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NÁVRHY

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

1. pilíř: Veřejný důchodový systém

1. zásadní prohlášení činí k iniciativám 1, 2 a 10, jež spadají do prvního důchodového pilíře;

2. zdůrazňuje pravděpodobnost ekonomického scénáře počítajícího s dlouhodobě nízkým 
růstem, z čehož ve spojení se zvyšujícím se demografickým tlakem nevyhnutelně vyplývá, 
že k udržení stávající výše důchodů bude nutné zvýšit příspěvky, které si zaměstnanci 
platí v průběhu svého produktivního života; poukazuje na to, že od členských států to 
bude vyžadovat, aby i za těchto obtížných podmínek konsolidovaly své rozpočty 
a reformovaly své ekonomiky tak, aby byly v rámci prvního pilíře zajištěny důchodové 
příjmy, které neklesnou pod hranici chudoby;  

3. za hlavní zásadu považuje to, že důchody poskytované v rámci prvního pilíře nesmějí 
klesnout pod hranici chudoby a musí být dostupné všem osobám bez ohledu na to, zda 
byly aktivní na trhu práce, a uplatňovat přístup zohledňující celoživotní profesní dráhu, 
včetně přerušení a změn profese, aby nebyly trestány osoby s „nestandardním“ profesním 
životem a aby byl oceněn sociální a ekonomický přínos dobrovolnické práce a dalších 
druhů neplacené pečovatelské práce;

4. je toho názoru, že regulace přiměřených a udržitelných důchodových příjmů je výhradně 
úkolem dotyčných členských států a mělo by se ni pohlížet v kontextu jednotného trhu, 
který má zásadní význam pro stabilitu důchodového zabezpečení a volný pohyb pracovní 
síly v Unii, a že by se Komise měla zaměřit na shromažďování a šíření informací o situaci 
v oblasti penzí a provádění penzijních reforem v rámci celé EU a v případě potřeby 
podněcovat členské státy k provedení důkladné analýzy jejich systémů a výměně 
zkušeností a osvědčených postupů; zdůrazňuje, že by EU měla zlepšit srovnatelnost 
systémů důchodového zabezpečení; 

5. zdůrazňuje, že by EU měla podporovat výměnu osvědčených postupů, jako např. 
zvyšování akruální míry v letech bezprostředně předcházejících oficiálně stanovenému 
věku odchodu do důchodu nebo zohledňování koeficientu naděje dožití, s ohledem na 
udržitelnost penzijních systémů;

6. vítá skutečnost, že Komise ve své roční analýze růstu v roce 2013 vyzvala k urychlení 
reforem systémů důchodového zabezpečení v jednotlivých členských státech lepším 
přizpůsobením věku odchodu do důchodu střední délce života a zajištěním podmínek pro 
prodloužení produktivního věku;

7. uznává, že penzijní fondy jsou v rámci hospodářství EU významnými investory, 
a představují tudíž prvek, který má klíčový význam pro dosažení růstu;
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8. vybízí členské státy, které procházejí procesem posilování systému důchodového 
zabezpečení, k tomu, aby braly v úvahu problémy, které představuje stárnutí obyvatelstva;

9. vítá skutečnost, že byla uznána potřeba rozvoje systémů důchodového zabezpečení 
založených na druhém a třetím pilíři daná tím, že za svou vlastní finanční situaci 
a budoucnost musí převzít odpovědnost sami občané;

10. konstatuje, že v současnosti je v Evropské unii více než 17 % obyvatel ve věku 65 a více 
let a že podle prognóz Eurostatu se jejich počet do roku 2060 zvýší na 30 %;

11. vítá závazky přijaté členskými státy za účelem zajištění fungování systémů přiměřeného 
a udržitelného důchodového zabezpečení jako součást doporučení pro jednotlivé země, 
která byla přijata minulý rok Radou v rámci evropského semestru;

12. vyzývá Komisi, aby co nejdříve objasnila právní základ návrhů týkajících se systémů 
důchodového zabezpečení v jednotlivých členských státech;

