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Poprawka 1
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że emerytury muszą być 
adekwatne i stabilne;

1. podkreśla, że systemy emerytalne muszą 
być tak pomyślane, aby gwarantowały
adekwatne emerytury i miały stabilne
podstawy finansowe;

Or. de

Poprawka 2
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że emerytury muszą być
adekwatne i stabilne;

1. podkreśla, że emerytury muszą zarazem
być stabilne pod względem gospodarczym, 
gwarantować wszystkim prawo do 
emerytury i świadczeń emerytalnych na 
godziwym poziomie oraz brać pod uwagę 
zróżnicowanie sytuacji i przebiegu kariery 
zawodowej;

Or. fr

Poprawka 3
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że emerytury muszą być 
adekwatne i stabilne;

1. podkreśla, że emerytury muszą być 
powszechne, adekwatne i stabilne;
podkreśla znaczenie pierwszego filaru 
emerytalnego oraz konieczność 
utrzymania jego adekwatności i 



PE454.710v01-00 4/21 AM\852378PL.doc

PL

powszechnego dostępu do niego; wskazuje 
na fakt, że oparte na zasadzie solidarności 
systemy emerytalne w pierwszym filarze 
mają ogromne znaczenie szczególnie dla 
osób najbardziej narażonych, np. 
znajdujących się poza rynkiem pracy; 
wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania, aby emerytury w pierwszym 
filarze były powyżej granicy ubóstwa; 
wskazuje, że przeszkody związane z 
pierwszym filarem wynikają przede 
wszystkim z problemów związanych z 
realizacją na szczeblu państw 
członkowskich, i wzywa Komisję do 
przedstawienia propozycji w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 4
Frank Engel

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. stwierdza, że pomimo różnic pomiędzy 
poszczególnymi państwami członkowskimi 
w zakresie systemów finansowania 
ubezpieczeń emerytalno-rentowych system 
składkowy i repartycyjny pozostaje 
podstawowym filarem ubezpieczeń 
emerytalnych w szczególności w 
przypadku pracowników o najniższych 
dochodach, oraz uważa, że obecnie należy 
zwrócić szczególną uwagę na trwałość 
stabilności finansowej tego systemu oraz 
wpływ przyszłych potrzeb w zakresie 
finansowania na finanse publiczne w Unii 
Europejskiej;

Or. fr
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Poprawka 5
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że występujące obecnie 
naciski na państwa członkowskie w 
kwestiach budżetowych i 
demograficznych, w tym dotyczące 
globalizacji i innych wyzwań w Europie, 
takich jak starzenie się społeczeństwa, 
rosnąca w liczbę siła robocza kobiet, 
zmieniające się struktury rodzinne i 
nietypowe zatrudnienie, powinny być 
brane pod uwagę przy przeglądzie i 
ponownym formułowaniu systemów 
emerytalnych w poszczególnych 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 6
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zaznacza, że z powodu różnych tradycji 
i właściwej dla każdego kraju organizacji 
systemów emerytalnych należy 
przestrzegać zasady pomocniczości;

2. przypomina, że tradycje, sytuacja 
gospodarcza i demograficzna, a także 
uwarunkowania rynku pracy różnią się w 
poszczególnych państwach członkowskich 
i że należy przestrzegać zasady 
pomocniczości, zgodnie z którą państwa 
członkowskie zachowują pełną 
odpowiedzialność za organizację 
krajowego systemu emerytalnego;

Or. fr
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Poprawka 7
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zaznacza, że z powodu różnych tradycji i 
właściwej dla każdego kraju organizacji 
systemów emerytalnych należy 
przestrzegać zasady pomocniczości;

2. zaznacza, że z powodu różnych tradycji i 
właściwej dla każdego kraju organizacji 
systemów emerytalnych należy 
przestrzegać zasady pomocniczości;
podkreśla jednak, że UE musi zapewnić 
możliwość przenoszenia uprawnień 
emerytalnych i powinna ustanowić zasady 
mówiące o tym, czym są odpowiednie i 
powszechne świadczenia emerytalne, aby 
ustanowić wspólne standardy i wspierać 
zasadę godnego życia dla emerytów;

Or. en

Poprawka 8
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zaznacza, że z powodu różnych tradycji i 
właściwej dla każdego kraju organizacji 
systemów emerytalnych należy 
przestrzegać zasady pomocniczości;

2. zaznacza, że z powodu różnych tradycji i 
właściwej dla każdego kraju organizacji 
systemów emerytalnych należy 
przestrzegać zasad pomocniczości i 
solidarności;

