Emerytury i ich reformowanie

* W UE na jednego emeryta pracuje teraz czterech Europejczyków. W 2020 r. będzie ich pięciu, a w 2060 r. tylko dwoje.
* Średni wiek przejścia na emeryturę w 2010 r. to 61,4 lata.
* Przewidywana dziś długość życia mężczyzn to 76 lat, kobiet - 82. W 2060 r. będzie to już 84 lata dla mężczyzn i 89 lat dla
kobiet.
* Odsetek liczby osób pracujących w porównaniu do liczby osób powyżej 75 roku życia wzrośnie z 25,4 proc. dziś do 53,5 proc.
w 2060 r.
* W 2060 r. wydatki publiczne związane ze starzejącym się społeczeństwem będą wynosić już 4,75 proc. PKB, a wydatki
związane z emeryturami 2,4 proc. PKB.
Emerytury: Co zrobić by były adekwatne do naszych zarobków, stabilne i bezpieczne?
Emerytury muszą być adekwatne do naszych zarobków, stabilne i bezpieczne - o to apelują eurodeputowani w przyjętym dziś
(16 lutego) sprawozdaniu na temat europejskich systemów emerytalnych. Wielu uważa, że receptą na problemy może być
wydłużenie czasu pracy. Dwie europosłanki - o różnych poglądach na tę sprawę - wyjaśniają nam zalety i wady wydłużania
wieku emerytalnego.
To kraje UE są odpowiedzialne za systemy emerytalne. Zarówno PE, jak Komisja Europejska podkreślają, że nie chcą
podważać kompetencji krajów członkowskich. Deputowani zaznaczają też, że nie jednego idealnego rozwiązania, które mogłyby
przyjąć wszystkie kraje.
Eurodeputowani chcą jednak by systemy emerytalne były "adekwatne do naszych zarobków, stabilne i bezpieczne".
Europosłowie dodali, że trzeba zachować zasadę solidarności pomiędzy pokoleniami. O tych zasadach - według PE - trzeba
pamiętać zwłaszcza teraz. W obliczu kryzysu finansowego wiele krajów reformuje bowiem swoje systemy emerytalne.
Posłowie chcą też by systemy emerytalne uwzględniały różnice pomiędzy płciami. Bo dziś większość prac prowadzi się na
założeniu, że osoba pracuje przez całe życie na pełen etat bez przerw. A w przypadku kobiet, które zostają matkami, nie jest to
możliwe.
Ludzie muszą pracować dłużej
Deputowani zwrócili też uwagę na wyzwania związane z coraz to większą mobilnością pracowników. Dziś wiele osób zmienia
pracę kilkakrotnie w ciągu życia, a czasem pracuje też w innych krajach Unii. PE chce by tacy pracownicy nie tracili na
emeryturze.
Jednym z powtarzających się pomysłów jest też podniesienie wieku emerytalnego. Holenderska deputowana Ria
Oomen-Ruijten (Europejska Partia Ludowa), która jest sprawozdawcą projektu, pochodzi z kraju, w którym taką reformę wieku
emerytalnego już przeprowadzono. Ostrzega, że takich decyzji nie można jednak podejmować bez konsultacji z opinią
publiczną.
Według niej nie można uniknąć wyższego wieku emerytalnego. Deputowana wyjaśnia, że jasno pokazują to trendy
demograficzne - już nie długo nie będzie miał kto pracować na nasze emerytury. "Jeśli chcemy zapewnić emerytury na
przyszłość to ludzie muszą pracować i to pracować dłużej niż dziś" - zamacza Oomen-Ruijten. "Wiele państw ma dziś problemy
z rosnącymi kosztami emerytur, co oznacza, że nie zawsze można przestrzegać zasad solidarności i że rosną obciążenia dla
młodszych generacji" - przypomina europosłanka.
Trzeba dbać o pracowników
"Przed nami olbrzymie zmiany demograficzne. Dlatego musimy działać już dziś, żeby przeciwdziałać problemom w przyszłości"
- dodała Oomen-Ruijten. Według niej kraje Unii powinny również ograniczyć wcześniejsze emerytury i zapewnić warunki pracy
dla osób starszych.
Francuska deputowana Françoise Castex (Sojusz Socjalistów i Demokratów) ma inny pogląd na te sprawy. "Mówią nam, że
skoro żyjemy dłużej, to powinniśmy pracować dłużej. Ale dziś, w 2011 r., nie możemy przewidzieć co się stanie za 10 czy 20 lat.
I jak wtedy będą wyglądały trendy demograficzne i przewidywalna długość życia" - zaznaczała. "W niektórych grupach
społecznych są problemy z dostępem do opieki medycznej i to powoduje, że przewidywalna długość życia się obniża" zauważyła.
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Dodała, że Francja nigdy nie zaakceptuje propozycji by pracować tak długo jak to możliwe. "To nie zgodne z europejskim
modelem społecznym. Musimy chronić pracowników i zapewnić wystarczającą ilość funduszy na emerytury" - argumentowała
Castex.
Większość za sprawozdaniem
Deputowani debatowali nad sprawozdaniem we wtorek wieczorem. W środę zostało przegłosowane. "Za" głosowało 533
posłów, "przeciw" - 85, a 57 wstrzymało się od głosu.
(Obrady Parlamentu Europejskiego 14-17 lutego 2011 r.)
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