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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že členské státy se musí zaměřit na střednědobé a dlouhodobé cíle Paktu o 
stabilitě a růstu (SGP) a zajistit udržitelnost veřejných financí, aby se řešily narůstající 
problémy spojené se stárnutím obyvatelstva; konstatuje, že Rada dne 5. dubna 2008 došla 
k závěru, že sociální výdaje by měly být posuzovány spíše z hlediska dosažených úspěchů 
a výsledků, než z hlediska objemu prostředků, jež na ně byly vynaloženy; doporučuje, aby 
Rada uvažovala o dalším zdokonalení SGP, například tím, že umožní, aby dlouhodobější 
investice byly zaúčtovávány po delší období;

2. zdůrazňuje, že udržitelná finanční politika vyžaduje, aby daňové zatížení bylo poměrně a 
spravedlivě rozloženo mezi zaměstnance, spotřebitele, podniky a kapitálové příjmy a 
napříč generacemi;

3. konstatuje, že společný druhý pilíř systémů důchodového zabezpečení založený na 
kapitálovém financování hraje důležitou roli při zabezpečení prvního pilíře povinného 
základního důchodového pojištění, a zároveň předchází tomu, aby doplňkové individuální 
produkty třetího pilíře nebyly dostupné pouze omezenému počtu osob; zdůrazňuje 
význam průběžně financovaných důchodových systémů, které slučují solidaritu s často 
vysokou návratností díky dlouhodobým a obezřetným investičním strategiím, které 
počítají se spravováním velkého objemu prostředků a jsou přitom ziskové;

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby co nejdříve přezkoumala směrnici 2003/41/ES vycházející z 
doporučení Evropského výboru orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým 
penzijním pojištěním (CEIOPS) s cílem zavést podmínky stabilní solventnosti pro 
instituce poskytující zaměstnanecké penzijní pojištění; zdůrazňuje, že tyto podmínky 
mohou být založeny na přístupu vycházejícím ze směrnice Solventnost II, ale musí také 
brát v potaz specifika těchto institucí, jako například dlouhodobý charakter systémů 
důchodového pojištění, se kterými pracují; domnívá se, že zvláštní režim solventnosti by 
podpořil finanční stabilitu a předešel regulační arbitráži;

5. připomíná, že Soudní dvůr přijal rozhodnutí, aby byly odstraněny překážky, které brání
osvobození od daně pokud jde o příspěvky na penzijní pojištění v přeshraničním režimu; 
zdůrazňuje, že daňová úleva je nejlepší příležitostí k podnícení dlouhodobého spoření a že 
bude asi nutná další harmonizace, aby byly odstraněny všechny překážky, které brání 
osvobození od daně pokud jde o příspěvky na penzijní pojištění v přeshraničním režimu;

6. vyjadřuje obavy ohledně současného trendu, kdy se přechází od dávkově definovaných 
důchodových systémů k příspěvkově definovaným důchodovým systémům, což vede k 
prudkému poklesu příspěvků placených zaměstnavateli; upozorňuje na to, že plánovaná 
revize IAS 19 by tento trend neměla posílit tím, že zruší tzv. „koridorový přístup“, který 
slouží ke korekci velkých výkyvů krátkodobé volatility;

7. zdůrazňuje, že financování založené na solidaritě je zásadním prvkem systémů zdravotní 
péče členských států; zdůrazňuje, že posilování práv na přístup k přeshraničním službám 
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zdravotní péče tuto solidaritu nesmí ohrozit a musí zohlednit strukturu a specifika systémů 
financování zdravotní péče jednotlivých států, aby tak byl zaručen udržitelný, rovný a 
všeobecný přístup ke zdravotní péči.
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