Iniciativa 1

13. vyzývá k posílení sociálního rozměru EU  zdůrazňuje platnost zásady subsidiarity 
v oblastech, na které se vztahuje iniciativa 1; vybízí Komisi, aby zhodnotila pokrok 
dosažený členskými státy v souvislosti s penzijními reformami, ve svých doporučeních 
pro jednotlivé země, která vyplývají z roční analýzy růstu pro rok 2013; vítá, že byla 
uznána nezbytnost toho, aby členské státy s ohledem na dlouhodobé demografické změny, 
nestabilitu trhů a velmi nízké úrokové sazby posílily své systémy důchodového 
zabezpečení, 

14. zdůrazňuje, že v rámci strategie Evropa 2020 by klíčovou otázkou týkající se 
důchodového zabezpečení mělo být zajištění toho, aby mnohem více zaměstnanců, a to 
zejména těch, kteří vykonávají namáhavou práci, mělo možnost pracovat do standardního 
věku odchodu do důchodu, čehož by mělo být dosaženo posílením veřejné politiky 
v oblasti ochrany zdraví při práci, pracovního prostředí a profesní rekvalifikace;

Iniciativa 2

15. vítá vyjádření podpory; zdůrazňuje zejména skutečnost, že plánovaná podpora by měla 
usnadnit výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy, například za účelem 
zvyšování účasti na trhu práce, především ve věkové skupině nad 55 let, kde je míra této 
účasti v různých členských státech velmi odlišná;

Iniciativa 10

16. vítá výměnu a zjišťování osvědčených postupů v případě výkazů důchodů jednotlivých 
osob, které by se mohly vztahovat k prvnímu, druhému nebo třetímu pilíři;

17. konstatuje, že poté, co budou v plném rozsahu zavedeny systémy vykazování důchodů, by 
občané měli mít v ideálním případě přístup k úplným informacím o veškerých svých 
nárocích, které mohou oprávněně uplatnit v rámci všech tří pilířů, a to z jediného místa, 
kterým by mohl být například koordinovaný internetový portál;
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18. připomíná, že veřejné důchodové systémy se jako jediné opírají o mezigenerační 
a generační solidaritu;

19. domnívá se, že veřejné důchodové systémy jsou systémy, které jsou nejvíce schopny 
zajistit penzistům příjem;

20. vyjadřuje své hluboké politování nad tím, že se bílá kniha nezabývá otázkou zásadního 
významu, jakou je posilování veřejných důchodových systémů;

21. vítá doporučení Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), aby byly 
v rámci budoucí legislativy vypracovány normy týkající se minimálních důchodů nebo 
ochranné mechanismy důchodových příjmů, jež by zajišťovaly příjem nad hranicí 
chudoby;

22. je toho názoru, že daň z finančních transakcí může z dlouhodobého hlediska poskytnout 
inovativní odpověď na otázku financování důchodů;

2. pilíř: Zaměstnanecké důchody

23. zásadní prohlášení činí k iniciativám 10, 11, 12, 14 a 17, jež spadají do druhého 
důchodového pilíře;

24. zdůrazňuje, že penzijní fondy fungující v rámci druhého pilíře jsou důležitými 
dlouhodobými investory do reálné ekonomiky; vyzývá Komisi, aby brala v úvahu 
kumulativní účinky právních předpisů týkajících se finančních trhů (např. nařízení 
o infrastruktuře evropských trhů (EMIR), směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID), 
IV. směrnice o kapitálových požadavcích (CRD IV)) na penzijní fondy fungující v rámci 
druhého pilíře a jejich schopnost investovat do reálné ekonomiky a podala o tom zprávu 
ve své chystané zelené knize o dlouhodobých investicích;

25. zdůrazňuje, že systémy druhého pilíře musí být spolehlivé a transparentní, musí zaručovat 
mezigenerační solidaritu a odrážet moderní pracovní vzorce; konstatuje, že v některých 
členských státech již zaměstnavatelé podporují jejich systémy prostřednictvím systémů 
ochrany, oddělení aktiv, nezávislé správy systémů a zavedením statutu přednostního 
věřitele systémů důchodového zabezpečení, který má v případě platební neschopnosti 
společnosti přednost před akcionáři;

