
2. jest zdania, że koperta finansowa zawarta we wniosku legislacyjnym musi dać się pogodzić z pułapem
działu 1a nowych wieloletnich ram finansowych, i zwraca uwagę na fakt, że roczna kwota zostanie okreś-
lona w ramach corocznej procedury budżetowej zgodnie z przepisami pkt. 37 Porozumienia międzyinstytu-
cjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Europejską
w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1);

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

P6_TC1-COD(2006)0076

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 czerwca 2007 r.
w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólno-
towy program poprawy skuteczności systemów podatkowych na rynku wewnętrznym (program

Fiscalis 2013) i uchylającej decyzję nr 2235/2002/WE

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpo-
wiada treści ostatecznego aktu prawnego, decyzji nr …/2007/WE.)

P6_TA(2007)0269

Poprawa możliwości przenoszenia uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent
***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy możliwości przeno-
szenia uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent (COM(2005)0507 — C6-0331/2005 —

2005/0214(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2005)0507) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 42 i 94 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przed-
stawiony przez Komisję (C6-0331/2005),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie Komisji Gospodarczej
i Monetarnej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0080/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TC1-COD(2005)0214

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 czerwca 2007 r.
w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy

możliwości przenoszenia uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 42 i 94,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Swobodny przepływ osób jest jedną z podstawowych swobód Wspólnoty; art. 42 Traktatu przewi-
duje, że zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 w dziedzinie zabezpieczenia społecznego
przymuje się środki niezbędne do zapewnienia swobodnego przepływu pracowników.

(2) Ochrona socjalna pracowników w zakresie rent i emerytur jest gwarantowana przez systemy prawne
z dziedziny zabezpieczenia społecznego, uzupełnione dodatkowymi systemami zabezpieczenia spo-
łecznego wynikającymi z umowy o pracę, które nabierają coraz większego znaczenia w państwach
członkowskich.

(3) Prawodawca posiada znaczne uprawnienia w kwestii wyboru najbardziej odpowiednich środków dla
osiągnięcia celu określonego w art. 42 Traktatu; system koordynacji, o którym mowa
w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania syste-
mów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny
rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (3) oraz w rozporządzeniu
Rady (EWG) nr 574/72 (4) z dnia 21 marca 1972 r. ustanawiające procedurę wykonywania rozporządze-
nia (EWG) nr 1408/71, a w szczególności zasady stosowane w dziedzinie sumowania, nie dotyczy
dodatkowych systemów emerytalno-rentowych, z wyjątkiem systemów objętych terminem „ustawo-
dawstwo”, którego definicję zawiera akapit pierwszy art. 1 lit. j) rozporządzenia (EWG) nr 1408/71,
ani systemów będących przedmiotem oświadczenia w tej kwestii ze strony państwa członkowskiego na
mocy tego postanowienia. Dodatkowe systemy emerytalno-rentowe powinny w związku z powyższym
zostać objęte szczególnymi środkami w celu uwzględnienia ich charakteru i cech szczególnych, jak
również różnorodności tych systemów w państwach członkowskich i pomiędzy poszczególnymi pań-
stwami członkowskimi, a zwłaszcza roli odgrywanej przez partnerów społecznych przy ich wdrażaniu.

(1) Dz.U. C 185 z 8.8.2006, str. 37.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r.
(3) Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1992/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady (Dz.U. L 392 z 30.12.2006, str. 1).
(4) Dz.U. L 74 z 27.3.1972, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 311/2007

(Dz.U. L 82 z 23.3.2007, str. 6).
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