu, a także na promowaniu 
lepszego równoważenia pracy z życiem 
rodzinnym przez kobiety i mężczyzn; 
wymaga to przede wszystkim 
udostępnienia placówek opieki nad 
dziećmi; podkreśla, że cele te są kluczem 
do podniesienia zatrudnienia kobiet i 
zwalczania ubóstwa kobiet w wieku 
produkcyjnym i na starość;

Or. de

Poprawka 231
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
podjęcia energicznego działania celem
zrealizowania ambicji sformułowanych w 
europejskim pakcie na rzecz równości płci 
(2011–2020), który koncentruje się na 
zniwelowaniu różnic dzielących płeć i 
zwalczaniu podziałów opartych na płci, a 
także na promowaniu lepszego 
równoważenia pracy z życiem rodzinnym 
przez kobiety i mężczyzn; podkreśla, że 
cele te są kluczem do podniesienia 
zatrudnienia kobiet i zwalczania ubóstwa 
kobiet w wieku produkcyjnym i na starość;

13. zachęca państwa członkowskie do 
podjęcia energicznego działania w celu
zrealizowania ambicji sformułowanych w 
europejskim pakcie na rzecz równości płci 
(2011–2020), który koncentruje się na 
zniwelowaniu różnic dzielących płci i 
zwalczaniu podziałów opartych na płci, a 
także na promowaniu lepszego 
równoważenia pracy z życiem rodzinnym 
przez kobiety, jak i przez mężczyzn; 
podkreśla, że cele te są kluczem do 
podniesienia zatrudnienia kobiet i 
zwalczania ubóstwa kobiet w wieku 
produkcyjnym i na starość;

Or. de
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Poprawka 232
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zachęca do przeprowadzania badań 
pod kątem kwestii pokoleniowych 
sprawdzających w obiektywny sposób w 
procesie ustanawiania aktu prawnego 
skutki przyszłych projektów aktów 
prawnych dla wszystkich pokoleń –
zwłaszcza osób młodych i starszych; w ten 
sposób można by ustalić w przejrzysty 
sposób, jakie konsekwencje dla tych 
pokoleń będą miały dane akty prawne;
badanie pod kątem kwestii pokoleniowych 
odgrywałoby szczególnie ważną rolę w 
przypadku projektów aktów prawnych 
istotnych dla systemu emerytalnego;

Or. de

Poprawka 233
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Radę do uzgodnienia celu UE 
dotyczącego płac minimalnych 
(uzgadnianych prawnie, w układzie 
zbiorowym na szczeblu krajowym, 
regionalnym lub branżowym) 
gwarantujących przynajmniej 60% 
odnośnego średniego wynagrodzenia 
(krajowego, w danej branży itp.), tak aby 
więcej pracowników mogło sobie pozwolić 
na indywidualne świadczenia emerytalne 
zapewniające życie powyżej poziomu 
ubóstwa;
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Or. de

Poprawka 234
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uważa, że zrównaniu wieku 
emerytalnego mężczyzn i kobiet muszą 
towarzyszyć skuteczne polityki 
zapewniające równość płac za równą 
pracę, równowagę między życiem 
zawodowym a prywatnym oraz uznanie 
niepłatnej pracy związanej z opieką;

Or. en

Poprawka 235
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. przypomina o problemie związanym z 
płcią w kontekście emerytur; kładzie 
nacisk na potrzebę skuteczniejszego 
zapewnienia równości płci w odniesieniu 
do osób w każdym wieku oraz na skutki 
społeczne, jakie miałoby przejście od 
systemów repartycyjnych do kapitałowych 
i od systemów o zdefiniowanym 
świadczeniu do systemów o zdefiniowanej 
składce; podkreśla, że należy pilnie 
zwalczyć zagrożenie ubóstwem, zwłaszcza 
kobiet niemających dostępu bądź 
mających ograniczony dostęp do 
uprawnień indywidualnych lub renty 
rodzinnej, poprzez stworzenie siatki 
bezpieczeństwa dochodowego o 
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charakterze nieskładkowym w celu 
uchronienia ich przed ubóstwem;

Or. fr

Poprawka 236
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. zachęca do uwzględnienia pokolenia 
osób młodych i starszych, które są w 
największym stopniu dotknięte 
podejmowanymi decyzjami, jako 
równouprawnionych, przewidzianych 
prawnie partnerów społecznych, aby 
zapewnić ich czynny udział w 
podejmowaniu decyzji, w związku z tym, 
że są bezpośrednio zainteresowani 
wszystkimi kwestiami pokoleniowymi;
takie rozwiązanie zapewni jak najgłębsze 
porozumienie wszystkich grup 
społecznych oraz pozwoli uniknąć 
konfliktów podczas podejmowania decyzji;

Or. de

Poprawka 237
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. wzywa również Radę do wyrażenia 
zgody na zapewnienie minimalnego 
świadczenia emerytalnego (wiek, 
niepełnosprawność itp.) przekraczającego 
unijny próg zagrożenia ubóstwem 
wynoszący 60% średniego krajowego 
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zrównoważonego dochodu w celu 
uniknięcia ubóstwa w starszym wieku;

Or. de

Poprawka 238
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13c. z zadowoleniem przyjmuje wytyczne 
Komisji Europejskiej dotyczące zrównania 
ustawowego wieku emerytalnego kobiet i 
mężczyzn;

Or. de

Poprawka 239
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 13 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13d. jest zdania, że należy wprowadzić 
istotne uregulowania, które 
uwzględniałyby okres życia poświęcony na 
zajmowanie się dziećmi, młodzieżą i 
osobami starszymi wymagającymi opieki;

Or. de

Poprawka 240
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 
oszczędności; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe 
obowiązkowe pracownicze programy 
oszczędzania, gdyż zbiorowe (drugi filar) 
systemy emerytalne – przeważnie 
zarządzane przez (sektorowych) partnerów 
społecznych – umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, 
by obecnie, pomimo kryzysu, rozpocząć 
rozwijanie uzupełniających 
pracowniczych programów emerytalnych;

skreślony

Or. de

Poprawka 241
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 
oszczędności; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe 
obowiązkowe pracownicze programy 
oszczędzania, gdyż zbiorowe (drugi filar) 
systemy emerytalne – przeważnie 
zarządzane przez (sektorowych) partnerów 
społecznych – umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by 
obecnie, pomimo kryzysu, rozpocząć 
rozwijanie uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych;

14. zwraca uwagę na apel zawarty w białej 
księdze, by rozwijać kapitałowe, 
uzupełniające pracownicze programy 
emerytalne i prywatne oszczędności; 
podkreśla potrzebę, by obecnie, pomimo 
kryzysu, rozpocząć rozwijanie 
uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych;
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Or. en

Poprawka 242
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 
oszczędności; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe 
obowiązkowe pracownicze programy 
oszczędzania, gdyż zbiorowe (drugi filar) 
systemy emerytalne – przeważnie 
zarządzane przez (sektorowych) partnerów 
społecznych – umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by 
obecnie, pomimo kryzysu, rozpocząć 
rozwijanie uzupełniających 
pracowniczych programów emerytalnych;

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe 
pracownicze programy oszczędzania 
zwykle tworzone na poziomie 
przedsiębiorstwa lub sektora, gdyż 
umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by 
obecnie, pomimo kryzysu, promować 
uzupełniające pracownicze programy 
emerytalne, uważając na oraz usuwając 
trudności niektórych osób z dostępem do 
takich systemów, oraz potrzebę utworzenia 
systemów składek minimalnych, które 
gwarantują adekwatne emerytury 
dodatkowe;

Or. en

Poprawka 243
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 
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oszczędności; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe
obowiązkowe pracownicze programy 
oszczędzania, gdyż zbiorowe (drugi filar) 
systemy emerytalne – przeważnie 
zarządzane przez (sektorowych) partnerów 
społecznych – umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by 
obecnie, pomimo kryzysu, rozpocząć 
rozwijanie uzupełniających 
pracowniczych programów emerytalnych;

oszczędności; podkreśla jednak, że 
zbiorowe pracownicze programy 
oszczędzania, jako zbiorowe (drugi filar) 
systemy emerytalne – przeważnie 
zarządzane przez (sektorowych) partnerów 
społecznych – umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie;

Or. en

Poprawka 244
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 
oszczędności; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe 
obowiązkowe pracownicze programy 
oszczędzania, gdyż zbiorowe (drugi filar) 
systemy emerytalne – przeważnie 
zarządzane przez (sektorowych) partnerów 
społecznych – umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by 
obecnie, pomimo kryzysu, rozpocząć 
rozwijanie uzupełniających 
pracowniczych programów emerytalnych;

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe 
obowiązkowe pracownicze programy 
oszczędzania, gdyż zbiorowe (drugi filar) 
systemy emerytalne – przeważnie 
zarządzane przez (sektorowych) partnerów 
społecznych – umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie;

Or. de

Poprawka 245
Inês Cristina Zuber
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 
oszczędności; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe 
obowiązkowe pracownicze programy 
oszczędzania, gdyż zbiorowe (drugi filar) 
systemy emerytalne – przeważnie 
zarządzane przez (sektorowych) partnerów 
społecznych – umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by 
obecnie, pomimo kryzysu, rozpocząć 
rozwijanie uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych;