26. domnívá se, že zajištění toho, aby evropské systémy druhého pilíře dodržovaly pravidla 
spolehlivé obezřetnostní regulace, je klíčovým předpokladem dosažení vysokého stupně 
ochrany pro členy i příjemce a splnění mandátu skupiny G20, podle nějž mají veškeré 
finanční instituce podléhat řádné regulaci a odpovídajícímu dohledu;

27. rozhodně zdůrazňuje, že se podoba druhého pilíře i ti, kteří jej poskytují, jednotlivých 
členských státech do velké míry liší; upozorňuje na to, že v některých členských státech
jsou důchody spojené s vykonáváním určité práce hlavně součástí prvního pilíře; 
objasňuje, že možnost regulace týkající se opatření v oblasti pojištění je třeba zkoumat 
pouze tam, kde může napomoci zlepšit bezpečnost a zabezpečení, usnadnit přeshraniční 
činnost a podporovat volný pohyb pracovníků;
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28. zdůrazňuje, že cílem revize směrnice o IZPP by mělo být zachovat v celé Evropě 
přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody, čehož by mělo být dosaženo vytvořením 
prostředí, které bude podněcovat další pokrok na tomto poli jak na úrovni členských států, 
tak na úrovni vnitřního trhu, zajištěním větší ochrany současných i budoucích penzistů 
a přizpůsobením se značným přeshraničním a meziodvětvovým rozdílům mezi stávajícími 
systémy;

29. požaduje, aby zákonodárné iniciativy EU respektovaly rozhodnutí členských států týkající 
se poskytovatelů důchodů v rámci druhého pilíře;

Iniciativa 11

30. zdůrazňuje, že jakákoli další regulace týkající se opatření v oblasti pojištění prováděná na 
úrovni EU musí vycházet z důkladné analýzy dopadů, která by měla zahrnovat 
ustanovení, že obdobné produkty podléhají stejným obezřetnostním normám, vytváření 
přiměřených rezerv a mobilitě pracovníků v rámci Unie, a jejím cílem by mělo být 
zajištění získaných nároků zaměstnanců; zdůrazňuje, že jakákoli další regulace týkající se 
opatření v oblasti pojištění prováděná na úrovni EU musí rovněž vycházet z aktivního 
dialogu se sociálními partnery a dalšími zúčastněnými stranami a ze skutečného 
pochopení vnitrostátních specifik a jejich respektování; zdůrazňuje, že důchodové 
systémy jsou hluboce zakotveny v kulturních, sociálních, politických a hospodářských 
podmínkách každého členského státu; zdůrazňuje, že všichni poskytovatelé důchodového 
zabezpečení působící v rámci druhého pilíře by měli bez ohledu na svůj právní statut 
podléhat přiměřené a rozsáhlé regulaci, která bude zohledňovat povahu jejich obchodní 
činnosti, zejména z dlouhodobého hlediska;

31. zdůrazňuje, že důchodové zabezpečení v rámci druhého pilíře by bez ohledu na jeho 
poskytovatele nemělo být ohrožováno regulací ze strany EU, která nebude zohledňovat 
jeho dlouhodobý horizont;

32. domnívá se, že návrhy Komise týkající se opatření v oblasti pojištění nesmí pouze 
zjišťovat a zohledňovat rozdílnost mezi vnitrostátními systémy, ale také uplatňovat zásadu 
„stejné riziko, stejná pravidla“ v rámci každého vnitrostátního systému a příslušného 
pilíře;  zdůrazňuje, že opatření musí důsledně uplatňovat zásadu proporcionality 
z hlediska zvažování cílů a přínosů ve vztahu k zátěži finanční, administrativní i technické 
a posoudit rovnováhu mezi náklady a přínosy; 

