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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zielonej księgi Komisji na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych 
systemów emerytalnych w Europie.
(2010/2239 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 7 lipca 2010 r. „Zielona księga Komisji na 
rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie” 
(COM(2010)0365),

– uwzględniając rezolucje z XX listopada 2010 r. w sprawie wyzwań demograficznych 
i solidarności międzypokoleniowej1,

– uwzględniając sprawozdanie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w 
sprawie komunikatu Komisji z dnia 7 lipca 2010 r. „Zielona księga Komisji na rzecz 
adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie”2,

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący decyzji Rady w sprawie wytycznych 
dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich: zintegrowane wytyczne 
dotyczące strategii Europa 2020 – część druga (COM(2010) 193), a także swoją rezolucję 
z dnia 8 września 2010 r. w sprawie tego wniosku3,

– uwzględniając komunikat Komisji z 29 kwietnia 2009 r. zatytułowany „Sprostanie 
wyzwaniom związanym ze skutkami starzenia się społeczeństwa w UE (Sprawozdanie na 
temat starzenia się społeczeństwa, 2009)” (COM(2009)0180), a także swoją rezolucję 
z dnia 7 września 2010 r.4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie aktywnej integracji osób 
wykluczonych z rynku pracy5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie odnowionej agendy 
społecznej6,

– uwzględniając swą rezolucję z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyszłości systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz emerytur i rent: ich finansowania oraz tendencji do 
indywidualizacji7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 października 2008 r. w sprawie propagowania 
integracji społecznej i walki z ubóstwem, w tym ubóstwem dzieci, w Unii Europejskiej 8,

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2005)0507 – C7-20/2007), a także swoją rezolucję z dnia 20 czerwca 2007 r.9,

                                               
1 P7_TA(2010)XXXX
2 XXXX
3 P7_TA(2010)0309.
4 P7_TA(2010)0306.
5 P6_TA(2009)0371.
6 P6_TA(2009)0370.
7 Dz.U. C 16E z 22.1.2010, s. 25.
8 Dz.U. C 9E z 15.01.2010, s. 11
9 Dz.U. C 146E z 12.06.2008, s. 122.
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– uwzględniając art. 48 Regulaminu,
– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie 

Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Praw Kobiet 
i Równouprawnienia (A6-0000/2010),

A. mając na uwadze, że ludzie wchodzą na rynek pracy w późniejszym wieku ze względu na 
dłużej trwające kształcenie na wyższym poziomie, oraz że przeciętnie ludzie opuszczają 
rynek p r a c y  przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, zaś ich 
długowieczność rośnie,

B. mając na uwadze, że liczba osób wchodzących na rynek pracy spada (liczba osób 
aktywnych zawodowo w UE zacznie się kurczyć począwszy od 2012 r.), zaś liczba 
emerytów rośnie (w 2008 r. na każdą osobę powyżej 65 roku życia lub starszą w UE będą 
przypadać cztery osoby czynne zawodowo, do 2020 r. stosunek ten wyniesie jeden do 
pięciu, a do 2060 r. – jeden do dwóch),

C. mając na uwadze, że zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej powinno brać pod 
uwagę holistyczne podejście, jak przedstawiono to w zielonej księdze,

D. mając na uwadze, że kryzys finansowy doprowadził do wzrostu bezrobocia, podnosząc 
deficyt budżetowy w wielu państwach członkowskich oraz wzmagając problemy 
związane z finansowaniem emerytur (czy to z podatków, czy z innych źródeł),

PRZEPISY OGÓLNE
Poziom UE i państw członkowskich
1. docenia podejście holistyczne zaprezentowane w zielonej księdze, które musi prowadzić 

do powstania nowych impulsów na poziomie krajowym i UE celem zagwarantowania 
bezpiecznej starości;

2. podkreśla, że państwa członkowskie stają przed ogromnymi wyzwaniami, aby zapewnić, 
że emerytury spełnią oczekiwania obywateli;

3. odnotowuje brak zaakcentowania znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw, które jako 
jeden z największych pracodawców w UE mogą i powinny wnieść ważny wkład 
w stabilność i adekwatność systemu emerytalnego i go wniosą.