14. zwraca uwagę na apel zawarty w białej 
księdze, by rozwijać kapitałowe, 
uzupełniające pracownicze programy 
emerytalne i prywatne oszczędności; 
podkreśla, że Komisja powinna zalecać 
zbiorowe obowiązkowe pracownicze 
programy oszczędzania, gdyż zbiorowe 
(drugi filar) systemy emerytalne –
przeważnie zarządzane przez 
(sektorowych) partnerów społecznych –
umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by 
obecnie, pomimo kryzysu, rozpocząć 
rozwijanie uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych;

Or. pt

Poprawka 246
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 
oszczędności; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe 
obowiązkowe pracownicze programy
oszczędzania, gdyż zbiorowe (drugi filar) 
systemy emerytalne – przeważnie 
zarządzane przez (sektorowych) partnerów 
społecznych – umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by 

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 
oszczędności; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe 
obowiązkowe pracownicze programy
emerytalne, gdyż zbiorowe (drugi filar) 
systemy emerytalne – przeważnie 
zarządzane przez partnerów społecznych, a 
jednocześnie przez niezależne organy 
podlegające nadzorowi publicznemu, z 
udziałem uczestników danego systemu –
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obecnie, pomimo kryzysu, rozpocząć 
rozwijanie uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych;

umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by 
obecnie, pomimo kryzysu, rozpocząć 
rozwijanie uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych, jednocześnie 
uznając oraz usuwając trudność 
niektórych osób z dostępem do tych 
systemów;

Or. en

Poprawka 247
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 
oszczędności; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe 
obowiązkowe pracownicze programy 
oszczędzania, gdyż zbiorowe (drugi filar) 
systemy emerytalne – przeważnie 
zarządzane przez (sektorowych) partnerów 
społecznych – umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by 
obecnie, pomimo kryzysu, rozpocząć 
rozwijanie uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych;

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 
oszczędności; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe 
pracownicze programy oszczędzania, gdyż 
zbiorowe pracownicze systemy emerytalne 
– przeważnie zarządzane przez 
(sektorowych) partnerów społecznych –
umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by 
obecnie, pomimo kryzysu, rozpocząć 
rozwijanie uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych;

Or. en

Poprawka 248
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 
oszczędności; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe 
obowiązkowe pracownicze programy 
oszczędzania, gdyż zbiorowe (drugi filar) 
systemy emerytalne – przeważnie 
zarządzane przez (sektorowych) partnerów 
społecznych – umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by 
obecnie, pomimo kryzysu, rozpocząć 
rozwijanie uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych;

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 
oszczędności; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe 
uzupełniające pracownicze programy 
oszczędzania, gdyż zbiorowe (drugi filar) 
systemy emerytalne – przeważnie 
zarządzane przez partnerów społecznych –
umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by 
obecnie, pomimo kryzysu, rozpocząć 
rozwijanie uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych;

Or. de

Poprawka 249
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 
oszczędności; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe 
obowiązkowe pracownicze programy 
oszczędzania, gdyż zbiorowe (drugi filar) 
systemy emerytalne – przeważnie 
zarządzane przez (sektorowych) partnerów 
społecznych – umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by 
obecnie, pomimo kryzysu, rozpocząć 
rozwijanie uzupełniających pracowniczych 

14. zwraca uwagę na apel zawarty w białej 
księdze, by rozwijać oparte na 
solidarności, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 
oszczędności; podkreśla jednak, że skoro 
tylko istnieją kraje chcące skutecznie 
zreformować swoje systemy emerytalne 
jako takie, Komisja powinna raczej zalecać 
zbiorowe obowiązkowe pracownicze 
programy oszczędzania, gdyż zbiorowe 
(drugi filar) systemy emerytalne –
przeważnie zarządzane przez 
(sektorowych) partnerów społecznych –
umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
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programów emerytalnych; indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by 
obecnie, pomimo kryzysu, rozpocząć 
rozwijanie uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych;

Or. en

Poprawka 250
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 
oszczędności; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe 
obowiązkowe pracownicze programy 
oszczędzania, gdyż zbiorowe (drugi filar) 
systemy emerytalne – przeważnie 
zarządzane przez (sektorowych) partnerów 
społecznych – umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by 
obecnie, pomimo kryzysu, rozpocząć 
rozwijanie uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych;

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 
oszczędności; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe 
pracownicze programy oszczędzania, gdyż 
zbiorowe (drugi filar) systemy emerytalne 
– prawdopodobnie zarządzane przez 
(sektorowych) partnerów społecznych –
umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by 
obecnie, pomimo kryzysu, rozpocząć 
rozwijanie uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych;

Or. en

Poprawka 251
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
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kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 
oszczędności; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe 
obowiązkowe pracownicze programy 
oszczędzania, gdyż zbiorowe (drugi filar) 
systemy emerytalne – przeważnie 
zarządzane przez (sektorowych) partnerów 
społecznych – umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by 
obecnie, pomimo kryzysu, rozpocząć 
rozwijanie uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych;

kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 
oszczędności; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe 
obowiązkowe pracownicze programy 
emerytalne, gdyż zbiorowe (drugi filar) 
systemy emerytalne – przeważnie 
zarządzane przez partnerów społecznych, a 
jednocześnie przez niezależne organy 
podlegające nadzorowi publicznemu, z 
udziałem uczestników systemu –
umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by 
obecnie, pomimo kryzysu, rozpocząć 
rozwijanie uzupełniających pracowniczych 
programów emerytalnych, uznając oraz 
usuwając trudności niektórych osób z 
dostępem do tych systemów;

Or. en

Poprawka 252
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 
oszczędności; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe 
obowiązkowe pracownicze programy 
oszczędzania, gdyż zbiorowe (drugi filar) 
systemy emerytalne – przeważnie 
zarządzane przez (sektorowych) partnerów 
społecznych – umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy 
indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by 
obecnie, pomimo kryzysu, rozpocząć 
rozwijanie uzupełniających pracowniczych 

14. z zadowoleniem przyjmuje apel 
zawarty w białej księdze, by rozwijać 
kapitałowe, uzupełniające pracownicze 
programy emerytalne i prywatne 
oszczędności; podkreśla jednak, że 
Komisja powinna raczej zalecać zbiorowe 
obowiązkowe pracownicze programy 
oszczędzania, które zapewniają 
pracownikom prawo dostępu do 
produktów emerytalnych drugiego filaru i 
sprawiają, że wkłady pracodawców w 
emerytury pracownicze nadal podlegają 
zasadzie dobrowolności; zbiorowe (drugi 
filar) systemy emerytalne – przeważnie 
zarządzane przez (sektorowych) partnerów 
społecznych – umożliwiają bowiem 
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programów emerytalnych; solidarność międzypokoleniową, zaś 
programy indywidualne – nie; podkreśla 
potrzebę, by obecnie, pomimo kryzysu, 
rozpocząć rozwijanie uzupełniających 
pracowniczych programów emerytalnych;

Or. de

Poprawka 253
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
wspólnego europejskiego systemu nadzoru 
i regulacji rynków i instytucji 
finansowych na potrzeby stworzenia 
środowiska, w którym każde państwo 
członkowskie będzie w stanie zapewnić 
odpowiednią ochronę dodatkowych 
programów emerytalnych oraz 
indywidualnych oszczędności; podkreśla 
potrzebę sformułowania unijnych zasad 
praktyki inwestycyjnej oraz rozważnego 
zarządzania systemami o zdefiniowanej 
składce, obejmujących zmiany w 
strukturze portfela w okresie 
przedemerytalnym, gwarancje minimalnej 
stopy zwrotu, ochronę świadczenia 
emerytalnego, kiedy okres wypłat 
przypada podczas spowolnienia 
gospodarczego i finansowego, oraz równe 
traktowanie za sprawą niezależnych od 
płci rent dożywotnich;

Or. en

Poprawka 254
Heinz K. Becker
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Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
wspólnego europejskiego systemu nadzoru 
i regulacji rynków i instytucji 
finansowych na potrzeby stworzenia 
środowiska, w którym każde państwo 
członkowskie będzie w stanie zapewnić 
odpowiednią ochronę dodatkowych 
programów emerytalnych oraz 
indywidualnych oszczędności; podkreśla 
potrzebę sformułowania unijnych zasad 
praktyki inwestycyjnej oraz rozważnego 
zarządzania systemami o zdefiniowanej 
składce, obejmujących zmiany w 
strukturze portfela w okresie 
przedemerytalnym, gwarancje minimalnej 
stopy zwrotu, ochronę świadczenia 
emerytalnego, kiedy okres wypłat 
przypada podczas spowolnienia 
gospodarczego i finansowego, oraz równe 
traktowanie za sprawą niezależnych od 
płci rent dożywotnich;

