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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie planu na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur

(2012/2234 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 7 lipca 2010 r. zatytułowany „Zielona księga –
na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie” 
(COM(2010)0365) i swoją rezolucję w tej sprawie z dnia 3 lutego 2011 r.1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 lutego 2012 r. zatytułowany „Biała księga –
plan na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w 
Europie”(COM(2012)0055),

– uwzględniając sprawozdanie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w 
sprawie komunikatu Komisji z dnia 16 lutego 2012 r. zatytułowane „Biała księga – plan 
na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie”2,

– uwzględniając sprawozdanie przygotowane wspólnie przez Dyrekcję Generalną ds. 
Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej oraz 
Komitet Ochrony Socjalnej zatytułowane „Adekwatność emerytur w Unii Europejskiej na 
lata 2010–2050” (sprawozdanie dotyczące adekwatności za 2012 r.),

– uwzględniając sprawozdanie przygotowane wspólnie przez Dyrekcję Generalną ds. 
Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej oraz Komitet Polityki Gospodarczej 
zatytułowane „Sprawozdanie na temat starzenia się społeczeństwa, 2012 r.: Prognozy 
ekonomiczne i budżetowe dla państw członkowskich UE-27 na lata 2010–2060”3,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 listopada 2011 r. zatytułowany „Roczna 
analiza wzrostu gospodarczego – rok 2012” (COM(2011)0815) i swoją rezolucję w tej 
sprawie z dnia 31 stycznia 2012 r.4,

– uwzględniając decyzję Rady 2010/707/UE z dnia 21 października 2010 r. dotyczącą 
wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich5,

– 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 (A6-0000/2012),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0058.
2 EESC/SOC/457, 12 lipca 2012 r.
3 ISBN 978-92-79-22850-6
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0047.
5 Dz.U. L 308 z 24.11.2010, s. 46.



PE500.477v01-00 4/14 PR\918458PL.doc

PL

A. mając na uwadze, że Parlament w swym sprawozdaniu na temat konsultacji w ramach 
„Zielonej księgi Komisji na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów 
emerytalnych w Europie” podkreślił między innymi:

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

– znaczenie holistycznego podejścia do podjęcia wyzwania, jakim są emerytury, do 
dokonania tego w zintegrowany sposób, przy uwzględnieniu szerszego kontekstu, na 
który składa się zatrudnienie, polityka społeczna, makroekonomiczna i polityka 
rynków finansowych;

– kluczowe uzależnienie zapewniania adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych emerytur 
od osiągnięcia wyższych wskaźników zatrudnienia, wydajności i wzrostu 
gospodarczego; 

– 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;

– 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;

– 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;

– wyraźne różnice występujące między systemami emerytalnymi poszczególnych 
państw członkowskich (np. jeśli chodzi o finansowanie, zasięg solidarności, strukturę 
zarządzania, typ roszczeń), a zatem potrzebę, by państwa członkowskie zachowały 
pełną odpowiedzialność za określanie swoich systemów emerytalnych, w pełnym 
poszanowaniu zasady pomocniczości;

– 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;

– 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;

– znaczenie podejmowania przez państwa 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;
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– potrzebę osiągnięcia tego, by przepisy UE sprzyjały rozwijaniu zbiorowych 
pracowniczych programów emerytalnych;

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;

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;

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;

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

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

Wprowadzenie

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;

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;

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;

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



PE500.477v01-00 6/14 PR\918458PL.doc

PL

najmniej z:

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

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

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

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; 

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;

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;

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;

Podniesienie wskaźnika zatrudnienia i zrównoważenie okresu aktywności zawodowej z 
czasem spędzonym na emeryturze 

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;
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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;

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;

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;

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;

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;

Tworzenie uzupełniających prywatnych oszczędności 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 obowiązkowe pracownicze 
programy oszczędzania, gdyż zbiorowe (drugi filar) systemy emerytalne – przeważnie 
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zarządzane przez (sektorowych) partnerów społecznych – umożliwiają solidarność 
międzypokoleniową, zaś programy indywidualne – nie; podkreśla potrzebę, by obecnie, 
pomimo kryzysu, rozpocząć rozwijanie uzupełniających pracowniczych programów 
emerytalnych;

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;

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;

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;

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;

Emerytury pracowników mobilnych

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;

