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NÁVRHY

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

Prvý pilier: Verejný dôchodkový systém

1. vzťahuje tieto svoje kľúčové vyhlásenia na iniciatívy č. 1, 2 a 10, ktoré sa týkajú 1. piliera 
dôchodkového zabezpečenia;

2. zdôrazňuje pravdepodobnosť hospodárskeho scenára s dlhodobo nízkym rastom, čo 
v spojení s rastúcim demografickým tlakom nevyhnutne znamená, že na udržanie danej 
úrovne dôchodkových príjmov bude potrebné zvýšiť príspevky platené počas pracovného 
života zamestnanca; poukazuje na to, že bude potrebné, aby členské štáty skonsolidovali 
svoje rozpočty a zreformovali svoje ekonomiky pri prijímaní úsporných opatrení s cieľom 
poskytovať v rámci prvého piliera dôchodkové príjmy chrániace pred chudobou;

3. za hlavnú zásadu považuje to, že dôchodky v prvom pilieri musia chrániť pred chudobou, 
musia byť dostupné pre všetkých bez ohľadu na to, či boli aktívni na trhu práce, pričom je 
potrebné prijať prístup životného cyklu, ktorý zohľadní celoživotnú profesijnú dráhu 
vrátane prerušení a zmien tak, aby neboli sankcionovaní ľudia s „neštandardným“ 
profesijným životom a aby bol uznaný príspevok dobrovoľnej práce a ďalších druhov 
neplatenej starostlivosti, ktoré sú prínosné zo sociálneho aj hospodárskeho hľadiska;

4. domnieva sa, že regulácia primeraných a trvalo udržateľných dôchodkových príjmov je 
výhradne úlohou príslušných členských štátov a mala by sa vnímať v kontexte jednotného 
trhu, ktorý má zásadný význam pre stabilitu poskytovania dôchodkov a pre voľný pohyb 
pracovnej sily v Únii, a že Komisia by sa mala sústrediť na zostavovanie a šírenie 
informácií o situácii týkajúcej sa dôchodkov a úsilí v oblasti dôchodkových reforiem 
v celej EÚ a v prípade potreby by mala vyzvať členské štáty, aby dôkladne zanalyzovali 
svoje systémy a podporovali vzájomnú výmenu skúseností a najlepších postupov; 
zdôrazňuje, že EÚ by mala zvýšiť porovnateľnosť dôchodkových systémov;

5. zdôrazňuje, že EÚ by mala podporovať výmenu osvedčených postupov, ako je zvyšovanie 
akruálnej sadzby v rokoch bezprostredne pred oficiálnym vekom odchodu do dôchodku 
alebo zohľadňovanie koeficientu strednej dĺžky života s ohľadom na udržateľnosť 
dôchodkových systémov;

6. víta skutočnosť, že Komisia vo svojom ročnom prieskume rastu na rok 2013 vyzvala 
na urýchlenie reforiem dôchodkových systémov v členských štátoch lepším zosúladením 
veku odchodu do dôchodku so strednou dĺžkou života a na zabezpečenie možnosti 
dlhšieho pracovného života;

7. uznáva, že dôchodkové fondy sú v hospodárstve EÚ významnými investičnými 
prostriedkami, a preto predstavujú kľúčový aspekt v rámci dosahovania rastu;
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8. vyzýva členské štáty, ktoré sa nachádzajú v procese posilňovania svojich dôchodkových 
systémov, aby uznali výzvy súvisiace so starnutím obyvateľstva;

9. víta skutočnosť, že bola uznaná potreba rozvoja dôchodkových systémov 2. a 3. piliera 
vzhľadom na to, že jednotlivci musia prevziať zodpovednosť za vlastné finančné 
prostriedky a vlastnú budúcnosť;

10. poznamenáva, že v Európskej únii je v súčasnosti vyše 17 % osôb vo veku 65 a viac rokov 
a že podľa prognóz Eurostatu sa ich počet do roku 2060 zvýši na 30 %;

11. víza záväzky prijaté členskými štátmi v záujme zabezpečenia primeraných a trvalo 
udržateľných dôchodkových systémov ako súčasť odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré 
minulý rok prijala Rada v rámci európskeho semestra;

12. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr objasnila právny základ všetkých návrhov týkajúcich sa 
dôchodkových systémov členských štátov;