33. v souvislosti s kvalitativními opatřeními v oblasti pojištění se domnívá, že doporučení 
týkající se posílení podnikového řízení a řízení rizik, dále větší míry transparentnosti 
a požadavků na zveřejňování informací, jakož i zveřejňování nákladů a transparentnost 
investičních strategií, jsou užitečné a měly by být předloženy v rámci každého přezkumu, 
a to při zachování zásady subsidiarity a proporcionality; konstatuje, že vzhledem ke 
značným rozdílnostem mezi členskými státy představuje sbližování kvalitativních opatření 
v oblasti pojištění v krátkodobém horizontu reálnější možnost než sbližování 
kvalitativních opatření v oblasti pojištění;

34. vzhledem k informacím, které jsou v tuto chvíli dostupné, není přesvědčen o tom, že by 
požadavky na vlastní kapitál nebo oceňování rozvahy na evropské úrovni představovaly 
vhodná opatření; odmítá proto každý přezkum směrnice o penzijních fondech (směrnice 
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o IZPP), který si toto vytyčil za cíl; domnívá se nicméně, že v souvislosti s touto politikou 
by měla být v plné míře zohledněna studie kvantitativních dopadů (QIS), kterou 
v současnosti provádí Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění (EIOPA), jakož i případné analýzy, které na tuto studii navážou; zdůrazňuje, že 
pokud by tyto požadavky měly být později zavedeny, přímé uplatňování kvantitativních 
požadavků režimu Solventnost II na IZPP by nebylo tím správným nástrojem;

35. poukazuje na to, že směrnice o penzijních fondech se vztahuje pouze na dobrovolné 
systémy důchodového zabezpečení a nezahrnuje nástroje, které jsou součástí povinného 
veřejného systému důchodového zabezpečení;

36. zdůrazňuje skutečnost, že existují zásadní rozdíly mezi pojišťovacími produkty a IZPP; 
zdůrazňuje, že jakékoli přímé uplatňování kvantitativních požadavků režimu Solventnost 
II na IZPP by bylo nevhodné a mohlo by poškodit zájmy zaměstnanců i zaměstnavatelů; 
staví se tudíž proti plošnému uplatňování požadavků režimu Solventnost II na IZPP, 
zatímco zůstává otevřený přístupu usilujícímu o bezpečnost a udržitelnost; 

37. zdůrazňuje, že sociální partneři (tj. zaměstnavatelé a zaměstnanci) mají společnou 
odpovědnost za obsah sjednaných podmínek zaměstnaneckého důchodového zabezpečení; 
zdůrazňuje, že smluvní dohody mezi sociálními partnery musí být respektovány za všech 
okolností, zvláště co se týče rovnováhy mezi riziky a odměnami, o jejíž dosažení systém 
zaměstnaneckého důchodového zabezpečení usiluje;

38. považuje další vývoj modelů solventnosti na úrovni EU, např. holistický model 
vycházející z celkové rozvahy, za účelný pouze v případech, kdy se na základě důkladné 
analýzy dopadů prokáže jejich reálná použitelnost v praxi a jejich účinnost z hlediska 
nákladů a přínosů, a to zejména s ohledem na rozdíly mezi institucemi zaměstnaneckého 
penzijního pojištění (IZPP) v rámci jednotlivých členských států i mezi nimi; zdůrazňuje, 
že jakýkoli další vývoj variant režimu Solventnost II nebo holistického modelu 
vycházející z celkové rozvahy nesmí mít za cíl zavádění pravidel podobajících se režimu 
Solventnost II; 

39. upozorňuje na velkou rozmanitost forem penzijních programů od dávkově definovaných 
systémů přes příspěvkově definované systémy až po systémy smíšené; poukazuje rovněž 
na tendenci přecházet od dávkově definovaných systémů k příspěvkově definovaným 
systémům nebo zřízení povinných fondových pilířů, k němuž dochází v některých 
členských státech; zdůrazňuje, že tak narůstá potřeba větší transparentnosti a lepší 
informovanosti občanů, pokud jde o přislíbené výhody, výši nákladů a investiční strategie;