Or. en

Poprawka 255
Minodora Cliveti

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zauważa, że w państwach, w których 
dobrze funkcjonuje drugi filar, nie 
wszystkie kategorie pracowników mają 
dostęp do kapitałowych emerytur 
zakładowych; jest przekonany, że 
kapitałowe emerytury zakładowe będą 
dostępne również dla pracowników o 
niepewnych formach zatrudnienia, jak i 
zatrudnionych na czas określony;
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Or. en

Poprawka 256
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zwraca uwagę, że wiele państw 
członkowskich już rozpoczęło podstawowe 
programy reformy emerytalnej służące 
zapewnieniu zarówno stabilności, jak i 
adekwatności; podkreśla znaczenie 
zapewnienia tego, żeby wszelkie środki 
proponowane na szczeblu UE uzupełniały 
krajowe programy reformy emerytalnej i 
nie były z nimi sprzeczne;

Or. en

Poprawka 257
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. przypomina, że emerytury pozostają 
w sferze kompetencji państw 
członkowskich oraz niepokoi się, że 
jakiekolwiek dalsze ustawodawstwo 
europejskie w tej dziedzinie może 
przynieść niepożądane skutki dla 
niektórych emerytów lub nałożyć 
uciążliwe wymogi na systemy niektórych 
państw członkowskich;

Or. en
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Poprawka 258
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla niskie koszty operacyjne (w 
obrębie całego sektora) zbiorowych, 
niezarobkowych pracowniczych 
programów emerytalnych w porównaniu 
do indywidualnych prywatnych systemów 
oszczędzania; podkreśla znaczenie niskich 
kosztów operacyjnych, ponieważ równo 
ograniczone cięcia kosztów mogą 
poskutkować znacznie wyższymi 
emeryturami;

skreślony

Or. de

Poprawka 259
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla niskie koszty operacyjne (w 
obrębie całego sektora) zbiorowych, 
niezarobkowych pracowniczych 
programów emerytalnych w porównaniu 
do indywidualnych prywatnych systemów 
oszczędzania; podkreśla znaczenie niskich 
kosztów operacyjnych, ponieważ równo 
ograniczone cięcia kosztów mogą 
poskutkować znacznie wyższymi 
emeryturami;

skreślony

Or. en

Poprawka 260
Philippe De Backer
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla niskie koszty operacyjne (w 
obrębie całego sektora) zbiorowych, 
niezarobkowych pracowniczych 
programów emerytalnych w porównaniu 
do indywidualnych prywatnych systemów
oszczędzania; podkreśla znaczenie niskich 
kosztów operacyjnych, ponieważ równo 
ograniczone cięcia kosztów mogą 
poskutkować znacznie wyższymi 
emeryturami;

15. podkreśla niskie koszty operacyjne 
programów emerytalnych prowadzonych 
na dużą skalę w porównaniu z 
indywidualnymi prywatnymi systemami 
oszczędzania; podkreśla znaczenie niskich 
kosztów operacyjnych, ponieważ równo 
ograniczone cięcia kosztów mogą 
poskutkować znacznie wyższymi 
emeryturami;

Or. en

Poprawka 261
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla niskie koszty operacyjne (w 
obrębie całego sektora) zbiorowych, 
niezarobkowych pracowniczych 
programów emerytalnych w porównaniu 
do indywidualnych prywatnych systemów
oszczędzania; podkreśla znaczenie niskich 
kosztów operacyjnych, ponieważ równo 
ograniczone cięcia kosztów mogą 
poskutkować znacznie wyższymi 
emeryturami;

15. podkreśla niskie koszty operacyjne (w 
obrębie całego sektora) zbiorowych, 
niezarobkowych pracowniczych 
programów emerytalnych w porównaniu z 
indywidualnymi prywatnymi systemami
oszczędzania; podkreśla znaczenie niskich 
kosztów operacyjnych, ponieważ równo 
ograniczone cięcia kosztów mogą 
poskutkować znacznie wyższymi 
emeryturami; podkreśla jednak, że takie 
systemy istnieją na razie jedynie w 
niektórych państwach członkowskich;

Or. de

Poprawka 262
Heinz K. Becker
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Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że zbiorowe pracownicze 
programy emerytalne powinny być 
prowadzone z niskimi kosztami 
operacyjnymi;

Or. en

Poprawka 263
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zachęca państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do właściwego 
informowania obywateli o ich 
zgromadzonych uprawnieniach 
emerytalnych i do podnoszenia ich wiedzy 
i edukowania ich, by byli w stanie 
podejmować wnikliwe decyzje na temat 
przyszłych dodatkowych oszczędności 
emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do opracowania i 
egzekwowania surowych przepisów 
dotyczących ujawniania danych 
dotyczących kosztów operacyjnych i 
ryzyka oraz dochodów z inwestycji 
kapitałowych funduszy emerytalnych 
prowadzących działalność w obrębie ich 
jurysdykcji;

16. zachęca państwa członkowskie i 
instytucje odpowiedzialne za systemy 
emerytalne do właściwego informowania 
obywateli o ich zgromadzonych 
uprawnieniach emerytalnych i do 
podnoszenia ich wiedzy i edukowania ich, 
by byli w stanie podejmować wnikliwe 
decyzje na temat przyszłych dodatkowych 
oszczędności emerytalnych; wzywa 
państwa członkowskie do opracowania i 
egzekwowania surowych przepisów 
dotyczących ujawniania danych 
dotyczących kosztów operacyjnych i 
ryzyka oraz dochodów z inwestycji 
kapitałowych funduszy emerytalnych 
prowadzących działalność w obrębie ich 
jurysdykcji;

Or. fr

Poprawka 264
Philippe De Backer
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zachęca państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do właściwego 
informowania obywateli o ich 
zgromadzonych uprawnieniach 
emerytalnych i do podnoszenia ich wiedzy 
i edukowania ich, by byli w stanie 
podejmować wnikliwe decyzje na temat 
przyszłych dodatkowych oszczędności 
emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do opracowania i 
egzekwowania surowych przepisów 
dotyczących ujawniania danych 
dotyczących kosztów operacyjnych i 
ryzyka oraz dochodów z inwestycji 
kapitałowych funduszy emerytalnych 
prowadzących działalność w obrębie ich 
jurysdykcji;

16. zachęca Komisję, aby dalej wspierała 
państwa członkowskie i partnerów 
społecznych we właściwym informowaniu
obywateli o ich zgromadzonych 
uprawnieniach emerytalnych i zwiększaniu
ich wiedzy i edukowaniu ich, by byli w 
stanie podejmować wnikliwe decyzje na 
temat przyszłych dodatkowych 
oszczędności emerytalnych; wzywa 
Komisję do uzupełnienia jej 
ogólnounijnych prac nad usługami 
śledzenia świadczeń emerytalnych poprzez 
przeprowadzenie unijnej oceny skutków w 
celu zrozumienia korzyści gospodarczych 
dla państw członkowskich oraz podmiotów 
wypłacających emerytury z udzielania 
obywatelom skonsolidowanych informacji 
o emeryturach w jednym dostępnym 
miejscu; wzywa państwa członkowskie do 
opracowania i egzekwowania surowych 
przepisów dotyczących ujawniania danych 
dotyczących kosztów operacyjnych i 
ryzyka oraz dochodów z inwestycji 
kapitałowych funduszy emerytalnych 
prowadzących działalność w obrębie ich 
jurysdykcji;

Or. en

Poprawka 265
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zachęca państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do właściwego 
informowania obywateli o ich 
zgromadzonych uprawnieniach 

16. zachęca Komisję, aby dalej wspierała 
państwa członkowskie i partnerów 
społecznych we właściwym informowaniu
obywateli o ich zgromadzonych 
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emerytalnych i do podnoszenia ich wiedzy 
i edukowania ich, by byli w stanie 
podejmować wnikliwe decyzje na temat 
przyszłych dodatkowych oszczędności 
emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do opracowania i 
egzekwowania surowych przepisów 
dotyczących ujawniania danych 
dotyczących kosztów operacyjnych i 
ryzyka oraz dochodów z inwestycji 
kapitałowych funduszy emerytalnych 
prowadzących działalność w obrębie ich 
jurysdykcji;

uprawnieniach emerytalnych i zwiększaniu
ich wiedzy i edukowaniu ich, by byli w 
stanie podejmować wnikliwe decyzje na 
temat przyszłych dodatkowych 
oszczędności emerytalnych; wzywa 
Komisję do uzupełnienia jej 
ogólnounijnych prac nad usługami 
śledzenia świadczeń emerytalnych poprzez 
przystąpienie do unijnej oceny skutków w 
celu zrozumienia korzyści gospodarczych 
dla państw członkowskich oraz podmiotów 
wypłacających emerytury z udzielania 
obywatelom skonsolidowanych informacji 
o emeryturach w jednym dostępnym 
miejscu; wzywa państwa członkowskie do 
opracowania i egzekwowania surowych 
przepisów dotyczących ujawniania danych 
dotyczących kosztów operacyjnych i 
ryzyka oraz dochodów z inwestycji 
kapitałowych funduszy emerytalnych 
prowadzących działalność w obrębie ich 
jurysdykcji;