Or. en

Poprawka 9
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że reformy systemów 
emerytalnych powinny być prowadzone w 
sposób przejrzysty i powinny one 
gwarantować, że systemy emerytalne są 
solidne, trwałe i przystępne oraz stanowią 
odpowiednią odpowiedź na demograficzne 
i społeczno-gospodarcze wyzwania 
przyszłości;

Or. en

Poprawka 10
Frank Engel

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. wyraża przekonanie, że mobilność 
pracowników opłacających składki 
emerytalne, których zarówno Unia, jak i 
jej jednolity rynek pilnie potrzebują, 
wymaga powszechnej możliwości 
przenoszenia praw emerytalnych 
zgromadzonych w którymkolwiek 
krajowym systemie ubezpieczeń
emerytalno-rentowych, bez względu na to, 
czy system jest składkowo-repartycyjny czy 
kapitalizacyjny;

Or. fr

Poprawka 11
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że priorytetem powinno być 
zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania systemów emerytalnych 
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w pierwszym filarze, od którego zależą 
emerytury większości obywateli 
europejskich, zwłaszcza te najniższe, i 
które to systemy są w centrum 
europejskiego modelu społecznego;

Or. fr

Poprawka 12
Philippe Juvin, Frank Engel

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że naruszanie równowagi 
pomiędzy emerytami i osobami aktywnymi 
zawodowo nadwerężyło systemy 
emerytalne oparte na repartycji i zasadzie 
solidarności;

Or. fr

Poprawka 13
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2b. ponownie podkreśla znaczenie paktu 
stabilności i wzrostu dla stabilności 
finansowej państw członkowskich, aby 
zapewnić bezpieczne systemy emerytalne 
chroniące przyszłe pokolenia, zwłaszcza w 
świetle kryzysu finansowego i 
gospodarczego;

Or. en
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Poprawka 14
Philippe Juvin, Frank Engel

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla komplementarność i 
wzajemną zależność poszczególnych 
filarów systemów emerytalnych;

Or. fr

Poprawka 15
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2b. zgadza się z Komisją Europejską, że 
kryzys gospodarczy i finansowy uwypuklił
rolę publicznych systemów emerytalnych 
jako automatycznych stabilizatorów oraz 
niepewność prywatnych systemów 
ubezpieczeń emerytalnych; stwierdza w 
związku z tym, że systemy prywatne nie 
stanowią solidnego rozwiązania problemu 
finansowania emerytur;

Or. fr

Poprawka 16
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. stwierdza, że liczne systemy emerytalne 
nie są wystarczająco przejrzyste w kwestii 
przewidywanych przyszłych świadczeń,
istniejącego ryzyka i wszystkich

3. stwierdza, że liczne systemy emerytalne 
nie są jeszcze wystarczająco przejrzyste,
jeżeli chodzi o wysokość składek i 
spodziewaną wysokość emerytur; 
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odnośnych kosztów zarówno na etapie 
poprzedzającym zawarcie umowy, jak 
również po zawarciu umowy emerytalnej;

podkreśla, że ten brak przejrzystości 
stanowi problem zwłaszcza w przypadku 
prywatnych systemów emerytalnych, w 
ramach których obywatele powinni mieć 
możliwość uzyskania rzetelnych i 
dokładnych informacji na temat 
podejmowanego ryzyka i odnośnych 
kosztów;

Or. fr

Poprawka 17
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że UE powinna opracować 
nowe wskaźniki do monitorowania 
wpływu reformy emerytalnej zwłaszcza na 
słabsze grupy użytkowników;

Or. en

Poprawka 18
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia w odniesieniu do emerytur w UE 
zasady najlepszych praktyk i wzywa do 
bardziej zharmonizowanego nadzoru;

Or. en
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Poprawka 19
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla fakt, że potrzebne jest 
zaostrzenie przepisów i nadzoru, jak 
również lepsze kierowanie i zarządzanie 
systemami emerytalnymi, aby chronić 
prawa i interesy obywateli, tym bardziej że 
sektor obejmujący emerytów jest jednym z 
najsłabszych w społeczeństwie, biorąc pod 
uwagę, że podstawą środków do życia 
znacznej części emerytów jest ich system 
emerytalny;

Or. en

Poprawka 20
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla znaczenie właściwego 
upowszechniania informacji wśród 
obywateli przez informowanie ich o 
przysługujących im prawach dotyczących 
systemów emerytalnych, zwłaszcza 
działalności transgranicznej i mobilności;