20. zwraca uwagę na wniosek Komisji dotyczący oceny ewentualnych sprzężeń między 
rozporządzeniem 883/2004/WE w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
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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;

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;

22. kwestionuje potrzebę ogólnoeuropejskiego funduszu emerytalnego dla naukowców;

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

UZASADNIENIE 

Informacje ogólne
We wszystkich krajach UE kwestia emerytur znajduje się pod dużą presją.  Rządy państw 
strefy euro wprowadzają cięcia, by sprostać wymaganiom Paktu na rzecz stabilności i wzrostu 
poprzez zrównoważenie wydatków i wpływów, lub zmuszone są do daleko posuniętych 
interwencji, by opanować wysokie deficyty. Ponadto we wszystkich państwach 
członkowskich mówi się o starzeniu się społeczeństw. Średnia dalsza długość trwania życia 
osiąga różne wskaźniki w obrębie Europy, ale wszędzie rośnie. Zwiększa się liczba dłużej 
żyjących, zdrowych osób w wieku emerytalnym; kurczy się odsetek osób czynnych 
zawodowo; spada liczba narodzin, zaś młodzi ludzie studiują dłużej i później wkraczają na 
rynek pracy. W całej Europie jest za niski udział w rynku pracy osób powyżej 60 roku życia.
Poza tym istnieje ryzyko, że kryzys ponownie doprowadzi do pojawienia się głosów 
wzywających do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę – przed osiągnięciem 
ustawowego wieku emerytalnego. Nie można już dalej posunąć solidarności 
międzypokoleniowej, w ramach której młoda osoba pracująca zapewnia wypłatę emerytur. 
Państwa o kapitałowym systemie emerytalnym, w którym emerytury wypłacane są z 
bieżącego budżetu, w szczególności borykają się z finansowaniem odpowiedniej wysokości 
emerytur. 

Choć w mniejszym stopniu, kryzys wywiera jednak również presję na tzw. systemy drugiego 
filaru: zbiorowe rozwiązania, w ramach których oszczędza się z myślą o starości. Ponieważ 
w nadchodzących latach stopy oprocentowania prawdopodobnie pozostaną na niskim 
poziomie, zaś zasoby zainwestowane w przedsiębiorstwa z powodu kryzysu przynoszą 
dochody mniejsze od oczekiwanych, należy również i tutaj spodziewać się cięć. Podczas gdy 
dla tych systemów drugiego filaru dotychczas normalne było zapewnienie zdefiniowanego 
świadczenia, obecnie w coraz większym stopniu obserwuje się systemy o zdefiniowanej
składce lub systemy łączące oba wymienione warianty.

Europejski plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur – zarówno dla 
osób młodych, jak i starych – w formie przedstawionej w białej księdze, jest wyśmienitym 
punktem wyjścia do dyskusji, po której można będzie wprowadzać reformy za pośrednictwem 
„miękkiego prawa”, a tam, gdzie to konieczne, w drodze rozwiązań ustawodawczych. 
Ogólnie rzecz biorą, uznając i zachowując zakres odpowiedzialności spoczywającej na 
państwach członkowskich oraz partnerach społecznych, trzeba zacząć budować systemy, 
które są adekwatne, bezpieczne i stabilne. Systemy, które nie tylko przyczyniają się do 
zwiększenia mobilności na rynku pracy i swobody przemieszczania się, ale takie, które 
zapewniają rozwiązania na dziś i na jutro.

Demografia
Trendy demograficzne budzą zarówno obawy, jak i zadowolenie: żyjemy coraz dłużej. Oto 
kilka liczb na potwierdzenie tej tezy:
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- populacja zostanie zdominowana przez osoby powyżej 55 roku życia (36,5% w 2010 
r.);

- rośnie średnia długość trwania życia: dla mężczyzn z 76,7 lat (w 2010 r.) do 78,6 lat 
(w 2020 r.), dla kobiet z 82,5 lat (w 2010 r.) do 84 lat (w 2020 r.);

- wskaźnik urodzeń w UE utrzymuje się na niskim poziomie (1,6);
- wzrasta liczba osób powyżej 65 roku życia – z 16% w 2010 r. do 19% w 

społeczeństwie w 2020 r.; 
- średni wiek, w którym osoby przestają pracować w UE, waha się na poziomie 61,4 lat;
- w 2008 r. na 4 osoby czynne zawodowo przypadał jeden emeryt; w 2060 r. jeden 

emeryt przypadnie na 2 pracujących;
- udział w rynku osób powyżej 55 roku życia wynosił średnio (w 2010 r.) 46,3%.