40. poukazuje na to, že myšlenka zavedení rovných podmínek hospodářské soutěže mezi 
životním pojištěním a IZPP ve druhém pilíři je vhodná pouze do určité míry vzhledem 
k zásadním rozdílům mezi pojišťovacími produkty a IZPP a v závislosti na rizikovém 
profilu, míře integrace na finančním trhu a ziskové nebo neziskové povaze konkrétního 
poskytovatele; uznává, že vzhledem k hospodářské soutěži mezi životním pojištěním 
a IZPP v druhém pilíři je důležité, aby produkty zatížené stejnými riziky podléhaly 
stejným pravidlům, aby jejich příjemci nebyli mateni a mohli požívat stejné míry 
obezřetnostní ochrany;

Iniciativa 12
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41. je toho názoru, že v případě platební neschopnosti je nutné v členských státech jednotným 
způsobem zajistit nároky podle článku 8 směrnice 2008/94/ES;

42. vyzývá Komisi, aby vypracovala komplexní přehled o vnitrostátních systémech pojištění a 
k nim se vztahujících opatřeních a aby v případě, že na základě tohoto posouzení budou 
zjištěny velké nesrovnalosti, předložila zlepšené návrhy EU, které zajistí, aby v celé EU 
byly zavedeny zcela spolehlivé mechanismy jednoduché, úsporné a přiměřené ochrany 
práv zaměstnaneckého důchodového zabezpečení;

43. zdůrazňuje, že otázky týkající se ochrany penzijních prostředků v případě platební 
neschopnosti jsou těsně spjaty s klíčovými aspekty revize směrnice o IZZP; zdůrazňuje, že 
Komise by obě tyto směrnice měla vypracovat tak, aby se vzájemně shodovaly a byly plně 
slučitelné;

Iniciativa 14

44. vítá vypracování kodexu osvědčených postupů v oblasti systémů zaměstnaneckého 
důchodového zabezpečení, pokud je jeho cílem poskytnout přehled o osvědčených 
postupech a doporučeních týkajících se systémů pojištění a příslušných opatření; vyzývá 
Komisi, aby tuto práci náležitým způsobem koordinovala s příslušnými přezkumy 
a iniciativami;

45. zdůrazňuje, že v této souvislosti musí být konkrétním způsobem zohledněna také otázka 
rovnosti žen a mužů, kde je situace problematická, neboť ženy mají v současnosti oproti 
mužům omezenější možnosti ukládat si v rámci zaměstnaneckého důchodového 
zabezpečení přiměřené úspory;

46. vítá záměr Komise podporovat ve všech členských státech rozvoj služeb v oblasti 
evidence důchodů; zdůrazňuje – vzhledem k tomu, že mezi zaměstnanci je v současnosti 
trend měnit zaměstnání častěji než v minulosti –, že tyto služby budou mít stále větší 
význam pro to, aby občané měli patřičný přehled o svých celkových nárocích a mohli se 
v záležitostech týkajících se svých důchodů racionálně rozhodovat;

47. konstatuje, že služby evidence důchodů by ve chvíli, kdy budou plně rozvinuty, měly
zahrnovat nejen zaměstnanecké důchodové zabezpečení, ale také systémy třetího pilíře 
a informace o nárocích jednotlivých osob v rámci prvního pilíře;

Iniciativa 17 

48. vítá zřízení služby evidence důchodů pro první a druhý pilíř v členských státech; vítá
rovněž úvahy – a záměr Komise o zahájení pilotního projektu – o zřízení přeshraniční 
služby evidence důchodů pro druhý pilíř, která by zaměstnancům usnadnila práci 
v různých členských státech, aniž by se ztratila evidence jejich důchodových práv; 
zdůrazňuje, že občané musí mít kvalitní informace ze všech systémů důchodového 
zabezpečení (pilíř 1, 2 a 3), aby si své důchodové spoření mohli plánovat a mohli zvážit 
možnost důchodového připojištění; vybízí Komisi k tomu, aby usnadnila výměnu 
současných osvědčených postupů v členských státech a aby podpořila rozvoj přeshraniční 
služby evidence důchodů;
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49. poukazuje na to, že podle OECD je mobilita mezi členskými státy velmi nízká a že pouze 
3 % občanů EU v produktivním věku mají bydliště v jiném státě EU1; domnívá se však, že 
chybějící právní jistota ohledně převádění důchodových práv je překážkou pracovní 
mobility v Evropě;

