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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že členské štáty sa musia zamerať na strednodobé a dlhodobé ciele Paktu 
stability a rastu (PSR) a zabezpečiť trvalú udržateľnosť verejných financií s cieľom 
odolávať zvýšenému tlaku starnutia obyvateľstva; poznamenáva, že 5. apríla 2008 Rada 
dospela k záveru, že zameranie sa na sociálne výdavky by sa malo presunúť od objemu 
výdavkov k výsledkom; odporúča, aby Komisia premýšľala nad zavedením ďalších 
zlepšení PSR, napríklad tým, že umožní, aby sa dlhodobo orientované investície účtovali 
za dlhšie časové obdobie;

2. zdôrazňuje, že trvalo udržateľná finančná politika potrebuje všeobecné a spravodlivo 
rozdelené daňové zaťaženie zamestnancov, spotrebiteľov, podnikateľských subjektov 
a kapitálových príjmov, a aj v rámci generácií;

3. konštatuje, že spoločný druhý pilier systémov dôchodkového zabezpečenia zamestnancov 
opierajúci sa o kapitálové financovanie zohráva dôležitú úlohu pri dopĺňaní prvého piliera 
zákonného dôchodkového zabezpečenia, čo umožňuje vyhnúť sa situácii, keď sú 
individuálne produkty doplnkového tretieho piliera prístupné iba obmedzenému počtu 
osôb; zdôrazňuje hodnotu kolektívne financovaných dôchodkových systémov, ktoré 
spájajú zásadu solidarity s nezriedka vysokými výnosmi vyplývajúcimi z rozsiahlych, 
dlhodobých a prezieravých investičných stratégií, ktoré však prinášajú zisk;

4. naliehavo vyzýva Komisiu, aby urýchlene preskúmala smernicu 2003/41/ES na základe 
odporúčania Výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým 
poistením zamestnancov (CEIOPS) s cieľom zaviesť stabilný režim solventnosti, ktorý by 
inštitúciám vyhovoval z hľadiska dôchodkového zabezpečenia zamestnancov; zdôrazňuje, 
že takýto režim sa môže zakladať na projekte Solvency II, ale musí zohľadňovať špecifiká 
týchto inštitúcií, napríklad dlhodobý charakter dôchodkových systémov, ktoré 
prevádzkujú; domnieva sa, že takýto osobitný režim solventnosti by posilňoval finančnú 
stabilitu a zamedzoval by regulačnej arbitráži;

5. pripomína, že Súdny dvor sa vo svojom rozsudku postavil proti prekážkam oslobodenia 
od dane v prípade cezhraničných dôchodkových príspevkov; zdôrazňuje, že daňová úľava 
ponúka najlepší podnet na dlhodobé sporenie a že ďalšia harmonizácia môže byť potrebná 
na odstránenie všetkých prekážok týkajúcich sa cezhraničných príspevkov 
do dôchodkových systémov;

6. je znepokojený súčasným trendom presúvania od dôchodkových systémov s definovanými 
dávkami k dôchodkovým systémom s definovanými príspevkami, ktorý sprevádza 
výrazné zníženie príspevkov zamestnávateľa; upozorňuje, že plánované preskúmanie IAS 
19 by nemalo toto smerovanie posilňovať tým, že zruší tzv. koridorový prístup, ktorý 
koriguje extrémne krátkodobú volatilitu;

7. zdôrazňuje, že financovanie založené na solidarite je rozhodujúcim prvkom v systémoch 
zdravotnej starostlivosti členských štátov; zdôrazňuje, že posilňovanie práv na prístup 
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k službám cezhraničnej zdravotnej starostlivosti nesmie oslabiť solidaritu a musí brať 
do úvahy štruktúru a špecifiká národných systémov financovania zdravotnej starostlivosti 
v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného, spravodlivého a univerzálneho prístupu 
k zdravotnej starostlivosti.
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