Or. en

Poprawka 21
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do złożenia
konkretnych wniosków dotyczących 
zwiększenia przejrzystości w zakresie 
programów emerytalnych;

4. wzywa Komisję do złożenia 
konkretnych wniosków dotyczących 
zwiększenia przejrzystości w zakresie 
programów emerytalnych; uważa, że 
należy rozważyć inwestycyjną rolę 
funduszy emerytalnych, pomagających w 
przewidywanym do zrealizowania w 2020 
r. dążeniu do zrównoważonego, 
niskoemisyjnego i socjalnie 
zintegrowanego społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 22
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie solidnej edukacji 
finansowej od wczesnego wieku;

Or. en

Poprawka 23
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia dostępu MŚP, w 
szczególności mikroprzedsiębiorstw i 
indywidualnych usługodawców (takich jak 
osoby wykonujące wolne zawody), do 
adekwatnych systemów emerytalnych;

5. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia dostępu MŚP, w 
szczególności mikroprzedsiębiorstw i 
indywidualnych usługodawców (takich jak 
osoby wykonujące wolne zawody), do 
funduszy emerytalnych;

Or. de
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Poprawka 24
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przyjmuje z zadowoleniem stworzenie 
krajowych systemów śledzenia uprawnień 
emerytalnych z różnych źródeł we 
wszystkich państwach członkowskich i 
wzywa Komisję do złożenia wniosków 
dotyczących systemu śledzenia uprawnień 
emerytalnych na poziomie UE;

6. przyjmuje z zadowoleniem stworzenie 
krajowych systemów śledzenia uprawnień 
emerytalnych z różnych źródeł we 
wszystkich państwach członkowskich;

Or. de

Poprawka 25
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. stwierdza, że młodzi obywatele co 
najwyżej w sposób nader ograniczony 
mogą planować swoją przyszłość na 
emeryturze z powodu częstych zmian w 
systemach emerytalnych; wzywa Komisję 
do przedłożenia parlamentom państw 
członkowskich wniosków dotyczących 
uproszczenia systemów emerytalnych i 
uczynienia ich bardziej przewidywalnymi 
w dłuższych okresach czasu;

Or. de

Poprawka 26
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że UE powinna nie tylko 
wzmocnić wszystkie prawa emerytalne 
mobilnych pracowników, ale także 
zapewnić im dostęp do wiarygodnych 
danych pomagających w podjęciu 
świadomej decyzji przed przeniesieniem 
się za granicę; wzywa do przestrzegania 
prawa osób fizycznych do informacji 
dotyczących tego, w których krajach lub 
sektorach czy też w jakie produkty 
fundusze emerytalne inwestują ich 
aktywa;

Or. en

Poprawka 27
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie, które 
nie złożyły jeszcze konkretnych planów o 
wyraźnie wymiernych i określonych w 
czasie celach pośrednich i końcowych 
dotyczących sposobu wzmocnienia swych 
systemów emerytalnych poprzez 
wprowadzenie drugiego i trzeciego filaru, 
aby potraktowały tę kwestię jako pilną w 
celu umożliwienia konsumentom i 
obywatelom jasnego zrozumienia składu 
ich przyszłych emerytur;

Or. en

Poprawka 28
Philippe Juvin, Frank Engel

Projekt opinii
Ustęp 7 



AM\852378PL.doc 15/21 PE454.710v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że w celu spełnienia 
oczekiwań obywateli odnośnie rynku 
wewnętrznego Unii w idealnym przypadku 
powinna istnieć możliwość przenoszenia 
wszystkich uprawnień do świadczeń 
emerytalnych na terytorium UE; uważa, że 
obecnie istnieje w teorii możliwość 
przenoszenia uprawnień jedynie do 
świadczeń emerytalnych ustawowych i 
zakładowych;

7. wskazuje na konieczność wprowadzenia 
możliwości przenoszenia na terytorium 
Unii Europejskiej wszystkich uprawnień 
do świadczeń emerytalnych, tak aby 
wzmocnić mobilność obywateli 
europejskich i wyjść naprzeciw ich 
oczekiwaniom co do rynku wewnętrznego; 
uważa, że obecnie istnieje w teorii 
możliwość przenoszenia uprawnień jedynie 
do świadczeń emerytalnych ustawowych i 
zakładowych;