50. konstatuje, že přeshraniční mobilita není pro občany EU pouze základním právem, ale 
také velmi důležitým faktorem přispívajícím k co nejúčinnějšímu fungování vnitřního trhu 
a evropského hospodářství; zdůrazňuje, že hlavním cílem působení EU v penzijní oblasti 
by mělo být odstranění zbývajících překážek, které této mobilitě brání;

51. zdůrazňuje potřebu rozšířit základnu otevřením systémů; 

52. vítá záměr Komise podporovat účinné přeshraniční služby evidence důchodů; zdůrazňuje, 
že rozvoj přeshraniční služby evidence důchodů – která by občanům pracujícím během 
své profesní dráhy v různých členských státech usnadnila vedení evidence veškerých, 
postupně získaných nároků na důchod a jejich uplatnění – by měl být prosazován jako 
priorita; zdůrazňuje, že přeshraniční služby evidence důchodů by měly vykazovat 
výjimečnou účinnost, nenáročnost z hlediska právní a administrativní zátěže a být vysoce 
nákladově efektivní;

3. pilíř: Soukromé důchodové spoření

53. zásadní prohlášení činí k iniciativám 9, 10, 13, 18, 19 a 20, jež spadají do třetího pilíře;

54. poukazuje na to, že se význam, rozšíření a podoba třetího pilíře v jednotlivých členských 
státech znatelně liší;

55. zdůrazňuje, že nejvyšší priorita by v členských státech měla být přiřazena udržení 
dostatečné péče v rámci prvního pilíře založeného na zásadě solidarity a přiměřené 
ochrany pro všechny; zdůrazňuje, že třetí pilíř může mít doplňující úlohu při zmírňování 
demografického tlaku;  odmítá jakákoli opatření, která by měla vést k oslabení prvního 
pilíře ve prospěch druhého nebo třetího pilíře;

56. s politováním konstatuje, že systémy třetího pilíře jsou většinou nákladnější, rizikovější 
a méně transparentní než systémy prvního pilíře; požaduje, aby byl třetí pilíř stabilní, 
spolehlivý a udržitelný; 

57. konstatuje, že odvádět příspěvky na penzijní pojištění v rámci třetího pilíře připadá 
v úvahu v některých členských státech pouze pro lidi, kteří disponují dostatečnými příjmy;  
požaduje proto posílit akceptaci lidí s nízkým nebo průměrným příjmem a jejich přístup 
k systémům třetího pilíře;

58. upozorňuje na to, že Komise v zelené knize neobjasnila, na jakém právním základu jsou 
postavena regulační opatření pro třetí pilíř, v čemž spatřuje výrazný nedostatek;

Iniciativa 9

                                               
1 OECD (2012): „Mobility and migration in Europe“, s. 63. V: OECD Economic Surveys: European Union
2012, OECD Publishing.
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59. upozorňuje v souvislosti s iniciativou 9 na bezpodmínečné dodržování zásady 
subsidiarity;

60. domnívá se, že v některých případech by mohlo být k dosažení přiměřené výše důchodu 
nezbytné soukromé důchodové spoření; vybízí Komisi, aby spolupracovala s členskými 
státy na základě přístupu využívajícího osvědčených postupů a aby posoudila 
a optimalizovala pobídky pro soukromé důchodové spoření, zvláště pak u osob, které by 
jiným způsobem nedosáhly přiměřené výše důchodu;

61. pokládá za účelné vyhodnotit osvědčené postupy a návrhy pro optimalizaci pobídek;