Iniciatíva č. 1

13. vyzýva na posilnenie sociálneho rozmeru EÚ; zdôrazňuje platnosť zásady subsidiarity 
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje iniciatíva č. 1; nabáda Komisiu, aby v rámci svojich 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré nadväzujú na ročný prieskum rastu na rok 2013, 
vyhodnotila pokrok dosiahnutý v členských štátoch v súvislosti s dôchodkovými 
reformami; víta uznanie skutočnosti, že dôchodkové systémy musia byť posilnené 
vzhľadom na dlhodobé demografické zmeny, trhovú nestabilitu a nízke úrokové sadzby;

14. zdôrazňuje, že v rámci stratégie Európa 2020 by kľúčovou otázkou týkajúcou sa 
dôchodkového zabezpečenia malo byť zaistenie toho, aby oveľa viac zamestnancov, 
najmä v profesiách vyžadujúcich si najväčšiu námahu, mohlo pracovať do štandardného 
veku odchodu do dôchodku, a to posilnením verejnej politiky v oblasti ochrany zdravia pri 
práci, pracovného prostredia a odbornej rekvalifikácie;

Iniciatíva č. 2

15. víta podporu; zdôrazňuje najmä skutočnosť, že plánovaná podpora by mohla uľahčiť 
výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi, napríklad v záujme zvyšovania 
miery účasti na trhu práce, a to predovšetkým vo vekovej skupine nad 55 rokov, v ktorej 
je táto miera účasti v rôznych členských štátoch veľmi odlišná;

Iniciatíva č. 10

16. víta výmenu skúseností a určovanie osvedčených postupov v oblasti výpisov dôchodkov 
fyzických osôb, ktoré sa môžu týkať 1., 2. alebo 3. piliera;

17. konštatuje, že po tom, ako budú v plnom rozsahu zavedené systémy výpisov dôchodkov, 
by ľudia mali mať v ideálnom prípade prístup k úplným informáciám o všetkých 
individuálnych nárokoch v rámci všetkých troch pilierov na jednom mieste, ako je 
napríklad koordinovaný internetový portál;

18. pripomína, že verejné dôchodkové systémy sa ako jediné opierajú o solidaritu medzi 



AD\928278SK.doc 5/12 PE500.553v02-00

SK

generáciami a v rámci rovnakej generácie;

19. vyjadruje presvedčenie, že verejné dôchodkové systémy sú v najväčšej miere schopné 
zabezpečiť príjem dôchodcov;

20. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že biela kniha sa nezaoberá základnou otázkou, 
ktorou je posilnenie verejných dôchodkových systémov;

21. víta odporúčanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, aby v budúcich 
právnych predpisoch boli uvedené normy pre minimálne dôchodky alebo mechanizmy na 
zabezpečenie dôchodkového príjmu, aby tak bol zabezpečený príjem nad hranicou 
chudoby;

22. zastáva názor, že daň z finančných transakcií môže predstavovať inovatívnu odpoveď na 
otázku dlhodobého financovania dôchodkov;

Druhý pilier: Dôchodky zamestnancov

23. vzťahuje tieto svoje kľúčové vyhlásenia na iniciatívy č. 10, 11, 12, 14 a 17, ktoré sa týkajú 
2. piliera dôchodkového zabezpečenia;

24. zdôrazňuje, že dôchodkové fondy druhého piliera sú dôležitými dlhodobými 
prostriedkami investovania do reálneho hospodárstva; vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila 
kumulatívne účinky právnych predpisov v oblasti finančného trhu (napr. EMIR, MiFID, 
CRD IV) na dôchodkové fondy druhého piliera a ich schopnosť investovať do reálneho 
hospodárstva a aby o tom podala správu vo svojej pripravovanej zelenej knihe o 
dlhodobých investíciách;

25. zdôrazňuje, že systémy 2. piliera musia byť bezpečné a transparentné, musia zaisťovať 
solidaritu medzi generáciami a musia zohľadňovať moderné pracovné modely; konštatuje, 
že v niektorých členských štátoch už zamestnávatelia podporujú ich dôchodkové systémy 
prostredníctvom systémov ochrany, oddelenia aktív, nezávislého riadenia systémov 
a štatútu prednostného veriteľa dôchodkových systémov, ktorý má v prípade platobnej 
neschopnosti spoločnosti prednosť pred akcionármi;