4. wskazuje, że rozsądna polityka gospodarcza i społeczna wnosi znaczący wkład we wzrost 
i stabilność;

5. jest zdania, że długoterminowe inwestowanie w rozwiązania w zakresie emerytur wymaga 
pozytywnego podejścia w ramach zarządzania gospodarczego, a w szczególności 
w pakcie na rzecz stabilności i wzrostu;

6. podkreśla, że troska o emerytury i systemy emerytalne jest w pierwszym rzędzie 
odpowiedzialnością państw członkowskich;

7. stwierdza, że UE odczuwa brak wspólnotowo ustalonego zestawu kryteriów, które 
umożliwiayby zrozumienie rozmaitych systemów emerytalnych, a także brakuje jej 
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przejrzystego nadzoru, który odnosiłby się do poszczególnych systemów;

Płeć
8. ubolewa, że zielona księga nie poświęca uwagi kwestii płci, a tym bardziej, iż z powodu 

różnic w przebiegu kariery zawodowej, kobiety przeważnie otrzymują niższe świadczenia 
emerytalne;

9. podkreśla znaczenie zindywidualizowania praw emerytalnych, które zapewniłby 
ekonomiczną niezależność mężczyznom i kobietom;

ODPOWIEDNIOŚĆ
10. jest zdania, że ustanowienia odpowiedniej emerytury na poziomie europejskim jest nie do 

przyjęcia, gdyż jest ona w ogromnym stopniu uzależniona i powiązana ze specyficznymi 
warunkami panującymi w państwach członkowskich;

11. uważa, że państwa członkowskie same są odpowiedzialne za określenie odpowiednich 
rozwiązań w zakresie emerytur dla własnych obywateli w ramach prowadzonej polityki 
gospodarczo-społecznej;

12. popiera tezę, że w wachlarzu systemów emerytalnych, systemy ogólne (1. filar) 
w kombinacji z systemami pracowniczymi (2. filar) są najlepszym gwarantem 
adekwatnych rozwiązań w zakresie emerytur; 

13. podkreśla, że w stabilności i adekwatności systemów emerytalnych pewną rolę odgrywa 
z pewnością również trzeci filar, tj. indywidualne, nawet pozbawione preferencyjnych 
warunków oszczędzanie; 

14. stwierdza, że na budżety krajowe wywierany jest duży nacisk, zaś wiele państw 
członkowskich weryfikuje wydajność wydatków; wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia wprowadzenia kompensacji tak, by wszyscy płatnicy z 1. i 2. filara, którzy nie 
będą w stanie sprostać wyznaczonemu poziomowi, mieli prawo do uzupełniającego 
potrącenia odnośnie do premii emerytalnej w 2. filarze lub do premii emerytalnych w 
3. filarze; pomogłoby to państwom członkowskim w budowaniu struktury trójfilarowej;

15. podkreśla, że inflacja wywiera dużą presję na stabilność i adekwatność systemów 
emerytalnych;

RAMY EMERYTALNE
WIEK EMERTALNY
16. uważa, że z uwagi na zmiany demograficzne i równowagę finansową emerytur konieczne 

jest, by więcej osób uczestniczyło w rynku pracy i było na nim dłużej aktywnymi; 
odnotowuje wzrost oczekiwanej długości życia i wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia, czy nie skorelować by oczekiwanej długości życia z ustawowym wiekiem 
emerytalnym;

17. stwierdza, że na rynku pracy istnieją wielkie różnice w ustawowym wieku emerytalnym 
oraz w rzeczywistym przechodzeniu starszych osób na emeryturę; z tego względu apeluje 
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do państw członkowskich oraz partnerów społecznych o wymianę dobrych praktyk i 
porozumiewanie się, które prowadziłyby do wydłużenia kariery zawodowej, np. odnośnie 
do wynagrodzenia osób, które dłużej pracują;