Or. en

Poprawka 266
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zachęca państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do właściwego 
informowania obywateli o ich 
zgromadzonych uprawnieniach 
emerytalnych i do podnoszenia ich wiedzy 
i edukowania ich, by byli w stanie 
podejmować wnikliwe decyzje na temat 
przyszłych dodatkowych oszczędności 
emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do opracowania i 
egzekwowania surowych przepisów 
dotyczących ujawniania danych 
dotyczących kosztów operacyjnych i 

16. zachęca państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do właściwego 
informowania obywateli o ich 
zgromadzonych uprawnieniach 
emerytalnych i do podnoszenia ich wiedzy 
i edukowania ich, by byli w stanie 
podejmować wnikliwe decyzje na temat 
przyszłych dodatkowych oszczędności 
emerytalnych; jak również do 
informowania obywateli o planowanych 
zmianach w systemie emerytalnym na tyle 
wcześnie, aby mogli podjąć świadomą i 
dobrze przemyślaną decyzję dotyczącą ich 
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ryzyka oraz dochodów z inwestycji 
kapitałowych funduszy emerytalnych 
prowadzących działalność w obrębie ich 
jurysdykcji;

oszczędności na emeryturę; wzywa 
państwa członkowskie do opracowania i 
egzekwowania surowych przepisów 
dotyczących ujawniania danych 
dotyczących kosztów operacyjnych i 
ryzyka oraz dochodów z inwestycji 
kapitałowych funduszy emerytalnych 
prowadzących działalność w obrębie ich 
jurysdykcji;

Or. en

Poprawka 267
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. ubolewa nad dużym rozrzutem w 
cechach i wynikach pracowniczych 
programów emerytalnych w państwach 
członkowskich jeśli chodzi o dostęp, 
solidarność, opłacalność, ryzyko i zysk; z 
zadowoleniem przyjmuje pragnienie 
Komisji, która w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi, partnerami 
społecznymi, sektorem funduszy 
emerytalnych i innymi zainteresowanymi 
stronami zamierza opracować kodeks 
dobrych praktyk dla pracowniczych 
programów emerytalnych;

17. stwierdza duży rozrzut w cechach i 
wynikach pracowniczych programów 
emerytalnych w państwach członkowskich 
jeśli chodzi o dostęp, solidarność, 
opłacalność, ryzyko i zysk; z 
zadowoleniem przyjmuje pragnienie 
Komisji, która w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi, partnerami 
społecznymi i innymi zainteresowanymi 
stronami zamierza opracować kodeks 
dobrych praktyk dla pracowniczych 
programów emerytalnych, między innymi 
w celu rozpoczęcia debaty dotyczącej 
możliwych reakcji na trudności i naciski, 
jakich doświadczają w związku z kryzysem 
finansowym i gospodarczym drugie filary 
działające w niektórych państwach 
członkowskich;

Or. fr

Poprawka 268
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. ubolewa nad dużym rozrzutem w 
cechach i wynikach pracowniczych 
programów emerytalnych w państwach 
członkowskich jeśli chodzi o dostęp, 
solidarność, opłacalność, ryzyko i zysk; z 
zadowoleniem przyjmuje pragnienie 
Komisji, która w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi, partnerami 
społecznymi, sektorem funduszy 
emerytalnych i innymi zainteresowanymi 
stronami zamierza opracować kodeks 
dobrych praktyk dla pracowniczych 
programów emerytalnych;

17. ubolewa nad dużym rozrzutem w 
cechach i wynikach pracowniczych 
programów emerytalnych w państwach 
członkowskich jeśli chodzi o dostęp, 
solidarność, opłacalność, ryzyko i zysk; z 
zadowoleniem przyjmuje pragnienie 
Komisji, która w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi, partnerami 
społecznymi i innymi zainteresowanymi 
stronami zamierza opracować kodeks 
dobrych praktyk dla pracowniczych 
programów emerytalnych, zgodnie z 
zasadą pomocniczości;

Or. en

Poprawka 269
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. ubolewa nad dużym rozrzutem w 
cechach i wynikach pracowniczych 
programów emerytalnych w państwach 
członkowskich jeśli chodzi o dostęp, 
solidarność, opłacalność, ryzyko i zysk; z 
zadowoleniem przyjmuje pragnienie 
Komisji, która w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi, partnerami 
społecznymi, sektorem funduszy 
emerytalnych i innymi zainteresowanymi 
stronami zamierza opracować kodeks 
dobrych praktyk dla pracowniczych 
programów emerytalnych;

17. ubolewa nad dużym rozrzutem w 
cechach i wynikach pracowniczych 
programów emerytalnych w państwach 
członkowskich jeśli chodzi o dostęp, 
solidarność, opłacalność, ryzyko i zysk; z 
zadowoleniem przyjmuje pragnienie 
Komisji, która w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi, partnerami 
społecznymi, sektorem funduszy 
emerytalnych i innymi zainteresowanymi 
stronami zamierza opracować kodeks 
dobrych praktyk dla pracowniczych 
programów emerytalnych; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do zmniejszenia 
barier dostępu, takich jak długie okresy 
nabycia uprawnień czy ograniczenia 
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wiekowe; podkreśla potrzebę usunięcia 
dyskryminacyjnych elementów z 
istniejących pracowniczych systemów 
emerytalnych; zaznacza, że niektóre 
państwa członkowskie zwiększyły bariery 
dostępu do zabezpieczenia społecznego, w 
tym emerytur w czasie kryzysu, co oddala 
od osiągnięcia wielu z celów strategii 
Europa 2020;

Or. en

Poprawka 270
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. ubolewa nad dużym rozrzutem w 
cechach i wynikach pracowniczych 
programów emerytalnych w państwach 
członkowskich jeśli chodzi o dostęp, 
solidarność, opłacalność, ryzyko i zysk; z 
zadowoleniem przyjmuje pragnienie 
Komisji, która w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi, partnerami 
społecznymi, sektorem funduszy 
emerytalnych i innymi zainteresowanymi 
stronami zamierza opracować kodeks
dobrych praktyk dla pracowniczych 
programów emerytalnych;

17. ubolewa nad dużym rozrzutem w 
cechach i wynikach pracowniczych 
programów emerytalnych w państwach 
członkowskich jeśli chodzi o dostęp, 
solidarność, opłacalność, ryzyko i zysk; z 
zadowoleniem przyjmuje pragnienie 
Komisji, która w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi, partnerami 
społecznymi, sektorem funduszy 
emerytalnych i innymi zainteresowanymi 
stronami zamierza rozpocząć dyskusje nad 
wykonalnością opracowania kodeksu
dobrych praktyk dla pracowniczych 
programów emerytalnych; zwraca uwagę, 
że wymiana najlepszych praktyk lub 
opracowywanie wytycznych to 
najodpowiedniejsze podejście do tej 
kwestii;

Or. en

Poprawka 271
Heinz K. Becker
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. ubolewa nad dużym rozrzutem w 
cechach i wynikach pracowniczych 
programów emerytalnych w państwach 
członkowskich jeśli chodzi o dostęp, 
solidarność, opłacalność, ryzyko i zysk; z 
zadowoleniem przyjmuje pragnienie 
Komisji, która w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi, partnerami 
społecznymi, sektorem funduszy 
emerytalnych i innymi zainteresowanymi 
stronami zamierza opracować kodeks 
dobrych praktyk dla pracowniczych 
programów emerytalnych;

17. ubolewa nad dużym rozrzutem w 
cechach i wynikach pracowniczych 
programów emerytalnych w państwach 
członkowskich, jeśli chodzi o dostęp, 
solidarność, opłacalność, ryzyko i zysk; z 
zadowoleniem przyjmuje pragnienie 
Komisji, która w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi, partnerami 
społecznymi, sektorem funduszy 
emerytalnych, przedstawicielami 
pokolenia osób młodych i starszych i 
innymi zainteresowanymi stronami 
zamierza opracować kodeks dobrych 
praktyk dla pracowniczych programów 
emerytalnych;

Or. de

Poprawka 272
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. z zadowoleniem przyjmuje zawarte w 
białej księdze zaproszenie do 
wprowadzenia zasady zaliczania okresów 
opieki nad osobami zależnymi do okresów 
składkowych zarówno w przypadku kobiet, 
jak i mężczyzn; przypomina, że w UE 
około 30% kobiet w wieku produkcyjnym 
mających obowiązki wobec osób 
zależnych nie podejmuje aktywności 
zawodowej lub pracuje w niepełnym 
wymiarze czasu pracy z powodu braku 
infrastruktury zapewniającej opiekę nad 
osobami zależnymi; ponownie zaznacza, 
że nierówny podział obowiązków 
rodzinnych między kobietami i 
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mężczyznami oraz brak dostępnych usług i 
infrastruktury w przystępnych cenach 
mają bezpośredni wpływ na wysokość 
emerytury kobiet;

Or. fr

Poprawka 273
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. przypomina, że zaliczanie okresów 
opieki nad osobami starszymi do okresów 
składkowych jest wciąż rzadkie, pomimo 
tego, że tę formę opieki zapewniają 
głównie, w sposób nieformalny, 
członkowie rodziny, a przede wszystkim 
kobiety; w dziewięciu państwach 
członkowskich mniej niż 10% osób 
starszych zależnych jest objętych opieką 
instytucji, a w 19 państwach 
członkowskich ponad 50% osób starszych 
zależnych jest objętych opieką 
nieformalną1;
__________________
1 Zob. Europejski Instytut ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn, „Révision de la mise 
en œuvre de la plateforme de Pékin: les 
femmes et l’économie” [„Przegląd 
wdrażania platformy pekińskiej: kobiety i 
gospodarka”], 2011 r.