26. domnieva sa, že zabezpečenie toho, aby európske systémy 2. piliera boli v súlade 
s pravidlami rozsiahlej obozretnej regulácie, je kľúčové na dosiahnutie vysokej úrovne 
ochrany členov a príjemcov a na dodržiavanie mandátu skupiny G20, podľa ktorého 
všetky finančné inštitúcie podliehajú riadnej regulácii a primeranému dohľadu;

27. zdôrazňuje, že skladba 2. piliera a subjekty, ktoré ho zabezpečujú, sa v členských štátoch 
vyznačujú vysokou mierou rozdielnosti; konštatuje, že v niektorých členských štátoch sú 
dôchodky súvisiace s výkonom pracovnej činnosti zahrnuté hlavne v prvom pilieri; 
objasňuje, že regulačná činnosť EÚ týkajúca sa zabezpečovacích opatrení by sa mala 
skúmať (ak sa vôbec skúmať má) s ohľadom na možné prínosy, pokiaľ ide o zlepšenie 
bezpečnosti a zabezpečenie, čo uľahčí cezhraničnú činnosť a podporí voľný pohyb 
pracovníkov;

28. zdôrazňuje, že cieľom revízie smernice IZDZ by malo byť zachovanie primeraných, 
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udržateľných a bezpečných zamestnaneckých dôchodkov v celej Európe vytvorením 
prostredia, ktoré stimuluje ďalší pokrok na vnútroštátnom a vnútornom trhu v tejto oblasti, 
poskytovaním zvýšenej ochrany súčasným a budúcim dôchodcom a pružným 
prispôsobením sa výraznej cezhraničnej a medziodvetvovej rozmanitosti existujúcich 
systémov;

29. požaduje, aby legislatívne iniciatívy EÚ boli v súlade s rozhodnutiami členských štátov v 
súvislosti s poskytovateľmi dôchodkov v druhom pilieri;

Iniciatíva č. 11

30. zdôrazňuje, že akákoľvek ďalšia regulačná činnosť EÚ týkajúca sa zabezpečovacích 
opatrení musí vychádzať zo spoľahlivej analýzy vplyvu, ktorá by mala zahŕňať 
ustanovenie v tom zmysle, že podobné produkty podliehajú rovnakým normám 
obozretnosti, vytváraniu primeraných rezerv a mobilite pracovníkov v rámci Únie, a jej 
celkovým cieľom by malo byť zabezpečenie nadobudnutých nárokov zamestnanca; 
zdôrazňuje, že akákoľvek ďalšia regulačná činnosť EÚ týkajúca sa zabezpečovacích 
opatrení musí tiež spočívať na aktívnom dialógu so sociálnymi partnermi a ďalšími 
zainteresovanými stranami a na skutočnom porozumení a rešpektovaní národných 
špecifík; zdôrazňuje, že dôchodkové systémy sú hlboko zakorenené v kultúrnych, 
sociálnych, politických a hospodárskych podmienkach každého členského štátu; 
zdôrazňuje, že všetci poskytovatelia dôchodkov z 2. piliera by mali bez ohľadu na svoju 
právnu formu podliehať primeranej a rozsiahlej regulácii, ktorá by zohľadňovala povahu 
ich činnosti, a to najmä z dlhodobého hľadiska;

31. trvá na tom, aby dôchodky z 2. piliera bez ohľadu na ich poskytovateľov neboli 
ohrozované reguláciou EÚ, ktorá by nezohľadňovala ich dlhodobý horizont;

32. domnieva sa, že návrhy Komisie v súvislosti so zabezpečovacími opatreniami musia 
nielen identifikovať a zohľadňovať rozdiely medzi národnými systémami, ale aj 
uplatňovať zásadu „rovnaké riziko, rovnaké pravidlá“ v každom národnom systéme 
a príslušnom pilieri; zdôrazňuje, že opatrenia musia prísne dodržiavať zásadu 
proporcionality s ohľadom na zvažovanie cieľov a prínosov vo vzťahu k súvisiacej 
finančnej, administratívnej alebo technickej záťaži a zvážiť rovnováhu medzi nákladmi 
a prínosmi;