62. zdůrazňuje, že hlavní prioritou veřejné politiky by nemělo být dotování systémů třetího 
pilíře, nýbrž zabezpečení toho, aby každý mohl dosáhnout přiměřené ochrany v rámci 
dobře fungujícího a udržitelného prvního pilíře;

63. vyzývá Komisi, aby provedla přezkum zranitelnosti kapitálových systémů třetího pilíře 
vůči krizi a aby poskytla doporučení ke zmírnění rizik;

64. navrhuje, aby byl proveden přezkum zákonného normativu nákladů při uzavření smlouvy 
a její správě, při změně poskytovatele nebo změně typu smlouvy a aby byla poskytnuta 
doporučení pro tyto případy;

65. domnívá se, že kodexy vztahující se v rámci třetího pilíře na otázky kvality, poskytování 
informací spotřebitelům a ochrany spotřebitelů by mohly zvýšit přitažlivost programů 
důchodového zabezpečení nabízených v rámci třetího pilíře; vybízí Komisi k tomu, aby 
usnadnila výměnu současných osvědčených postupů v členských státech;

Iniciativa 13

66. vyjadřuje svou podporu tomu, aby na úrovni EU byly vytvořeny a zavedeny dobrovolné 
kodexy – a případně též systémy osvědčování produktů – vztahující se v rámci třetího 
pilíře k otázkám kvality, k informovanosti a k ochraně spotřebitelů; doporučuje, aby 
členské státy tyto oblasti podrobily regulaci, pokud se ukáže, že dobrovolné kodexy 
chování nejsou úspěšné;

67. vyzývá Komisi, aby se zabývala možnostmi lepšího uplatňování evropské legislativy 
v oblasti finančnictví v souvislosti s potřebou zajistit, aby spotřebitelé mohli využívat 
pravdivého a nestranného poradenství v oblasti penzí a s penzemi souvisejících produktů;

Iniciativa 18

68. vyzývá Komisi a dotčené členské státy, aby dospěly ke shodě zejména o tom, jak předejít 
dvojímu zdanění a dvojímu osvobození od daně v oblasti přeshraničních důchodů;

69. za silnou překážku přeshraniční mobilitě pokládá diskriminační zdanění a přeje si jeho 
postupné odstranění, i když si je vědom omezené pravomoci EU v oblasti daňové politiky 
členských států;

Iniciativa 19
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70. pokládá za účelné provést přezkum překážek souvisejících se smluvní úpravou;

71. vybízí Komisi, aby vhodně zapojila do diskuse o zmíněných strukturách sociální partnery;

Iniciativa 20

72. zdůrazňuje, že neudržitelné systémy prvního pilíře představují značná rizika pro 
vnitrostátní rozpočty;

73. zdůrazňuje, že je důležité uplatňovat jednotnou metodiku pro výpočet dlouhodobé 
udržitelnosti veřejných financí a té jejich části, kterou tvoří závazky související s důchody;

74. vyzývá členské státy, krom jiného též na základě Zprávy o přiměřenosti důchodů z roku 
2012, aby se intenzivnějším způsobem snažily zabraňovat chudobě starých lidí; poukazuje 
na to, že nebudou-li v tomto ohledu podniknuta ráznější opatření ve prospěch posílení 
systémů důchodového zabezpečení, nepodaří se pravděpodobně dosáhnout cíle strategie 
Evropa 2020, který se týká chudoby a sociálního vyloučení;

75. zdůrazňuje, že klíčové pro vybudování udržitelnějších a přiměřenějších systémů 
důchodového zabezpečení je zaměřit se na odstranění nerovností mezi ženami a muži; 
zdůrazňuje, že ve všech členských státech musí být v tomto ohledu podniknuta 
energičtější opatření, například ve vztahu k prosazování rovných mezd, boji proti 
diskriminaci osob na základě pohlaví, přidělování důchodových kreditů za péči o děti 
a starší osoby, omezování množství případů nedobrovolné práce na částečný úvazek 
a zlepšování pracovních a důchodových podmínek v nejistých zaměstnáních;
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