Or. fr

Poprawka 274
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17c. podkreśla, że należy podjąć temat 
opieki nad osobami starszymi, zwłaszcza 
że zapotrzebowanie na tę opiekę rośnie ze 
względu na starzenie się społeczeństwa;

Or. fr

Poprawka 275
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 17 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17d. wzywa do opracowania europejskich 
norm dotyczących zaliczania okresów 
opieki nad osobami zależnymi do okresów 
składkowych, zgodnie z przewidywaniami 
niektórych państw członkowskich1, w celu 
zapewnienia tego, by sprawowanie przez 
pewien okres opieki nad osobami 
zależnymi w ciągu całego życia stało się 
normą zarówno dla kobiet, jak i dla 
mężczyzn, i nie było karane z chwilą 
wypłaty emerytury, jak również w celu 
zapewnienia emerytur umożliwiających 
godne życie;
__________________
1 Zob. Europejski Instytut ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn, „Révision de la mise 
en œuvre de la plateforme de Pékin: les 
femmes et l’économie” [„Przegląd 
wdrażania platformy pekińskiej: kobiety i 
gospodarka”], 2011 r.

Or. fr

Poprawka 276
Frédéric Daerden
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Projekt rezolucji
Ustęp 17 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17e. podkreśla konieczność uznania 
wartości społecznej opieki nad osobami 
zależnymi; kładzie nacisk na to, że normy 
europejskie powinny umożliwić 
uwzględnianie okresów przerw w celu 
zmniejszenia różnic w opłacaniu składek 
spowodowanych przerwami związanymi z 
opieką nad osobami zależnymi, oraz na to, 
że zaliczanie okresów opieki do okresów 
składkowych powinno dać się pogodzić z 
zatrudnieniem i przysługiwać także po 
osiągnięciu przez opiekuna ustawowego 
wieku emerytalnego;

Or. fr

Poprawka 277
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 17 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17f. kładzie nacisk na to, że możliwość 
zaliczania okresów opieki nad osobami 
zależnymi do okresów składkowych 
powinna raczej zachęcać niż zniechęcać 
do jednoczesnego podejmowania 
zatrudnienia i że zaliczanie tych okresów 
powinno w równym stopniu, co 
zatrudnienie, uzupełniać uprawnienia 
emerytalne;

Or. fr

Poprawka 278
Frédéric Daerden
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Projekt rezolucji
Ustęp 17 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17g. nalega na to, by zaliczanie okresów 
opieki nad osobami zależnymi do okresów 
składkowych było zaprojektowane w taki 
sposób, aby kobiety i mężczyźni mogli 
sprawiedliwie dzielić obowiązki związane z 
opieką nad osobami zależnymi, oraz na to, 
by zaliczanie tych okresów nie zachęcało 
kobiet do podjęcia lub utrzymania 
odpowiedzialności za opiekę nad osobami 
zależnymi w pełnym wymiarze czasu 
pracy;

Or. fr

Poprawka 279
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 17 h

Projekt rezolucji Poprawka

17h. kładzie nacisk na to, by wszystkie 
systemy urlopów ustawowych, w tym 
urlopy macierzyńskie, ojcowskie, 
rodzicielskie, w ramach uczenia się przez 
całe życie, okolicznościowe czy związane z 
opieką paliatywną, były uwzględniane 
przy obliczaniu wysokości świadczeń 
emerytalnych;

Or. fr

Poprawka 280
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 17 i (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17i. ocenia, że należy opracować normy 
europejskie dotyczące zaliczania okresów 
opieki nad osobami zależnymi (dzieci, 
osoby starsze, osoby niesamodzielne) do 
okresów składkowych, które należy 
uwzględniać w ramach systemów 
emerytalnych;

Or. fr

Poprawka 281
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wspiera zamiar Komisji, by 
kontynuować przeznaczanie finansowania 
ze środków unijnych –zwłaszcza za 
pośrednictwem Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) – na wsparcie 
projektów mających na celu czynne i 
zdrowe starzenie się w miejscu pracy, a 
także – za pośrednictwem wspólnotowego 
programu na rzecz zatrudnienia i
solidarności społecznej (Progress) i 
Programu Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznych (PSCI) –
na zapewnienie wsparcia finansowego i 
praktycznego dla państw członkowskich i 
partnerów społecznych planujących 
stopniowe wdrożenie wydajnych 
uzupełniających systemów emerytalnych;

18. wspiera zamiar Komisji, by 
kontynuować przeznaczanie finansowania 
ze środków unijnych –zwłaszcza za 
pośrednictwem Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) – na wsparcie 
projektów mających na celu czynne i 
zdrowe starzenie się w miejscu pracy, a 
także – za pośrednictwem Programu Unii 
Europejskiej na rzecz przemian i innowacji 
społecznych (PSCI) – na zapewnienie 
wsparcia finansowego i praktycznego dla 
państw członkowskich i partnerów 
społecznych planujących stopniowe 
wdrożenie wydajnych uzupełniających 
systemów emerytalnych, pod nadzorem 
Parlamentu Europejskiego;

(Obecnie jest mowa o włączeniu programu 
Progress do PSCI w ramach procedury 
współdecyzji zmierzającej do ustanowienia 
tego drugiego.)

Or. fr
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Poprawka 282
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wspiera zamiar Komisji, by 
kontynuować przeznaczanie finansowania 
ze środków unijnych – zwłaszcza za 
pośrednictwem Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) – na wsparcie 
projektów mających na celu czynne i 
zdrowe starzenie się w miejscu pracy, a 
także – za pośrednictwem wspólnotowego 
programu na rzecz zatrudnienia i 
solidarności społecznej (Progress) i 
Programu Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznych (PSCI) –
na zapewnienie wsparcia finansowego i 
praktycznego dla państw członkowskich i 
partnerów społecznych planujących 
stopniowe wdrożenie wydajnych 
uzupełniających systemów emerytalnych;

18. wspiera zamiar Komisji, by 
kontynuować przeznaczanie finansowania 
ze środków unijnych – zwłaszcza za 
pośrednictwem Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) – na wsparcie 
projektów mających na celu czynne i 
zdrowe starzenie się w miejscu pracy, a 
także – za pośrednictwem wspólnotowego 
programu na rzecz zatrudnienia i 
solidarności społecznej (Progress) i 
Programu Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznych (PSCI) –
na zapewnienie wsparcia finansowego i 
praktycznego dla państw członkowskich i 
partnerów społecznych;

Or. pt

Poprawka 283
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wspiera zamiar Komisji, by 
kontynuować przeznaczanie finansowania 
ze środków unijnych – zwłaszcza za 
pośrednictwem Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) – na wsparcie 
projektów mających na celu czynne i 
zdrowe starzenie się w miejscu pracy, a 
także – za pośrednictwem wspólnotowego 

18. zwraca uwagę na zamiar Komisji, by 
kontynuować przeznaczanie finansowania 
ze środków unijnych – zwłaszcza za 
pośrednictwem Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) – na wsparcie 
projektów mających na celu czynne i 
zdrowe starzenie się w miejscu pracy, a 
także – za pośrednictwem wspólnotowego 
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programu na rzecz zatrudnienia i 
solidarności społecznej (Progress) i 
Programu Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznych (PSCI) –
na zapewnienie wsparcia finansowego i 
praktycznego dla państw członkowskich i 
partnerów społecznych planujących 
stopniowe wdrożenie wydajnych 
uzupełniających systemów emerytalnych;

programu na rzecz zatrudnienia i 
solidarności społecznej (Progress) i 
Programu Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznych (PSCI) –
na zapewnienie wsparcia finansowego i 
praktycznego dla państw członkowskich i 
właściwych partnerów planujących 
stopniowe wdrożenie wydajnych 
uzupełniających systemów emerytalnych;

Or. en

Poprawka 284
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. w związku z niezrównoważonymi lub 
niekompletnymi pod względem 
merytorycznym, niereprezentatywnymi 
ustaleniami, które są po części podstawą 
wniosków, wzywa Komisję Europejską do 
ponownej oceny tych podstaw i 
przedstawienia ich na nowo;

Or. de

Poprawka 285
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uznaje znaczącą heterogeniczność 
systemów emerytalnych w UE, podkreśla
jednak, iż dla pracowników zmieniających
pracę w obrębie ich państw członkowskich 
i poza nimi znaczenie ma to, by obawy o 
zdobycie i zachowanie pracowniczych