33. v súvislosti so zabezpečovacími opatreniami sa domnieva, že návrhy týkajúce sa 
posilnenej správy a riadenia spoločnosti a riadenia rizík a návrhov týkajúcich sa 
povinností v oblasti transparentnosti a sprístupňovania informácií , ako aj zverejňovanie 
nákladov a transparentnosti investičných stratégií, sú užitočné a mali by byť predložené 
v rámci prípadného prieskumu, a to za predpokladu, že bude dodržiavaná zásada 
subsidiarity a proporcionality; poznamenáva, že vzhľadom na značné rozdiely medzi 
členskými štátmi je zbližovanie kvalitatívnych zabezpečovacích opatrení na úrovni EÚ 
v tejto fáze ľahšie uskutočniteľné než zbližovanie kvantitatívnych zabezpečovacích 
opatrení;

34. vzhľadom na informácie, ktoré sú v súčasnosti dostupné, nie je presvedčený o tom, že by 
bolo vhodné zaviesť jednotné požiadavky týkajúce sa vlastného kapitálu alebo oceňovania 
súvahových položiek na celoeurópskej úrovni; v súlade s týmto prístupom odmieta revíziu 
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smernice o dôchodkových fondoch (smernica IZDZ), ktorá má práve takýto cieľ; 
domnieva sa však, že v kontexte tejto politiky by sa mala v plnej miere zohľadniť štúdia 
kvantitatívneho vplyvu (QIS), ktorú v súčasnosti uskutočňuje EIOPA, ako aj prípadné 
analýzy nadväzujúce na túto štúdiu; zdôrazňuje, že ak by sa tieto požiadavky zaviedli 
neskôr, priame uplatnenie požiadaviek režimu Solventnosť II na IZDZ by nebolo tým 
správnym nástrojom;

35. poukazuje na to, že smernica o dôchodkových fondoch sa vzťahuje iba na dobrovoľné 
dôchodkové systémy a nezahŕňa žiadne nástroje, ktoré sú súčasťou povinného verejného 
dôchodkového systému;

36. zdôrazňuje skutočnosť, že existujú zásadné rozdiely medzi poistnými produktmi a IZDZ; 
zdôrazňuje, že akékoľvek priame uplatňovanie kvantitatívnych požiadaviek režimu 
Solventnosť II na IZDZ by bolo nevhodné a mohlo by poškodiť záujmy zamestnancov aj 
zamestnávateľov; nesúhlasí preto s plošným uplatňovaním požiadaviek režimu 
Solventnosť II na IZDZ, pričom zostáva aj naďalej otvorený prístupu usilujúcemu sa 
o bezpečnosť a udržateľnosť;

37. zdôrazňuje, že sociálni partneri (t. j. zamestnávatelia a zamestnanci) majú spoločnú 
zodpovednosť za obsah dohodnutých podmienok zamestnaneckého dôchodkového 
zabezpečenia; zdôrazňuje, že zmluvné dohody medzi sociálnymi partnermi treba vždy 
uznať, najmä pokiaľ ide o vyváženie rizík a odmien, ktorého dosiahnutie je cieľom 
zamestnaneckého dôchodkového systému;

38. považuje ďalší vývoj modelov solventnosti, napr. holistickú súvahu, za zmysluplný iba 
v prípadoch, keď sa na základe spoľahlivej analýzy vplyvu preukáže ich reálna 
uplatniteľnosť v praxi a ich účinné uplatnenie z hľadiska nákladov a prínosov, najmä 
s ohľadom na rozmanitosť jednotlivých IZDZ v rámci členských štátov a medzi nimi; 
zdôrazňuje, že akýkoľvek ďalší vývoj variantov režimu Solventnosť II alebo holistického 
súvahového modelu nesmie byť zameraný na zavedenie ustanovení na spôsob režimu 
Solventnosť II;

39. berie na vedomie veľkú rozmanitosť foriem dôchodkových plánov, a to od systémov 
s pevne stanovenými dávkami cez systémy so stanovenými príspevkami až po 
kombinované systémy; takisto berie na vedomie posun od systémov s pevne stanovenými 
dávkami k systémom so stanovenými príspevkami alebo zriaďovanie povinných 
financovaných pilierov v niektorých členských štátoch; zdôrazňuje, že tým rastie potreba 
väčšej transparentnosti a lepšieho informovania občanov, pokiaľ ide o prisľúbené dávky, 
úroveň nákladov a investičné stratégie;