Trendy te obserwuje się w całej UE, choć widać i różnice. Na przykład w Rumunii średnia 
długość trwania życia wynosi 70 lat (dla mężczyzn) i 77,5 lat (dla kobiet), zaś w krajach 
Beneluksu – 77,9 lat (dla mężczyzn) i 82,7 lat (dla kobiet). Również udział w rynku pracy 
osób powyżej 55 roku życia bardzo się różni. W Szwecji wynosi on 73,9%, w Danii – 61,1%, 
w Holandii 56%, w Hiszpanii – 50,8% a w Belgii – 39,1%. Czy nam się to podoba, czy nie, 
więcej osób musi dłużej pracować. Musimy tego dokonać przez podwyższenie wieku 
emerytalnego na poziomie państw członkowskich, w korelacji ze średnią długością trwania 
życia.  Zbyt małą uwagę przywiązuje się w szczególności do udziału w rynku pracy osób 
powyżej 55 roku życia, osób wykluczonych, tych, które muszą, a także chcą pracować. 
Trzeba energicznie wdrażać ukierunkowaną politykę reintegracji tych osób na rynku pracy. 
Możemy brać przykład z krajów, w których dzięki intensywnej polityce w tym zakresie 
znacznie wzrósł ten udział. Wniosek: więcej i dłużej pracować.

Zakres odpowiedzialności 
Sprawozdawczyni zdaje sobie w pełni sprawę z głębokich różnic w systemach emerytalnych 
obowiązujących w Europie. Wiele państw członkowskich wprowadziło również reformy, by 
utrzymać emerytury w granicach przystępności. Potrzeba jednak więcej, by sprostać 
konsekwencjom starzenia się naszych społeczeństw. 

Niezależnie od tego, jaki system wybierzemy, konieczne jest, by pracowało więcej ludzi, ale 
również by odkładano i oszczędzano na starość.

W Europie mamy różne systemy emerytalne. Choć nie istnieje jedna precyzyjna definicja, 
zwykło się definiować systemy emerytalne, zaliczając je do 3 filarów.

Pierwszy filar opiera się na solidarności między podatnikami. Często jest to filar publiczny, 
finansowany przez rząd za pośrednictwem systemu repartycyjnego. Takie emerytury również 
w przyszłości pozostaną ważnym źródłem dochodów dla emerytów. Sprawozdawczyni jest 
zdania, że większa liczba dłużej pracujących osób pozytywnie wpływa zarówno na 
emerytury, jak i na poziom składek na ubezpieczenie dla pracujących. Zatem przy zasięganiu 
opinii partnerów społecznych powinno się dążyć do znalezienia rozwiązań, które przyczynią 
się do podniesienia wskaźników udziału w rynku pracy, wieku emerytalnego oraz pociągną za 
sobą czynną politykę zatrudnienia. Kraje mogą poznać najlepsze praktyki w tym zakresie za 
pośrednictwem otwartej metody koordynacji. Ale również w pierwszym filarze można 
dokonać oszczędności, już teraz odkładając środki, by w przyszłości móc pokryć rosnące 
obciążenia. 
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Drugi filar w dużej mierze dotyczy uzupełniających pracowniczych emerytur, często opartych 
na wspólnej odpowiedzialności pracodawców i pracowników, którzy ustanawiają fundusz w 
oparciu o wspólne wkłady. Sprawozdawczyni jest zdania, że uzupełniające zbiorowe 
emerytury będą musiały uzyskać większe znaczenie, by ograniczyć presję wywieraną na 
budżety krajowe. Niektóre kraje wprowadziły już środki w celu uzupełnienia publicznych 
systemów repartycyjnych prywatnymi kapitałowymi systemami emerytalnymi, wciąż jednak 
pozostaje wiele do zrobienia, by stworzyć uzupełniające możliwości oszczędzania na 
emeryturę. 

Sprawozdawczyni dostrzega, zwłaszcza wśród osób młodych, spadek zainteresowania 
wpłacaniem na zbiorowe systemy emerytalne. Podejście kolektywistyczne i podział ryzyka w 
ramach jednego pokolenia i między nimi są cechami solidarności, a zatem mają nadrzędne 
znaczenie dla stabilnych i pewnych emerytur.