19. uznaje znaczącą heterogeniczność 
systemów emerytalnych w UE; pomimo
tego, że pracownicy muszą zmieniać pracę 
w obrębie ich państw członkowskich i poza 
nimi, należy zagwarantować pracownikom 
przemieszczającym się możliwość zdobycia 
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uprawnień emerytalnych nie zahamowały 
ich mobilności; popiera podejście, za 
którym opowiada się Komisja, by 
skoncentrować się na zabezpieczeniu 
nabywania i zachowania uprawnień 
emerytalnych, aby zagwarantować, by 
nieaktywne uprawnienia emerytalne 
pracowników mobilnych były traktowane 
tak samo, jak uprawnienia członków 
systemów aktywnych lub emerytów; jest 
zdania, że okresy nabywania uprawnień 
hamują mobilność na rynku pracy i 
wzywa państwa członkowskie do ich 
skrócenia;

i zachowania uprawnień emerytalnych; 
popiera podejście, za którym opowiada się 
Komisja, by skoncentrować się na 
zabezpieczeniu nabywania i zachowania 
uprawnień emerytalnych, aby 
zagwarantować, by nieaktywne 
uprawnienia emerytalne pracowników 
mobilnych były traktowane tak samo, jak 
uprawnienia członków systemów 
aktywnych lub emerytów; jest zdania, że 
okresy nabywania uprawnień naruszają
prawa pracowników przemieszczających 
się i wzywa państwa członkowskie do ich 
skrócenia;

Or. pt

Poprawka 286
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uznaje znaczącą heterogeniczność 
systemów emerytalnych w UE, podkreśla 
jednak, iż dla pracowników zmieniających 
pracę w obrębie ich państw członkowskich 
i poza nimi znaczenie ma to, by obawy o 
zdobycie i zachowanie pracowniczych 
uprawnień emerytalnych nie zahamowały 
ich mobilności; popiera podejście, za 
którym opowiada się Komisja, by 
skoncentrować się na zabezpieczeniu 
nabywania i zachowania uprawnień 
emerytalnych, aby zagwarantować, by 
nieaktywne uprawnienia emerytalne 
pracowników mobilnych były traktowane 
tak samo, jak uprawnienia członków 
systemów aktywnych lub emerytów; jest 
zdania, że okresy nabywania uprawnień 
hamują mobilność na rynku pracy i 
wzywa państwa członkowskie do ich 
skrócenia;

19. uznaje znaczącą heterogeniczność 
systemów emerytalnych w UE, podkreśla 
jednak, iż dla pracowników zmieniających 
pracę w obrębie ich państw członkowskich 
i poza nimi znaczenie ma to, by obawy o 
zdobycie i zachowanie pracowniczych 
uprawnień emerytalnych nie zahamowały 
ich mobilności; podkreśla, że każde 
działanie promujące mobilność musi być 
zrównoważone z opłacalnym 
zapewnianiem dodatkowych systemów 
emerytalnych przez pracodawców oraz 
musi uwzględniać charakter oraz cel 
systemów emerytalnych; popiera 
podejście, za którym opowiada się 
Komisja, by skoncentrować się na 
zabezpieczeniu nabywania i zachowania 
uprawnień emerytalnych, aby 
zagwarantować, by nieaktywne 
uprawnienia emerytalne pracowników 
mobilnych były traktowane tak samo, jak 
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uprawnienia członków systemów 
aktywnych lub emerytów;

Or. en

Poprawka 287
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uznaje znaczącą heterogeniczność 
systemów emerytalnych w UE, podkreśla 
jednak, iż dla pracowników zmieniających 
pracę w obrębie ich państw członkowskich 
i poza nimi znaczenie ma to, by obawy o 
zdobycie i zachowanie pracowniczych 
uprawnień emerytalnych nie zahamowały 
ich mobilności; popiera podejście, za 
którym opowiada się Komisja, by 
skoncentrować się na zabezpieczeniu 
nabywania i zachowania uprawnień 
emerytalnych, aby zagwarantować, by 
nieaktywne uprawnienia emerytalne 
pracowników mobilnych były traktowane 
tak samo, jak uprawnienia członków 
systemów aktywnych lub emerytów; jest 
zdania, że okresy nabywania uprawnień 
hamują mobilność na rynku pracy i wzywa 
państwa członkowskie do ich skrócenia;

19. uznaje znaczącą heterogeniczność 
systemów emerytalnych w UE, podkreśla 
jednak, iż dla pracowników zmieniających 
pracę w obrębie ich państw członkowskich 
i poza nimi znaczenie ma to, by obawy o 
zdobycie i zachowanie pracowniczych 
uprawnień emerytalnych nie zahamowały 
ich mobilności; popiera podejście, za 
którym opowiada się Komisja, by 
skoncentrować się na zabezpieczeniu 
nabywania i zachowania uprawnień 
emerytalnych, i wzywa państwa 
członkowskie do zagwarantowania, by 
nieaktywne uprawnienia emerytalne 
pracowników mobilnych były traktowane 
tak samo, jak uprawnienia członków 
systemów aktywnych lub emerytów; jest 
zdania, że okresy nabywania uprawnień 
hamują mobilność na rynku pracy i wzywa 
państwa członkowskie do ich skrócenia;

Or. de

Poprawka 288
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. uznaje znaczącą heterogeniczność 
systemów emerytalnych w UE, podkreśla 
jednak, iż dla pracowników zmieniających 
pracę w obrębie ich państw członkowskich 
i poza nimi znaczenie ma to, by obawy o 
zdobycie i zachowanie pracowniczych 
uprawnień emerytalnych nie zahamowały 
ich mobilności; popiera podejście, za 
którym opowiada się Komisja, by 
skoncentrować się na zabezpieczeniu 
nabywania i zachowania uprawnień 
emerytalnych, aby zagwarantować, by 
nieaktywne uprawnienia emerytalne 
pracowników mobilnych były traktowane 
tak samo, jak uprawnienia członków 
systemów aktywnych lub emerytów; jest 
zdania, że okresy nabywania uprawnień 
hamują mobilność na rynku pracy i wzywa 
państwa członkowskie do ich skrócenia;

19. uznaje znaczącą heterogeniczność 
systemów emerytalnych w UE, podkreśla 
jednak, iż dla pracowników zmieniających 
pracę w obrębie ich państw członkowskich 
i poza nimi znaczenie ma to, by obawy o 
zdobycie i zachowanie pracowniczych 
uprawnień emerytalnych nie zahamowały 
ich mobilności; popiera podejście, za 
którym opowiada się Komisja, by 
skoncentrować się na zabezpieczeniu 
nabywania i zachowania uprawnień 
emerytalnych, aby zagwarantować, by 
nieaktywne uprawnienia emerytalne 
pracowników mobilnych były traktowane 
tak samo, jak uprawnienia członków 
systemów aktywnych lub emerytów; jest 
zdania, że okresy nabywania uprawnień 
hamują mobilność na rynku pracy i wzywa 
państwa członkowskie do ich skrócenia; 
odrzuca harmonizację minimalnych 
warunków dla emerytur pracowniczych 
(takich jak wiek minimalny, nabycie lub 
dynamizacja uprawnień), bowiem może 
ona prowadzić do zbyt dużego wzrostu 
kosztów, który zagroziłby dalszemu 
istnieniu systemów drugiego filaru i 
związku z tym również nie leży w interesie 
pracowników;

Or. de

Poprawka 289
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uznaje znaczącą heterogeniczność 
systemów emerytalnych w UE, podkreśla 
jednak, iż dla pracowników zmieniających 
pracę w obrębie ich państw członkowskich 
i poza nimi znaczenie ma to, by obawy o 
zdobycie i zachowanie pracowniczych 

19. uznaje znaczącą heterogeniczność 
systemów emerytalnych w UE, podkreśla 
jednak, iż dla pracowników zmieniających 
pracę w obrębie ich państw członkowskich 
i poza nimi znaczenie ma to, by obawy o 
zdobycie i zachowanie pracowniczych 
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uprawnień emerytalnych nie zahamowały 
ich mobilności; popiera podejście, za 
którym opowiada się Komisja, by 
skoncentrować się na zabezpieczeniu 
nabywania i zachowania uprawnień 
emerytalnych, aby zagwarantować, by 
nieaktywne uprawnienia emerytalne 
pracowników mobilnych były traktowane 
tak samo, jak uprawnienia członków 
systemów aktywnych lub emerytów; jest 
zdania, że okresy nabywania uprawnień 
hamują mobilność na rynku pracy i wzywa 
państwa członkowskie do ich skrócenia;

uprawnień emerytalnych nie zahamowały 
ich mobilności; popiera podejście, za 
którym opowiada się Komisja, by 
skoncentrować się na zabezpieczeniu 
nabywania i zachowania uprawnień 
emerytalnych, aby zagwarantować, by 
nieaktywne uprawnienia emerytalne 
pracowników mobilnych były traktowane 
tak samo, jak uprawnienia członków 
systemów aktywnych lub emerytów; jest 
zdania, że okresy nabywania uprawnień 
mogą hamować mobilność na rynku pracy 
i wzywa państwa członkowskie do ich 
skrócenia; ma jednak świadomość, że 
słabość praw do przenoszenia uprawnień 
emerytalnych jest tylko jedną z barier w 
mobilności pracowników, obok powodów 
rodzinnych czy niedostatecznej 
znajomości języka;