Or. fr

Poprawka 29
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że w celu spełnienia 
oczekiwań obywateli odnośnie rynku 
wewnętrznego Unii w idealnym przypadku 
powinna istnieć możliwość przenoszenia 
wszystkich uprawnień do świadczeń 
emerytalnych na terytorium UE; uważa, że 
obecnie istnieje w teorii możliwość 
przenoszenia uprawnień jedynie do 
świadczeń emerytalnych ustawowych i 
zakładowych;

7. podkreśla, że w celu spełnienia 
oczekiwań obywateli odnośnie rynku 
wewnętrznego Unii w idealnym przypadku 
powinna istnieć możliwość przenoszenia 
wszystkich uprawnień do świadczeń 
emerytalnych na terytorium UE;
przypomina, że obecnie możliwość 
przenoszenia uprawnień do świadczeń 
emerytalnych ustawowych i zakładowych
jest gwarantowana przez prawo, lecz 
rzadko bywa zapewniona w praktyce, oraz 
że nie zostały jak dotychczas podjęte żadne 
działania dotyczące drugiego filaru;

Or. fr

Poprawka 30
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że w celu spełnienia 
oczekiwań obywateli odnośnie rynku 
wewnętrznego Unii w idealnym przypadku 
powinna istnieć możliwość przenoszenia 
wszystkich uprawnień do świadczeń 
emerytalnych na terytorium UE; uważa, że 
obecnie istnieje w teorii możliwość 
przenoszenia uprawnień jedynie do 
świadczeń emerytalnych ustawowych i 
zakładowych;

7. podkreśla, że w celu spełnienia 
oczekiwań obywateli w stosunku do Unii w 
idealnym przypadku powinna istnieć 
możliwość przenoszenia wszystkich 
uprawnień do świadczeń emerytalnych na 
terytorium UE; zauważa, że obecnie 
istnieje w teorii możliwość przenoszenia 
uprawnień jedynie do świadczeń 
emerytalnych ustawowych i zakładowych;
jest zdania, że powinna istnieć możliwość 
przenoszenia składek odprowadzanych 
przez pracowników do innych kas 
emerytalnych, aby szybciej doprowadzić 
do zgodności z istniejącymi krajowymi 
okresami, w których możliwe jest 
dokonanie przeniesienia uprawnień;

Or. de

Poprawka 31
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że w celu spełnienia 
oczekiwań obywateli odnośnie rynku 
wewnętrznego Unii w idealnym przypadku 
powinna istnieć możliwość przenoszenia 
wszystkich uprawnień do świadczeń 
emerytalnych na terytorium UE; uważa, że 
obecnie istnieje w teorii możliwość 
przenoszenia uprawnień jedynie do 
świadczeń emerytalnych ustawowych i 
zakładowych;

7. podkreśla, że w celu spełnienia 
oczekiwań obywateli odnośnie rynku 
wewnętrznego Unii w idealnym przypadku 
powinna istnieć możliwość przenoszenia 
wszystkich uprawnień do świadczeń 
emerytalnych na terytorium UE; uważa, że 
obecnie istnieje w teorii możliwość 
przenoszenia uprawnień jedynie do 
świadczeń emerytalnych ustawowych;

Or. en
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Poprawka 32
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że aby zwiększyć 
transgraniczną mobilności pracowników 
na rynku wewnętrznym, należy usunąć 
przeszkody w przenoszeniu uprawnień 
emerytalnych do pierwszych dwóch 
filarów; wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi 
dostarczała lepszych informacji 
dotyczących zarówno możliwości 
przenoszenia praw emerytalnych, jak i 
właściwych przepisów prawa pracy, 
uprawnień w zakresie ubezpieczeń oraz 
praw pracowniczych;

Or. el

Poprawka 33
Philippe Juvin, Frank Engel

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do dalszego zbadania 
przeszkód dla możliwości przenoszenia, 
takich jak standardy rachunkowości i 
utrudnienia podatkowe, aby przedłożyć 
wnioski w celu usunięcia tych barier przy 
zastosowaniu odpowiednich środków 
nadzoru;

8. wzywa Komisję do dogłębnego
zbadania przeszkód dla możliwości 
przenoszenia, takich jak standardy 
rachunkowości i utrudnienia podatkowe, 
aby przedłożyć wnioski w celu usunięcia 
tych barier przy zastosowaniu 
odpowiednich środków nadzoru;

Or. fr
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Poprawka 34
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do dalszego zbadania 
przeszkód dla możliwości przenoszenia, 
takich jak standardy rachunkowości i 
utrudnienia podatkowe, aby przedłożyć 
wnioski w celu usunięcia tych barier przy 
zastosowaniu odpowiednich środków 
nadzoru;