18. jest zdania, że dla starszych pracowników, którzy wykonują ciężką pracę 
fizyczną/umysłową, rynek pracy ukierunkowany na elastyczność i pewność musi 
oferować kreatywne rozwiązania, jak uelastycznienie ustawowego wieku emerytalnego, 
emerytury w niepełnym wymiarze godzin, lub dostosowane warunki pracy, w których 
akcent pada na zdolność do pracy, jak trwałe zrównoważenie wymagań pracy z 
możliwościami pracowników; w związku z tym konieczne jest rozwijanie czynnej polityki
mierzącej się z dyskryminacją ze względu na wiek;

STRATEGIA UE 2020
19. ubolewa, że w strategii 2020 zabrakło wyraźnego odniesienia do adekwatnych i stabilnych 

systemów emerytalnych;

20. jest zdania, że sukces strategii 2020 oznacza, że pracuje więcej osób i że korzysta na tym 
wzrost gospodarczy, a zatem wzmacnia się stabilność systemów emerytalnych; 

21. zgodnie ze strategią 2020 wspiera celową i aktywizującą politykę rynku pracy, która 
troszczy się o podniesienie udziału osób starszych, kobiet, mniejszości i długotrwałych 
bezrobotnych w rynku pracy;

DYREKTYWA IORP
MOBILNOŚĆ I PRZENOSZENIE UPRAWNIEŃ
22. podkreśla rosnące znaczenie i konieczność mobilności na rynku pracy w UE;
23. stwierdza, że porozumienia odnośnie do emerytur w 1. filarze uregulowane są za pomocą 

odnośnego rozporządzenia koordynującego, jednak dla 2. filaru emerytalnego konieczne 
są rozwiązania w zakresie przenoszenia uprawnień;

24. jest zdania, że dla dobra różnorodności i kompleksowości rozmaitych systemów 2. filaru 
należy ustanowić wzajemną zgodność dotyczącą przenoszenia zgromadzonych uprawnień 
do świadczeń emerytalnych w sensie, że przenoszenie uprawnień zaczyna obowiązywać 
wraz z zawarciem nowej umowy, zaś podanie o przeniesienie jest honorowane jedynie 
wtedy, gdy potrącenie to ma na celu zasilenie funduszu zapewniającego bezpieczną 
starość; powinno się również wprowadzić w życie potrącenia fiskalne w państwach 
członkowskich, w których prawa są nabywane;

PRZEGLĄ PRAWODAWSTWA UE
25. stwierdza, że w wielu europejskich państwach członkowskich rozpoznaje się znaczenie 

uregulowań 2. filaru emerytalnego, oraz że należy również zatroszczyć się o to, by 
ustalenia te spełniały europejską wzajemną zgodność i kryteria, jakie stawia się 
uregulowaniom 2. filaru; 

26. uważa, że 2. filar musi być dostępny dla wszystkich pracowników na zasadzie prawa, nie 
może dochodzić do żadnej dyskryminacji w oparciu o płeć, sektor i/lub umowę o pracę;
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27. wzywa Komisję Europejską do sprawdzenia, jak można by ułatwić egzekwowanie prawa 
przez pracowników do udziału w 2. filarze i do złożenia wniosków mających na celu 
rozwijanie takiego filaru tam, gdzie jeszcze on nie istnieje;

28. wzywa państwa członkowskie do rozwijania dialogu społecznego na płaszczyźnie 
wspierania zapewniania bezpiecznej starości; 

29. uważa, że przepisy na poziomie UE odnoszące się do 3. filaru i do jego bezproblemowego 
transgranicznego funkcjonowania wymagają dokładniejszego przeglądu w świetle 
dobrego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz tworzenia jednakowych warunków na 
starcie;

PRAWODAWSTO EU/DOBRE PRAKTYKI
30. wspiera utworzenie Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 

Programów Emerytalnych; podkreśla konieczność takiego wyposażenia tego organu, by 
efektywnie realizował powierzone mu zadania;

31. podkreśla znaczenie przyjęcia jednolitej metodologii obliczania części długu publicznego, 
która wynika z obowiązków związanych z emeryturami;