Or. fr

Poprawka 290
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uznaje znaczącą heterogeniczność 
systemów emerytalnych w UE, podkreśla 
jednak, iż dla pracowników zmieniających 
pracę w obrębie ich państw członkowskich 
i poza nimi znaczenie ma to, by obawy o 
zdobycie i zachowanie pracowniczych 
uprawnień emerytalnych nie zahamowały 
ich mobilności; popiera podejście, za 
którym opowiada się Komisja, by 
skoncentrować się na zabezpieczeniu 
nabywania i zachowania uprawnień 
emerytalnych, aby zagwarantować, by 
nieaktywne uprawnienia emerytalne 
pracowników mobilnych były traktowane 
tak samo, jak uprawnienia członków 

19. uznaje znaczącą heterogeniczność 
systemów emerytalnych w UE, podkreśla 
jednak, iż dla pracowników zmieniających 
pracę w obrębie ich państw członkowskich 
i poza nimi znaczenie ma to, by obawy o 
zdobycie i zachowanie pracowniczych 
uprawnień emerytalnych nie zahamowały 
ich mobilności; popiera podejście, za 
którym opowiada się Komisja, by 
skoncentrować się na zabezpieczeniu 
nabywania i zachowania uprawnień 
emerytalnych, aby zagwarantować, by 
nieaktywne uprawnienia emerytalne 
pracowników mobilnych były traktowane 
tak samo, jak uprawnienia członków 



PE502.214v02-00 160/168 AM\924597PL.doc

PL

systemów aktywnych lub emerytów; jest 
zdania, że okresy nabywania uprawnień 
hamują mobilność na rynku pracy i wzywa 
państwa członkowskie do ich skrócenia;

systemów aktywnych lub emerytów; jest 
zdania, że okresy nabywania uprawnień 
hamują mobilność na rynku pracy i wzywa 
państwa członkowskie do ich skrócenia; 
podkreśla, że UE powinna zaangażować 
się we wsparcie mobilnych pracowników, 
aby zyskali oni możliwość przenoszenia 
pracowniczych uprawnień emerytalnych 
do kolejnych pracodawców;

Or. en

Poprawka 291
Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zwraca uwagę, że Komisja może 
odegrać istotną rolę w usuwaniu 
przeszkód w funkcjonowaniu jednolitego 
rynku, w tym dla mobilności 
pracowników; wzywa Komisję oraz 
państwa członkowskie do rozważenia, jak 
najlepiej zachęcić do oszczędzania, 
odnosząc przy tym korzyści ze zwiększonej 
możliwości przenoszenia uprawnień 
emerytalnych;

Or. en

Poprawka 292
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca uwagę na wniosek Komisji 
dotyczący oceny ewentualnych sprzężeń 

20. zwraca uwagę na wniosek Komisji 
dotyczący oceny ewentualnych sprzężeń 
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między rozporządzeniem 883/2004/WE w 
sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego a „niektórymi” 
pracowniczymi programami emerytalnymi; 
zwraca uwagę na praktyczne trudności, 
jakich doświadcza się przy stosowaniu 
rzeczonego rozporządzenia do wyraźnie 
zróżnicowanych systemów zabezpieczenia 
społecznego w 27 państwach 
członkowskich; podkreśla złożoność 
zastosowania podejścia koordynacyjnego 
do dziesiątków tysięcy bardzo rozbieżnych 
systemów emerytalnych, jakie działają w 
państwach członkowskich, i z tego względu 
kwestionuje praktyczność przyjmowania 
takiego podejścia do obszaru emerytur;

między rozporządzeniem 883/2004/WE w 
sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego a „niektórymi” 
pracowniczymi programami emerytalnymi; 
zwraca uwagę na praktyczne trudności, 
jakich doświadcza się przy stosowaniu 
rzeczonego rozporządzenia do wyraźnie 
zróżnicowanych systemów zabezpieczenia 
społecznego w 27 państwach 
członkowskich; podkreśla złożoność 
zastosowania podejścia koordynacyjnego 
do dziesiątków tysięcy bardzo rozbieżnych 
systemów emerytalnych, jakie działają w 
państwach członkowskich, lecz podkreśla 
potrzebę zapewnienia możliwości 
przenoszenia uprawnień do emerytur
pracowniczych drugiego filaru;

Or. en

Poprawka 293
Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca uwagę na wniosek Komisji 
dotyczący oceny ewentualnych sprzężeń 
między rozporządzeniem 883/2004/WE w 
sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego a „niektórymi” 
pracowniczymi programami emerytalnymi; 
zwraca uwagę na praktyczne trudności, 
jakich doświadcza się przy stosowaniu 
rzeczonego rozporządzenia do wyraźnie 
zróżnicowanych systemów zabezpieczenia 
społecznego w 27 państwach 
członkowskich; podkreśla złożoność 
zastosowania podejścia koordynacyjnego 
do dziesiątków tysięcy bardzo rozbieżnych 
systemów emerytalnych, jakie działają w 
państwach członkowskich, i z tego względu 
kwestionuje praktyczność przyjmowania 

20. zwraca uwagę na wniosek Komisji 
dotyczący oceny ewentualnych sprzężeń 
między rozporządzeniem 883/2004/WE w 
sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego a „niektórymi” 
pracowniczymi programami emerytalnymi, 
w związku z którym to wnioskiem Rada 
EPSCO mogłaby ostatecznie mieć większy 
autorytet w omawianej dziedzinie niż 
Rada ECOFIN; zwraca uwagę na to, że 
praktyczne trudności, jakich doświadcza 
się przy stosowaniu rzeczonego 
rozporządzenia do wyraźnie 
zróżnicowanych systemów zabezpieczenia 
społecznego w 27 państwach 
członkowskich, nie znaczą, że 
rozporządzenie to jest bezużyteczne; 
podkreśla, że złożoność zastosowania 



PE502.214v02-00 162/168 AM\924597PL.doc

PL

takiego podejścia do obszaru emerytur; podejścia koordynacyjnego do dziesiątków 
tysięcy bardzo rozbieżnych systemów 
emerytalnych, jakie działają w państwach 
członkowskich, nie znaczy, że jest ono 
bezużyteczne;

Or. fr

Poprawka 294
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca uwagę na wniosek Komisji 
dotyczący oceny ewentualnych sprzężeń 
między rozporządzeniem 883/2004/WE w 
sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego a „niektórymi” 
pracowniczymi programami emerytalnymi; 
zwraca uwagę na praktyczne trudności, 
jakich doświadcza się przy stosowaniu 
rzeczonego rozporządzenia do wyraźnie 
zróżnicowanych systemów zabezpieczenia 
społecznego w 27 państwach 
członkowskich; podkreśla złożoność 
zastosowania podejścia koordynacyjnego 
do dziesiątków tysięcy bardzo rozbieżnych 
systemów emerytalnych, jakie działają w 
państwach członkowskich, i z tego 
względu kwestionuje praktyczność 
przyjmowania takiego podejścia do 
obszaru emerytur;

20. zwraca uwagę na wniosek Komisji 
dotyczący oceny ewentualnych sprzężeń 
między rozporządzeniem 883/2004/WE w 
sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego a „niektórymi” 
pracowniczymi programami emerytalnymi; 
zwraca uwagę na praktyczne trudności, 
jakich doświadcza się przy stosowaniu 
rzeczonego rozporządzenia do wyraźnie 
zróżnicowanych systemów zabezpieczenia 
społecznego w 27 państwach 
członkowskich; podkreśla złożoność 
zastosowania podejścia koordynacyjnego 
do dziesiątków tysięcy bardzo rozbieżnych 
systemów emerytalnych, jakie działają w 
państwach członkowskich, i z tego 
względu kwestionuje praktyczność 
przyjmowania takiego podejścia do 
obszaru emerytur; podkreśla znaczenie 
badania różnorodności systemów 
emerytalnych w państwach członkowskich 
UE;

Or. en

Poprawka 295
Frédéric Daerden
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ambitnego włączenia się 
w prace nad ustanowieniem i utrzymaniem 
usług umożliwiających śledzenie 
uprawnień emerytalnych, które to usługi 
umożliwią obywatelom dowiadywanie się 
o swoich uprawnieniach emerytalnych 
wynikających z zatrudnienia i braku 
zatrudnienia, a tym samym podjęcie na 
czas wnikliwych decyzji dotyczących 
dodatkowych, indywidualnych systemów 
oszczędzania na emeryturę (trzeci filar); 
wzywa do koordynacji tego działania na 
poziomie UE, by zapewniono odpowiednią 
kompatybilność krajowych usług śledzenia 
świadczeń emerytalnych; z zadowoleniem 
przyjmuje projekt pilotażowy Komisji w 
tym zakresie;