40. poukazuje na to, že myšlienka vytvorenia rovnakých podmienok hospodárskej súťaže 
medzi systémami životného poistenia a IZDZ v 2. pilieri je relevantná iba do určitej 
miery, keďže medzi poistnými produktmi a IZDZ existujú zásadné rozdiely, a závisí 
od rizikového profilu, miery integrácie na finančnom trhu a na ziskovom alebo 
neziskovom charaktere konkrétneho poskytovateľa; uznáva, že vzhľadom na hospodársku 
súťaž medzi systémami životného poistenia a IZDZ v 2. pilieri je nevyhnutné, aby sa na 
produkty s rovnakým rizikom vzťahovali rovnaké pravidlá, aby tak príjemcovia neboli 
zavádzaní a mohli využívať rovnakú úroveň obozretnej ochrany;



PE500.553v02-00 8/12 AD\928278SK.doc

SK

Iniciatíva č. 12

41. domnieva sa, že v prípade platobnej neschopnosti je potrebné v členských štátoch 
konzistentne zabezpečiť nároky podľa článku 8 smernice 2008/94/ES;

42. vyzýva Komisiu, aby vypracovala komplexný prehľad vnútroštátnych zabezpečovacích 
systémov a opatrení a aby v prípade zistenia vážnych nedostatkov navrhla posilnené 
návrhy EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa v celej EÚ zaviedli úplne spoľahlivé mechanizmy 
pre jednoduchú, úspornú a primeranú ochranu zamestnaneckých dôchodkových práv;

43. upozorňuje, že otázky týkajúce sa ochrany dôchodkov v prípade platobnej neschopnosti sú 
úzko spojené s kľúčovými aspektmi revízie smernice IZDZ; zdôrazňuje, že Komisia by pri 
vypracúvaní týchto dvoch smerníc mala zabezpečiť, aby boli zosúladené a plne zlučiteľné;

Iniciatíva č. 14

44. víta vypracovanie kódexu osvedčených postupov v oblasti zamestnaneckých 
dôchodkových systémov, ktorého cieľom je poskytnúť prehľad o osvedčených postupoch 
a odporúčaniach týkajúcich sa zabezpečovacích systémov a opatrení; vyzýva Komisiu, 
aby túto činnosť riadne koordinovala s príslušnými preskúmaniami a iniciatívami;

45. zdôrazňuje, že v tejto súvislosti sa treba osobitne zaoberať aj aspektom rodu, vzhľadom na 
problematickú skutočnosť, že ženy majú v súčasnosti v porovnaní s mužmi obmedzenejšie 
možnosti dosiahnuť zodpovedajúce dôchodkové úspory;

46. víta zámer Komisie podporiť vývoj služieb vysledovateľnosti dôchodkov vo všetkých 
členských štátoch; zdôrazňuje – vzhľadom na súčasný trend častejších zmien zamestnania 
ako v minulosti – že takéto služby budú pre ľudí čoraz dôležitejšie, aby získali riadny 
prehľad o svojich celkových dôchodkových nárokoch a aby prijímali racionálne 
rozhodnutia v otázkach týkajúcich sa dôchodkov;

47. konštatuje, že keď budú služby vysledovateľnosti dôchodkov v plnej miere zavedené, mali 
by pokryť nielen zamestnanecké dôchodky, ale aj systémy 3. piliera a informácie o 
nárokoch z 1. piliera za každého jednotlivca;

Iniciatíva č. 17 

48. víta zriadenie služieb vysledovateľnosti dôchodkov pre 1. a 2. pilier v členských štátoch; 
víta tiež diskusie o zriadení cezhraničných služieb vysledovateľnosti dôchodkov 
pre 2. pilier, ako aj zámer Komisie začať pilotný projekt týkajúci sa ich zriadenia, aby sa 
pracovníkom uľahčil pohyb medzi členskými štátmi bez toho, aby stratili prehľad o 
svojich dôchodkových nárokoch; zdôrazňuje, že občania potrebujú kvalitné informácie zo 
všetkých dôchodkových systémov (1., 2. a 3 piliera), tak aby si mohli plánovať svoje 
dôchodkové úspory a zvážiť doplnkové dôchodkové sporenie; vyzýva Komisiu, aby 
uľahčila výmenu súčasných najlepších postupov v členských štátoch a aby podporila 
vývoj cezhraničných služieb vysledovateľnosti dôchodkov;