Zdaniem sprawozdawczyni pierwszy i drugi filar wspólnie tworzą podstawę pod adekwatne 
dochody emerytalne. 

Trzeci filar opiera się na osobistych oszczędnościach poszczególnych osób, chcących 
uzupełnić swą przyszłą emeryturę, a w przypadkach, gdy ta nie istnieje – jako sposób 
zagwarantowania jej własnymi środkami. Chociaż znaczenie trzeciego filara jest niższe w 
stosunku do pierwszych dwóch, również i ten należy promować w większej mierze niż 
dotychczas. Oszczędzanie w trzeciego filarze może okazać się rozwiązaniem dla okresów, w 
których pracownik nie uczestniczy w rynku pracy lub pracuje krócej, a tym samym otrzymuje 
mniej z pierwszego filara lub gromadzi mniej uprawnień w ramach drugiego. 

Uprawnienia
Systemy emerytalne przede wszystkim podlegają kompetencjom państw członkowskich!

Koordynacja na płaszczyźnie UE ma znaczenie dla niektórych ich aspektów. 
Sprawozdawczyni ma na myśli wymogi Paktu na rzecz stabilności i wzrostu. Stale rosnąca 
część państwowego budżetu wydawana jest na emerytury. Obecnie przekracza ona już 10%.

Koordynacja i nowa polityka na szczeblu krajowym są również konieczne dla strategii Europa 
2020, która jednoznacznie dąży do zapewnienia adekwatnych emerytur.  Dla większości 
starszych Europejczyków emerytury pierwszego filaru – zwykle w ramach państwowego 
systemu – stanowią główne źródło utrzymania. Już teraz widać, że wiele emerytów żyje 
poniżej poziomu ubóstwa. Dzieje się tak pomimo faktu, iż strategia Europa 2020 definiuje 
„zwalczanie ubóstwa” jako jeden ze swoich priorytetów.

Fundusze emerytalne z drugiego filaru są znaczącymi inwestorami na rynkach finansowych.
Kryzys ujawnił wrażliwość instytucji finansowych na załamania koniunktury gospodarczej. Z 
tych powodów postanowiono przyjąć bardziej rygorystyczne przepisy dla rynków 
finansowych w postaci pakietu dotyczącego zarządzania gospodarczego. Obejmuje on 
dyrektywę EMIR (rozliczanie instrumentów pochodnych w obrocie pozagiełdowym), 
dyrektywę MiFID II (poprawa warunków konkurencyjności rynków finansowych, zasady 
prowadzenia działalności, które muszą spełniać przedsiębiorstwa inwestycyjne), dyrektywa 



PR\918458PL.doc 13/14 PE500.477v01-00

PL

CRD IV (nadzór bankowy: włączenie porozumień zawartych w ramach Bazylea III do ram 
nadzorczych UE), dyrektywa Solvency II (system nadzorczy dla ubezpieczycieli, zastępujący 
i łączący szereg dyrektyw w sprawie ubezpieczeń w jedną dyrektywę ramową) oraz FTT 
(podatek od transakcji finansowych).

UE chce zaostrzyć nadzór również nad funduszami emerytalnymi poprzez dokonanie 
przeglądu dyrektywy IORP, która reguluje nadzór nad instytucjami pracowniczymi 
programów emerytalnych. Sprawozdawczyni dostrzega szanse w przeglądzie tej dyrektywy, 
ale jest również bardzo krytyczna wobec wymogów ilościowych, jakie mają zastosowanie do 
funduszy emerytalnych. Zgodnie z dyrektywą IORP fundusze emerytalne są instytucjami 
finansowymi drugiego filaru, podczas gdy programy emerytalne są systemami ubezpieczeń 
społecznych i opierają się na krajowych przepisach socjalnych i prawie pracy.  Poza tym 
zagraża im inny rodzaj ryzyka, niż, na przykład, produktom ubezpieczeniowym. W 
przeciwieństwie do ubezpieczycieli nie mają na celu osiąganie zysku, ale z zasady wyrażają 
solidarność w ramach pokolenia i między nimi. Sprawozdawczyni ostrzega, iż wyższe 
wymogi adekwatności kapitałowej prowadzą do wyższych kosztów, a tym samym narażają na 
szwank emerytury obecnych i przyszłych emerytów. Z uwagi na owe wysokie koszty 
przedsiębiorstwa nie są w stanie zapewnić emerytur drugiego filaru. Również surowe 
wymagania ilościowe wchodzą w paradę ważnej roli funduszy emerytalnych jako 
długoterminowych inwestorów gospodarki europejskiej, hamując wzrost gospodarczy i 
tworzenie nowych miejsc pracy.  Sprawozdawczyni uważa zatem za niepożądane 
dokonywanie przeglądu dyrektywy IOPE pod kątem wymogów ilościowych. Wartość dodaną 
mogłoby jednak wnieść zmiana dyrektywy IOPE w zakresie wymagań jakościowych, np. jeśli
chodzi o przejrzystość strategii inwestycyjnych i poziomów kosztów. Stworzyłoby to również 
lepsze możliwości porównywania oferty funduszów. 