8. wzywa Komisję do dalszego zbadania 
przeszkód dla możliwości przenoszenia;
wszelkie działania na rzecz usuwania 
przeszkód w mobilności powinny dotyczyć 
wszystkich systemów emerytalno-
rentowych związanych z zatrudnieniem w 
każdym państwie członkowskim, 
niezależnie od tego, jak te programy 
wkomponowują się w krajowe struktury 
obejmujące poszczególne filary; zwraca 
się do Komisji Europejskiej o określenie 
ogólnych zasad w sposób wystarczająco 
elastyczny, aby państwa członkowskie 
mogły je uwzględnić we własnych 
strukturach (prawnych);

Or. en

Poprawka 35
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do dalszego zbadania 
przeszkód dla możliwości przenoszenia, 
takich jak standardy rachunkowości i 
utrudnienia podatkowe, aby przedłożyć 
wnioski w celu usunięcia tych barier przy 
zastosowaniu odpowiednich środków 
nadzoru;

8. wzywa Komisję do dalszego zbadania 
przeszkód dla możliwości przenoszenia, 
takich jak standardy rachunkowości i 
utrudnienia podatkowe, aby przedłożyć 
wnioski w celu usunięcia tych barier przy 
zastosowaniu odpowiednich środków 
nadzoru; podkreśla, że UE ma do 
odegrania szczególną rolę w 
transgranicznej mobilności emerytur i 
rent, gdyż kluczowym elementem polityki 
UE jest swobodny przepływ pracowników;

Or. en
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Poprawka 36
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. uważa zatem, że jeśli w najlepszym 
interesie Unii Europejskiej i państw 
członkowskich leży zwiększenie 
mobilności pracowników, należy usunąć 
przeszkody w mobilności wewnętrznej i 
transgranicznej, poruszając kwestie takie 
jak brak możliwości przenoszenia 
uprawnień, długie okresy nabywania 
uprawnień, zachowanie uprawnień 
nieaktywnych, nieobniżanie poziomu 
ochrony, a także różnice w traktowaniu 
pod wzlędem podatkowym i zasady 
aktuarialne;

Or. en

Poprawka 37
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. domaga się od Komisji zbadania 
przypadków dyskryminacji podatkowej w 
zakresie polis ubezpieczenia na życie 
opłacanych za granicą;

Or. en

Poprawka 38
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
niektórych definicji zawartych w 
dyrektywie w sprawie działalności 
instytucji pracowniczych programów 
emerytalnych (IORP), w szczególności 
pojęcia działalności transgranicznej;

9. wzywa Komisję do wyjaśnienia 
niektórych definicji zawartych w 
dyrektywie w sprawie działalności 
instytucji pracowniczych programów 
emerytalnych (IORP), w szczególności 
pojęcia działalności transgranicznej, biorąc 
pod uwagę, że definicje tego, czym jest 
fundusz emerytalny, różnią się w 
poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 39
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 10 

Projekt opinii Poprawka

10. przyznaje, że wciąż istnieją przeszkody 
dla ponadgranicznego stosowania 
indywidualnego programu ubezpieczeń 
emerytalnych (tzw. trzeci filar); prosi 
Komisję o wskazówki co do 
przezwyciężenia tych przeszkód.

10. przyznaje, że wciąż istnieją przeszkody 
dla ponadgranicznego stosowania 
indywidualnego programu ubezpieczeń 
emerytalnych (tzw. trzeci filar); prosi 
Komisję o wskazówki co do 
przezwyciężenia tych przeszkód, jak 
również o przedstawienie ogólnych ram 
pozwalających na uregulowanie tych 
działań;

Or. fr

Poprawka 40
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. przyznaje, że wciąż istnieją przeszkody 
dla ponadgranicznego stosowania 

10. przyznaje, że wciąż istnieją przeszkody 
dla ponadgranicznego stosowania 
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indywidualnego programu ubezpieczeń
emerytalnych (tzw. trzeci filar); prosi 
Komisję o wskazówki co do 
przezwyciężenia tych przeszkód.

wszystkich programów emerytalnych, bez 
względu na to, czy dotyczą one 
pierwszego, drugiego czy trzeciego filaru; 
prosi Komisję o wskazówki co do 
przezwyciężenia tych przeszkód, zwłaszcza 
w przypadku drugiego i trzeciego filaru.

Or. en

Poprawka 41
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10a. w świetle powyższego zwraca się do 
Komisji o zbadanie ubezpieczeń na życie 
w ramach tego trzeciego filaru.

Or. en