WYPŁACALNOŚĆ
PRAWODAWSTWO UE na temat WYPŁACALNOŚCI
INFORMACJE
UDZIAŁ I INWESTOWANIE
32. jest zaniepokojony nieodpowiednimi informacjami udzielonymi opinii publicznej przez 

organy publiczne oraz organy administrujące świadczenia emerytalne odnośnie do 
konieczności, możliwości, nabytych uprawnień, oczekiwanych wyników i rzeczywistego 
stanu rzeczy, jeśli chodzi o świadczenia emerytalne; wzywa Komisję Europejską i 
państwa do zainicjowania działań, które umożliwiłyby obywatelom samodzielne 
zatroszczenie się o swoje własne rozwiązania w zakresie adekwatnej emerytury i 
zachęcały ich do tego;

33. jest zdania, że informacje udzielane w państwach członkowskich przez fundusze 
emerytalne indywidualnym obywatelom dotyczące nabytych uprawnień, które składają się 
na krajowy rejestr emerytur, muszą zostać skorelowane na poziomie europejskim;

34. uważa, że reformując rozwiązania w zakresie emerytur lub przy przechodzeniu z systemu 
o jednej zdefiniowanej stawce emerytury na program o zdefiniowanej składce albo z 
systemu opartego na ostatnim wynagrodzeniu na system uśrednionego wynagrodzenia, 
obywatele muszą być na czas informowani o wszystkich konsekwencjach takiego kroku;

KOORDYNACJA POLITYKI
35. uważa, że w przyszłych dyskusjach nad adekwatnym, bezpiecznym i stabilnym systemem 

emerytalnym przydałoby się stworzenie platformy emerytalnej, na której byłyby 
reprezentowane zainteresowane strony, które wniosłyby wkład w informowanie o 
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najlepszych praktykach oraz w przygotowanie inicjatyw politycznych.
36. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 

i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Zmiany demograficzne, czyli odwrócenie piramidy społecznej, co nas niebawem czeka, oraz 
wzrost oczekiwanej długości życia, który stanie się naszym udziałem, kiedy to osoby starsze 
pozostaną dłużej zdrowe, aktywne zawodowo i społecznie, sprawiają, że konieczne jest 
rozpatrzenie takiej strategii, która zapewniłaby nowe spójne i konsekwentne podejście do 
emerytur.

Najwyższy czas podjąć inicjatywy, które przedefiniują przyszłość osób młodych i starych 
oraz solidarność międzypokoleniową i międzyludzką, a tym samym przyczynią się do 
zapewnienia stabilnego, bezpiecznego i adekwatnego świadczenia dochodu po przejściu na 
emeryturę.

Sprawozdawczyni zdaje sobie w pełni sprawę, że w Europie istnieją ogromne różnice w 
systemach emerytalnych i że nowe państwa członkowskie i obywatele stoją wobec 
dodatkowych problemów, gdyż skonstruowanie zróżnicowanego systemu emerytalnego (o 
większej liczbie filarów) jest tak pożądanym rozwiązaniem ze względu na rozłożenie ryzyka. 

Ponadto wiele państw członkowskich o systemach działających na zasadzie „pay as you go”, 
w szczególności w EU-15, skonfrontowanych jest obecnie ze znacznym wzrostem kosztów i 
będzie w przyszłości, co oznacza rosnącą presję na solidarność i wyższe obciążenie dla 
młodszych generacji. 
Należy również stwierdzić, że kryzys finansowy i gospodarczy pokazał, iż żaden system 
emerytalny nie jest odporny na tego typu wydarzenia, ale znaczne koszty budżetowe, wysoki 
wskaźnik bezrobocia i bardzo ograniczone możliwości podnoszenia obciążeń zbiorowych 
przede wszystkim negatywnie wpływają na systemy repartycyjne. 

