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NOTA DO PUNKTU I/A
Od: Grupa Robocza ds. Regulaminu Pracowniczego
Do: Coreper / Rada
Nr poprz. dok.: 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567

12921/10 STAT 18 FIN 354
Dotyczy: Konkluzje Rady w sprawie studium Eurostatu na temat wpływu kosztów emerytur 

na budżet w perspektywie długoterminowej
- Przyjęcie

1. W dniu 18 sierpnia 2010 r. Komisja przedłożyła Radzie powyższe sprawozdanie (dok. 

12921/10 STAT 18 FIN 354).

2. Grupa Robocza ds. Regulaminu Pracowniczego analizowała to sprawozdanie na 

posiedzeniach w dniach 7 i 23 września, 26 października oraz 9 i 25 listopada 2010 r.

3. W wyniku tych analiz Grupa Robocza ds. Regulaminu Pracowniczego uzgodniła projekt 

konkluzji Rady przedstawiony w dok. 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567.

4. W świetle powyższego Coreper (część I) jest proszony o zwrócenie się do Rady, by przyjęła –

jako pkt A na jednym z najbliższych posiedzeń – konkluzje przedstawione w załączniku do 

niniejszego dokumentu.

__________________
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ZAŁĄCZNIK

KONKLUZJE RADY W SPRAWIE

STUDIUM EUROSTATU NA TEMAT WPŁYWU KOSZTÓW
EMERYTUR NA BUDŻET W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

1. ODNOTOWUJE studium Eurostatu na temat wpływu kosztów emerytur na budżet 
w perspektywie długoterminowej (dok. 12921/10 STAT 18 FIN 354).

2. JEST bardzo ZANIEPOKOJONA prognozowanym wzrostem wydatków na emerytury 
pracowników UE, które to wydatki mają się zwiększyć – przy stałych cenach – z 1235 mln 
EUR w roku 2010 do 2490 mln EUR w roku 2045.

3. JEST PRZEKONANA, że należy się właściwie zająć kwestią ewolucji wszystkich kosztów 
emerytur w całości lub w części finansowanych z budżetu UE, tak aby zadbać o stabilność 
zarówno systemu emerytalnego, jak i budżetu UE.

4. PRZYPOMINA, że do emerytur ma zastosowanie zasada paralelizmu i że należy zapewnić 
większą zbieżność z krajowymi systemami emerytur; taki paralelizm powinien podążać za
celami wyznaczonymi przez Komisję w zielonej księdze z dnia 7 lipca 2010 r. pt. „Na rzecz 
adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie”.

5. ZWRACA SIĘ do Komisji, by zgodnie z art. 241 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej sporządziła obiektywną i realistyczną ocenę wszystkich elementów mających 
znaczący wpływ na koszty emerytur. Należy się przede wszystkim przyjrzeć następującym 
elementom:

i. wiek emerytalny;

ii. stopa kumulacji;

iii. podstawa emerytury;

iv. najwyższa możliwa stawka emerytalna;

v. wysokość składki pracowniczej;
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vi. korzystanie z personelu kontraktowego i warunki zatrudnienia tego personelu;

vii. coroczna waloryzacja emerytur;

viii. ewentualne stworzenie rzeczywistego funduszu emerytalnego;

ix. indywidualna progresja w ramach planu wynagrodzeń;

x. zachęty do uczestnictwa w prywatnych systemach emerytalnych.

6. WZYWA Komisję do uwzględnienia w swojej ocenie m.in.:

i. rosnącej dysproporcji pomiędzy świadczeniami dla pracowników służby publicznej 

a emeryturami sektora prywatnego;

ii. kosztów, jakie podatnicy europejscy będą musieli ponieść na dalsze zapewnianie takich 

emerytur;

iii. roli emerytur w ogólnym pakiecie wynagradzania pracowników UE;

iv. przyszłych potrzeb instytucji UE w zakresie zatrudniania i zatrzymywania 

pracowników;

v. konieczności zadbania o to, by przyszłe świadczenia emerytalne pracowników w całej 

UE były sprawiedliwe;

vi. możliwości podziału ryzyka pomiędzy podatników unijnych a osoby zatrudnione w UE;

vii. szeroko pojętej unijnej polityki obsadzania stanowisk i zarządzania zasobami ludzkimi, 

która zachęcałaby do odpowiedniego oszczędzania na czas emerytury i do dłużej pracy 

zawodowej.

7. Zgodnie z art. 241 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ZWRACA SIĘ do Komisji, 

by w oparciu o tę ocenę przedstawiła do końca 2011 roku odpowiednie propozycje zmian do 

regulaminu pracowniczego.

_________________