49. pripomína, že podľa OECD je mobilita medzi členskými štátmi nízka a že iba 3 % 
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občanov EÚ v produktívnom veku bývajú v inom štáte EÚ1; domnieva sa však, že 
nedostatočná právna istota, pokiaľ ide o prenos dôchodkových práv, predstavuje jednu 
z hlavných prekážok mobilite práce v Európe;

50. konštatuje, že cezhraničná mobilita nie je len základným právom občanov EÚ, ale tiež 
dôležitým faktorom v snahe o čo najefektívnejšie fungovanie vnútorného trhu 
a európskeho hospodárstva; zdôrazňuje, že kľúčový cieľ činností EÚ v oblasti dôchodkov 
by malo byť odstránenie ostávajúcich prekážok takejto mobility;

51. zdôrazňuje potrebu rozšíriť základňu otvorením systémov;

52. víta zámer Komisie podporiť efektívne cezhraničné služby vysledovateľnosti dôchodkov; 
zdôrazňuje, že vývoj cezhraničných služieb vysledovateľnosti, ktoré by veľmi uľahčili 
občanom pracujúcim v rôznych členských štátoch počas ich kariéry sledovať všetky 
nadobudnuté dôchodkové nároky a uplatňovať si ich, by sa mal prioritne podporovať; 
zdôrazňuje, že cezhraničné služby vysledovateľnosti dôchodkov by mali byť vysoko 
účinné a nenáročné z hľadiska nákladov a právnej a administratívnej záťaže;

Tretí pilier: Súkromné dôchodkové sporenie

53. vzťahuje tieto svoje kľúčové vyhlásenia na iniciatívy č. 9, 10, 13, 18, 19 a 20, ktoré sa
týkajú 3. piliera dôchodkového zabezpečenia;

54. domnieva sa, že význam, rozsah a zloženie 3. piliera sa v jednotlivých členských štátoch 
líši;

55. zdôrazňuje, že najvyššou prioritou členských štátov by malo byť zachovanie primeranej 
starostlivosti v rámci 1. piliera založeného na zásadách solidarity a adekvátnej ochrany pre 
všetkých; zdôrazňuje, že 3. pilier môže zohrávať doplnkovú úlohu pri zmierňovaní 
demografického tlaku; odmieta všetky opatrenia, ktoré uberajú z 1. piliera v prospech 2 
a 3 piliera;

56. vyjadruje poľutovanie najmä nad tým, že systémy 3. piliera sú väčšinou finančne 
náročnejšie, riskantnejšie a menej transparentné ako systémy 1. piliera; vyzýva 
na stabilitu, spoľahlivosť a udržateľnosť 3. piliera;

57. konštatuje, že v niektorých členských štátoch je 3. pilier dôchodkového systému 
k dispozícii iba pre ľudí, ktorých príjem postačuje na to, aby odvádzali príspevky; vyzýva 
preto na prijatie ľudí s nízkym alebo stredným príjmom do 3. piliera a na posilnenie ich 
prístupu k tomuto pilieru;

58. zdôrazňuje, že Komisia vo svojej zelenej knihe neobjasnila, aký bude právny základ 
plánovaných predpisov v 3. pilieri, čo považuje za zásadné opomenutie;

Iniciatíva č. 9

59. v súvislosti s iniciatívou 9 upozorňuje na bezpodmienečné dodržanie zásady subsidiarity;
                                               
1 OECD (2012), Mobility and migration in Europe (Mobilita a migrácia v Európe), s. 63. V: OECD Economic 
Surveys (Ekonomické prehľady OECD): European Union 2012 (Európska únia 2012), OECD Publishing.
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60. domnieva sa, že v určitých prípadoch by súkromné dôchodkové úspory mohli byť 
potrebné na dosiahnutie adekvátneho dôchodku; vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s 
členskými štátmi na základe najlepších postupov a aby posúdila a optimalizovala stimuly 
pre súkromné dôchodkové sporenie, a to najmä pre jednotlivcov, ktorí by si inak 
nenasporili na adekvátny dôchodok;