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ambitnego włączenia się 
w prace nad ustanowieniem i utrzymaniem 
usług umożliwiających śledzenie 
uprawnień emerytalnych, które to usługi 
umożliwią obywatelom dowiadywanie się 
o swoich uprawnieniach emerytalnych 
wynikających z zatrudnienia i braku 
zatrudnienia, a tym samym podjęcie na 
czas wnikliwych decyzji; wzywa do 
koordynacji tego działania na poziomie 
UE, by zapewniono odpowiednią 
kompatybilność krajowych usług śledzenia 
świadczeń emerytalnych; z zadowoleniem 
przyjmuje projekt pilotażowy Komisji w 
tym zakresie;

Or. fr

Poprawka 296
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ambitnego włączenia się 
w prace nad ustanowieniem i utrzymaniem 
usług umożliwiających śledzenie 
uprawnień emerytalnych, które to usługi 
umożliwią obywatelom dowiadywanie się 
o swoich uprawnieniach emerytalnych 
wynikających z zatrudnienia i braku 
zatrudnienia, a tym samym podjęcie na 
czas wnikliwych decyzji dotyczących 
dodatkowych, indywidualnych systemów 
oszczędzania na emeryturę (trzeci filar); 

21. wzywa państwa członkowskie do 
ambitnego włączenia się w prace nad 
ustanowieniem i utrzymaniem usług 
umożliwiających śledzenie uprawnień 
emerytalnych, które to usługi umożliwią 
obywatelom dowiadywanie się o swoich 
uprawnieniach emerytalnych wynikających 
z zatrudnienia i braku zatrudnienia, a tym 
samym podjęcie na czas wnikliwych 
decyzji dotyczących dodatkowych, 
indywidualnych systemów oszczędzania na 
emeryturę (trzeci filar); wzywa do 
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wzywa do koordynacji tego działania na 
poziomie UE, by zapewniono odpowiednią 
kompatybilność krajowych usług śledzenia 
świadczeń emerytalnych; z zadowoleniem 
przyjmuje projekt pilotażowy Komisji w 
tym zakresie;

koordynacji tego działania na poziomie 
UE, by zapewniono odpowiednią 
kompatybilność krajowych usług śledzenia 
świadczeń emerytalnych; z zadowoleniem 
przyjmuje projekt pilotażowy Komisji w 
tym zakresie;

Or. en

Poprawka 297
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ambitnego włączenia się 
w prace nad ustanowieniem i utrzymaniem 
usług umożliwiających śledzenie 
uprawnień emerytalnych, które to usługi 
umożliwią obywatelom dowiadywanie się 
o swoich uprawnieniach emerytalnych 
wynikających z zatrudnienia i braku 
zatrudnienia, a tym samym podjęcie na 
czas wnikliwych decyzji dotyczących 
dodatkowych, indywidualnych systemów 
oszczędzania na emeryturę (trzeci filar); 
wzywa do koordynacji tego działania na 
poziomie UE, by zapewniono odpowiednią 
kompatybilność krajowych usług śledzenia 
świadczeń emerytalnych; z zadowoleniem 
przyjmuje projekt pilotażowy Komisji w 
tym zakresie;

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ambitnego włączenia się 
w prace nad ustanowieniem i utrzymaniem 
usług umożliwiających śledzenie 
uprawnień emerytalnych, które to usługi 
umożliwią obywatelom dowiadywanie się 
o swoich uprawnieniach emerytalnych 
wynikających z zatrudnienia i braku 
zatrudnienia, a tym samym podjęcie na 
czas wnikliwych decyzji dotyczących 
dodatkowych, indywidualnych systemów 
oszczędzania na emeryturę (trzeci filar); 
wzywa do koordynacji tego działania na 
poziomie UE, by zapewniono odpowiednią 
kompatybilność krajowych usług śledzenia 
świadczeń emerytalnych; z zadowoleniem 
przyjmuje projekt pilotażowy Komisji w 
tym zakresie oraz wzywa Komisję do 
zapewnienia tego, żeby ten projekt 
pilotażowy został uzupełniony o ocenę 
skutków dotyczącą korzyści 
ekonomicznych z zapewnienia 
obywatelom UE skonsolidowanych 
informacji o emeryturach w jednym 
dostępnym miejscu;

Or. en
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Poprawka 298
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ambitnego włączenia się 
w prace nad ustanowieniem i utrzymaniem 
usług umożliwiających śledzenie 
uprawnień emerytalnych, które to usługi 
umożliwią obywatelom dowiadywanie się 
o swoich uprawnieniach emerytalnych 
wynikających z zatrudnienia i braku 
zatrudnienia, a tym samym podjęcie na 
czas wnikliwych decyzji dotyczących 
dodatkowych, indywidualnych systemów 
oszczędzania na emeryturę (trzeci filar); 
wzywa do koordynacji tego działania na 
poziomie UE, by zapewniono odpowiednią 
kompatybilność krajowych usług śledzenia 
świadczeń emerytalnych; z zadowoleniem 
przyjmuje projekt pilotażowy Komisji w 
tym zakresie;

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ambitnego włączenia się 
w prace nad ustanowieniem i utrzymaniem 
usług umożliwiających śledzenie 
uprawnień emerytalnych, które to usługi 
umożliwią obywatelom dowiadywanie się 
o swoich uprawnieniach emerytalnych 
wynikających z zatrudnienia i braku 
zatrudnienia, a tym samym podjęcie na 
czas wnikliwych decyzji dotyczących 
dodatkowych, indywidualnych systemów 
oszczędzania na emeryturę (trzeci filar); 
wzywa do koordynacji tego działania na 
poziomie UE, by zapewniono odpowiednią 
kompatybilność krajowych usług śledzenia 
świadczeń emerytalnych; z zadowoleniem 
przyjmuje projekt pilotażowy Komisji w 
tym zakresie oraz wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków 
dotyczącej korzyści ekonomicznych z 
zapewnienia obywatelom UE 
skonsolidowanych informacji o 
emeryturach w jednym dostępnym 
miejscu;

Or. en

Poprawka 299
Jean Lambert, Marije Cornelissen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ambitnego włączenia się 

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ambitnego włączenia się 
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w prace nad ustanowieniem i utrzymaniem 
usług umożliwiających śledzenie 
uprawnień emerytalnych, które to usługi 
umożliwią obywatelom dowiadywanie się 
o swoich uprawnieniach emerytalnych 
wynikających z zatrudnienia i braku 
zatrudnienia, a tym samym podjęcie na 
czas wnikliwych decyzji dotyczących 
dodatkowych, indywidualnych systemów 
oszczędzania na emeryturę (trzeci filar); 
wzywa do koordynacji tego działania na 
poziomie UE, by zapewniono odpowiednią 
kompatybilność krajowych usług śledzenia 
świadczeń emerytalnych; z zadowoleniem 
przyjmuje projekt pilotażowy Komisji w 
tym zakresie;

w prace nad ustanowieniem i utrzymaniem 
usług umożliwiających śledzenie 
uprawnień emerytalnych, które to usługi 
umożliwią obywatelom dowiadywanie się 
o swoich uprawnieniach emerytalnych 
wynikających z zatrudnienia i braku 
zatrudnienia, a tym samym podjęcie na 
czas wnikliwych decyzji dotyczących 
dodatkowych, indywidualnych systemów 
oszczędzania na emeryturę (trzeci filar); 
wzywa do koordynacji tego działania na 
poziomie UE, by zapewniono odpowiednią 
kompatybilność krajowych usług śledzenia 
świadczeń emerytalnych; z zadowoleniem 
przyjmuje projekt pilotażowy Komisji w 
tym zakresie; podkreśla jednak, że 
inicjatywa ta nie zastępuje możliwości 
przenoszenia uprawnień emerytalnych;

Or. en

Poprawka 300
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. kwestionuje potrzebę 
ogólnoeuropejskiego funduszu 
emerytalnego dla naukowców;

skreślony

Or. en

Poprawka 301
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. kwestionuje potrzebę 22. podkreśla, że w wielu państwach 
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ogólnoeuropejskiego funduszu 
emerytalnego dla naukowców;

członkowskich naukowcy nie mają 
dostępu do ogólnego systemu 
zabezpieczenia społecznego, co stawia ich 
w sytuacji społecznie i zawodowo 
niepewnej; kwestionuje potrzebę 
ogólnoeuropejskiego funduszu 
emerytalnego dla naukowców;

Or. pt

Poprawka 302
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. uważa to, że ludzie ogólnie żyją 
dłużej, w lepszym zdrowiu i dobrobycie, za 
jedno z największych osiągnięć 
nowoczesnego społeczeństwa; wzywa do 
utrzymania debaty na temat starzenia się 
w pozytywnym tonie, z jednej strony 
aktywnie radząc sobie ze sporym lecz 
możliwym do sprostania wyzwaniem, jakie 
niesie ze sobą starzenie się, z drugiej 
strony wykorzystując możliwości, jakie 
stwarza starzenie się i srebrna 
gospodarka; dostrzega bardzo aktywną i 
wartościową rolę, jaką ludzie starsi 
odgrywają w naszych społeczeństwach;

Or. en

Poprawka 303
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa do pokrycia społecznego 
zobowiązania Unii Europejskiej wobec 
pracowników związanego z emeryturami 
pracowników instytucji europejskich, 
które wynosi 34,835 mld euro na dzień 
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Or. fr