Młodzi ludzie wchodzą na rynek pracy później, gdyż są lepiej wykształceni. Ponadto istnieje 
tendencja do pracowania krócej i przechodzenia na emeryturę przed osiągnięciem 
ustawowego wieku emerytalnego. Ludzie zawsze pracują krócej niż jest to konieczne, by 
pokryć swe świadczenia emerytalne.  Uelastycznienie i zindywidualizowanie systemów pracy 
i systemów emerytalnych może umożliwić dłuższy udział w rynku pracy, jednak takie 
systemy obecnie występują niezwykle rzadko.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że osiągnięcie warunków i celów paktu na rzecz stabilności i 
wzrostu okazuje się tym trudniejsze, jeśli zgromadzono mniej oszczędności, a zatem podjęte 
wobec emerytów zobowiązania zostają w pełnym zakresie wliczane w kalkulację.

Zielona księga w formie zaprezentowanej przez Komisję Europejską zostaje pozytywnie 
oceniona przez sprawozdawczynię ze względu na podkreślenie, że zakresy odpowiedzialności 
zarówno państw członkowskich, partnerów społecznych i Europy wymagają nadania 
każdemu z nich nowego impulsu. 
Musimy zatem wspólnie, przy uznaniu i zachowaniu odpowiedzialności każdej ze strony, 
budować taki system, który byłby zrównoważony, bezpieczny i który zapewni adekwatne 
emerytury na poziomie UE.
 Nowoczesny system, który uznaje, że istnienie swobody przemieszczania się w Europie nie 
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ogranicza się do uregulowań 1. filaru, lecz stymuluje tę swobodę i wychodzi z założenia, że z 
pewnością nowe pokolenie, ale również skuteczne i wydajne funkcjonowanie rynku pracy 
potrzebuje mobilności. System zatem, który oferuje rozwiązania nie tylko dla teraźniejszości, 
ale również na przyszłość. 

I. Zmiany demograficzne

- Populację silnie zdominuje grupa wiekowa osób powyżej 55 roku życia.
- Rośnie oczekiwana długość życia: dla mężczyzn z 76 (2008 r.) do 84 lat (2060 r.), dla 

kobiet z 82 (2008 r.) do 89 lat (2060).
- Wskaźnik urodzeń w UE utrzymuje się na niskim poziomie (1,6);
- Stosunek liczby osób powyżej 65 roku życia do osób czynnych zawodowo podwoi się: 

z 25,4% (2008 r.) do 53,5% (2060 r.).
- Populacja osób czynnych zawodowo wzrośnie między 2007 a 2020 r. o 3,7% ze 

względu na rosnącą liczbę kobiet na rynku pracy. Po 2020 r. liczba osób czynnych 
zawodowo spadnie o 13,6%.

- W 2008 r. na 1 emeryta przypadały 4 osoby pracujące; w 2020r. na 1 emeryta 
przypadnie 5 osób pracujących; w 2060 r. na 1 emeryta przypadną 2 osoby pracujące. 

- Udział w zatrudnieniu (osób w wieku 15-64) wzrośnie z 70,6% (2007 r.) do 74,1% 
(2060 r.).

- Średni wiek, w którym osoby przestają pracować w UE waha się na poziomie 61,4 lat.

Wydatki publiczne wynikające ze starzenia się społeczeństwa w 2060 r. wzrosną średnio 
do 4,75% PKB, zaś wydatki publiczne przeznaczone na emerytury do 2,4% PKB. 

Kryzys finansowy i gospodarczy w połączeniu ze zmianami demograficznymi odbija się na 
systemach emerytalnych. Z powodu wysokiego bezrobocia, niskiego poziomu wzrostu, 
niższych wyników z tytułu inwestycji kapitałowych oraz wyższych długów publicznych 
systemom emerytalnym trudniej zapewnić świadczenie adekwatnych emerytur, a czasem 
nawet honorować przyjęte ustalenia. W większości państw członkowskich aktualni emeryci 
nie odczuwają jeszcze skutków kryzysu, podczas gdy w niektórych państwach członkowskich 
cięcia w wydatkach publicznych dotknęły również emerytur.