Równość szans
Średnio kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni i częściej przerywają swą ścieżkę kariery, by 
podjąć się opieki nad innymi. Dlatego to kobiety często mają niższą pensję i są bardziej 
zagrożone możliwością popadnięcia w ubóstwo. W 2009 r. w trzynastu państwach 
członkowskich wciąż obowiązywał niższy ustawowy wiek emerytalny dla kobiet. 
Sprawozdawczyni uważa, że zrównanie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet może 
przyczynić się do podniesienia dochodów emerytalnych. 

Sprawozdawczyni jest zdania, że w zbyt małym stopniu uwzględnia się uregulowania 
emerytalne, które umożliwiają elastyczne podejście do ścieżki kariery, pozwalając 
mężczyznom i kobietom na dzielenie życia zawodowego z opieką nad bliskimi.  Istnieją 
dobre przykłady takich rozwiązań, które umożliwiają oszczędzanie na emeryturę również w 
okresach, w którym z uwagi na opiekę nad bliskimi, było się wyłączonym z rynku pracy. 
Należy poszukiwać nowych rozwiązań w uzupełniających systemach emerytalnych, a także w 
uregulowaniach w ramach trzeciego filaru.

Zmiany na rynku pracy
Rynek pracy wymaga od pracowników większej mobilności. Nie istnieje już jedno 
stanowisko pracy na całe życie. Wykorzystywany jest również szerzej swobodny przepływ 
pracowników. To normalne: jeśli studenci uczęszczają na zajęcia lub podejmują staż za 
granicą, skutkuje to często w późniejszym życiu zawodowym podjęciem pracy również za 
granicą.  Mobilność należy wspierać, a nie karać, i dotyczy to zarówno mobilności w ramach 
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tego samego państwa członkowskiego, jak i poza nim. Dla sprawozdawczyni oznacza to, że 
systemy emerytalne muszą być tak skonstruowane, by nabyte uprawnienia emerytalne – we 
własnym lub innym państwie członkowskim – nie mogły zostać utracone. Systemy 
emerytalne muszą przyczyniać się do większej mobilności. Sprawozdawczyni uważa też, że 
ogromne znaczenie ma uzgodnienie minimalnych norm dotyczących nabywania i 
zachowywania wartości skumulowanych uprawnień emerytalnych. 

Informacje
Bardzo ważna jest informacja o emeryturze, jakiej się można spodziewać. Klarowność 
informacji o dochodach prowadzi do większego zrozumienia, pieczołowitości i 
odpowiedzialności. Dostęp do właściwych informacji oraz świadomość ryzyka konieczne są 
do tego, by podjąć wyważone decyzje, na przykład o oszczędzaniu na później. System 
śledzenia uprawnień emerytalnych jest dobrym sposobem informowania obywateli o 
zgromadzonych przez nich uprawnieniach emerytalnych, tak we własnym państwie 
członkowskim, jak i w innych. Sprawozdawca chce wskazać na dobre przykłady, które już 
istnieją. Chodzi o to, by zmobilizować wszystkie państwa członkowskie do osiągnięcia 
prawidłowego zestawienia emerytur. Poprzez połączenie tych systemów śledzenia uprawnień 
emerytalnych poinformowany obywatel może uzyskać wszystkie wymagane informacje, by, 
jeśli to konieczne, podjąć niezbędne działanie.


