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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

Postanowienia ogólne

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

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

Prawa konsumentów

3. stwierdza, że liczne systemy emerytalne nie są wystarczająco przejrzyste w kwestii 
przewidywanych przyszłych świadczeń, istniejącego ryzyka i wszystkich odnośnych 
kosztów zarówno na etapie poprzedzającym zawarcie umowy, jak również po zawarciu 
umowy emerytalnej;

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

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

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;

Uprawnienia transgraniczne

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;

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;

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