Reformując swe systemy emerytalne wiele z państw członkowskich przyjęło cięcia w 
1. filarze. Ważne jest osiągniecie stabilności finansowej, trzeba jednak również wziąć pod 
uwagę potrzebę wypłacania adekwatnego dochodu. Dążenie do stabilności budżetu oraz 
adekwatność systemu emerytalnego nie są celami sprzecznymi, ale dwiema stronami tego 
samego medalu. Nie można osiągnąć prawdziwej trwałości bez zapewnienia adekwatnych 
emerytur. Kiedy systemy emerytalne nie są właściwe, może dojść do spadku konsumpcji, 
a poprzez zmniejszony popyt - do destabilizacji gospodarczej oraz problemów finansowych. 
Może to doprowadzić do poważnego nadwyrężenia wydatków publicznych przeznaczonych 
na inne formy zabezpieczenia społecznego. 

II. Zakresy odpowiedzialności

Odpowiedzialność za stabilny system emerytalny i adekwatne emerytury dzielą między sobą 
rząd, partnerzy społeczni i indywidualne osoby.



PR\837005PL.doc 11/13 PE452.558v01-00

PL

Pierwszy filar opiera się na solidarności między podatnikami. W większości przypadków jest 
on filarem publicznym, finansowanym przez rząd w systemie „pay as you go”. 

Drugi filar stanowi wspólną odpowiedzialność pracodawców i pracowników, polegając na 
wspólnych składkach w oparciu o ustalone przez rząd i partnerów społecznych ramy prawne.

Również zwalczanie pracy nielegalnej ma znaczenie dla zachowania systemów emerytalnych. 

Pierwszy i drugi filar tworzą podstawę adekwatnego systemu emerytalnego. 
Sprawozdawczyni definiuje w tym sprawozdaniu adekwatną emeryturę jako minimalną 
emeryturę określoną samodzielnie przez każde państwo członkowskie. 
Trzeci filar opiera się na składkach indywidualnych.

W przyszłości, przy okazji reformy systemów emerytalnych, ważne będzie powiązanie 1. i 2. 
filaru. Filary te, które w różnych państwach członkowskich częściowo się pokrywają, są ściśle 
powiązane z 3. filarem. Na poziomie UE silna otwarta metoda koordynacji musi zapewnić, 
że zobowiązania 1. filaru będą stabilne i adekwatne, zaś 2. filar musi zostać dostosowany 
poprzez zwiększenie roli partnerów społecznych. Ponadto, jeśli chodzi o 3. filar, należy 
zapewnić lepsze uregulowanie wypłacalności funduszów emerytalnych.

III. Kompetencje 

Systemy emerytalne w głównej mierze leżą w gestii państw członkowskich, jednak w 
odniesieniu do niektórych aspektów ważna jest koordynacja na poziomie UE, np. odnośnie do 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, wymogów paktu na rzecz stabilności i wzrostu (SGP) 
i strategii EU 2020.  Inne instrumenty UE oferują państwom członkowskim wsparcie, jak 
otwarta metoda koordynacji (OMC).

Wpływ wydatków przeznaczonych na świadczenia emerytalne na finanse publiczne w jednym 
państwie członkowskim może wywrzeć znaczny wpływ na inne państwa członkowskie.  
Z tego względu SGP musi zostać włączony do polityki krajowej, zwłaszcza w 1. filarze 
emerytalnym. Fundusze emerytalne stanowią integralny składnik rynków finansowych.  
Dyrektywa w sprawie dodatkowych uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych (2. 
filar) podlega dyrektywie IOPR (2003/41/WE w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami). Jak dotąd 
dyrektywa ta nie obejmowała wszystkich funduszy emerytalnych, dla których powinna mieć 
zastosowanie. W efekcie doprowadziło to do nierównego traktowania i nadzoru odnośnie do 
różnych funduszy emerytalnych, które ona objęła lub nie. 
Kryzys finansowy i gospodarczy uzmysłowił znaczenie pełnienia nadzoru nad funduszami 
emerytalnymi na poziomie UE. W związku z tym należałoby przeprowadzić badanie w 
sprawie zakresu obowiązywania i skuteczności dyrektyw Solvency I i II. Sprawozdawczyni 
jest głęboko przeświadczona, że takie badanie odnośnie do trzech dyrektyw nie powinno być 
prowadzone w oderwaniu od reakcji na zieloną księgę. 

IV. Zmieniający się rynek pracy

Równowaga między elastycznością i pewnością rynku pracy wspiera zdolność dostosowania 
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się gospodarki i wzmacnia europejski model społeczny.  Na rynku pracy w obecnym kształcie 
konieczne jest, by pracownicy łatwo i bez przeszkód finansowych mogli zmieniać stanowiska 
pracy. Pracodawcy muszą być w stanie przyjmować do pracy właściwą osobę o właściwych 
kompetencjach. Również to sprawia, że modernizacja systemów emerytalnych staje się 
koniecznością, by usunąć przeszkody w zakresie mobilności na rynku pracy. Przy okazji 
rynek pracy musi stać się również elastyczny dla emerytów.

Uelastycznienie rynku pracy oraz wzrost liczby kobiet na nim sprawiają, że obliczenia w 
systemach emerytalnych oparte na założeniach, że pracownikami są mężczyźni o 
nieprzerwanej ścieżce kariery i średnim zarobku, okazują się przestarzałe, a więc również i 
ten aspekt wymaga modernizacji – z pewnością biorąc pod uwagę prawo obywateli do 
rzetelnej informacji o własnych emeryturach oraz kosztach systemu emerytalnego (zwłaszcza 
w 1. filarze).

Ustalenia w zakresie flexicurity odgrywają kluczową rolę w wydłużeniu pracy zawodowej. 
Trzeba stymulować ludzi do przedłużania kariery zawodowej, np. poprzez modernizację 
polityki rynku pracy oraz poprawę warunków pracy. Polityka na poziomie europejskim, 
krajowym i lokalnym musi być ukierunkowana na  starzenie się w aktywny sposób.

V. Równość szans

W zielonej księdze zabrakło konkretnej uwagi poświęconej problemowi równości mężczyzn i 
kobiet. Kobiety częściej niż mężczyźni pracują na nietypowych warunkach umownych. 
Kobiety zarabiają średnio mniej niż mężczyźni i częściej przerywają swą ścieżkę kariery, by 
podjąć się opieki nad innymi. W efekcie często otrzymują niższą emeryturę, przez co 
narażone są na większe niebezpieczeństwo ubóstwa na starość, również dlatego, że dłużej 
żyją (choć różnica między płciami zmniejsza się w tym względzie). W niektórych systemach 
repartycyjnych okres poświęcony trosce o innych jest objęty składkami. Nie jest to jednak 
przypadek w dodatkowych systemach emerytalno-rentowych. Rozwiązania wymaga również 
kwestia jak sfinansować solidarność. 

Sprawozdawczyni jest zdania, że bezpieczeństwo socjalne powinno się rządzić zasadą 
finansowej niezależności.  Indywidualne uprawnienia emerytalne gwarantują kobietom i 
mężczyznom ekonomiczną niezależność. 
Jednym z kierunków, w jakim powinno się poszukiwać rozwiązań w zakresie uelastycznienia 
i usuwania różnic w traktowaniu mężczyzn i kobiet jest ocena adekwatności składek na 
fundusze emerytalne w oparciu o liczbę lat, za jakie trzeba płacić składki by nabyć prawo do 
takiej emerytury. 

VI. Informacja

Przejrzystość systemów emerytalnych oraz informowanie o nich obywateli ma kluczowe 
znaczenie dla zaufania. Ludzie muszą być świadomi możliwości, jakie oferują im rozmaite 
filary w systemie emerytalnym, by zapewnić sobie adekwatną emeryturę. Należy udzielić 
dostępu do należytej informacji o różnorodnych niebezpieczeństwach. Kryzys wzmaga 
zapotrzebowanie na stabilizację ze strony decydentów, oferowanej w drodze udzielania 
przejrzystej informacji na temat polityki emerytalnej oraz przyszłych dochodów 
emerytalnych. Obywatele dopiero wtedy mogą podjąć wyważone decyzje dotyczące wyboru 
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przewidzianych rozwiązań emerytalnych.

W tym kontekście sprawozdawczyni uważa za priorytetowe, by uświadamiać obywateli o 
tym, by jak najszybciej zaczęli oszczędzać na swoje emerytury (edukacja finansowa).