61. pokladá za vhodné vyhodnotiť osvedčené postupy a návrhy na optimalizáciu podnetov;

62. zdôrazňuje, že kľúčovou prioritou verejnej politiky by nemalo byť dotovanie systémov 
3. piliera, ale zabezpečiť, aby bol každý adekvátnym spôsobom ochránený v rámci dobre 
fungujúceho a udržateľného 1. piliera;

63. vyzýva Komisiu, aby vykonala prieskum zraniteľnosti kapitálových systémov 3. piliera 
voči kríze a aby poskytla odporúčania na zníženie rizík;

64. navrhuje, aby sa vykonal prieskum zákonného vymedzenia nákladov pri uzatvorení a 
spravovaní zmluvy, pri zmene poskytovateľa alebo zmene typu zmluvy a aby sa v tejto 
súvislosti predložili návrhy;

65. domnieva sa, že kódexy správania so zreteľom na kvalitu, poskytovanie informácií 
spotrebiteľom a ich ochranu v 3. pilieri by mohli zvýšiť príťažlivosť dôchodkových 
plánov v 3. pilieri; vyzýva Komisiu, aby uľahčila výmenu súčasných najlepších postupov 
v členských štátoch;

Iniciatíva č. 13

66. podporuje vypracovanie a zavedenie dobrovoľných kódexov správania na úrovni EÚ –
prípadne tiež systémov certifikácie produktov – v súvislosti s kvalitou, informovanosťou 
spotrebiteľov a ich ochranou v rámci 3. piliera; ak by sa dobrovoľné kódexy správania 
neosvedčili, odporúča, aby sa členské štáty ujali regulačných úloh v týchto oblastiach;

67. vyzýva Komisiu, aby preskúmala spôsoby lepšieho využívania právnych predpisov EÚ 
týkajúcich sa finančného sektora s cieľom zabezpečiť, aby sa spotrebiteľom poskytovalo 
presné a nezaujaté finančné poradenstvo týkajúce sa dôchodkov a produktov súvisiacich 
s dôchodkami;

Iniciatíva č. 18

68. vyzýva Komisiu a dotknuté členské štáty, aby dospeli k dohode najmä v tom, ako 
predchádzať dvojitému zdaneniu a dvojitému nezdaneniu v oblasti cezhraničných 
dôchodkov;

69. považuje diskriminačné dane za vážnu prekážku cezhraničnej mobility a vyzýva na ich 
rýchle odstránenie, pričom pripomína obmedzenú právomoc EÚ v oblasti daňovej politiky 
členských štátov;

Iniciatíva č. 19

70. pokladá za zmysluplné vykonať prieskum prekážok v zmluvnom práve;
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71. vyzýva Komisiu, aby vhodne zapojila do diskusie o spomínaných štruktúrach svojich 
sociálnych partnerov;

Iniciatíva č. 20

72. zdôrazňuje, že zo systémov v rámci 1. piliera, ktoré nie sú trvalo udržateľné, vyplývajú 
pre vnútroštátne rozpočty značné riziká;

73. vyzdvihuje význam používania jednotných metód na výpočet dlhodobej udržateľnosti 
verejných financií a podielu záväzkov súvisiacich s dôchodkovým zabezpečením na nich;

74. vyzýva členské štáty, aby okrem iného na základe správy o primeranosti dôchodkov 
za rok 2012 zintenzívnili svoje úsilie o predchádzanie chudobe v starobe; poukazuje na to, 
že ak sa v tejto súvislosti neprijmú odvážne kroky na posilnenie dôchodkových systémov, 
cieľ týkajúci sa chudoby a sociálneho vylúčenia stratégie Európa 2020 sa pravdepodobne 
nedosiahne;

75. zdôrazňuje, že kľúčom k vytvoreniu udržateľnejších a adekvátnejších dôchodkových 
systémov je zamerať sa na odstránenie rozdielov medzi ženami a mužmi; zdôrazňuje, že 
vo všetkých členských štátoch sa musia v tejto súvislosti prijať posilnené opatrenia, 
napríklad pokiaľ ide o presadzovanie rovnakej mzdy, boj proti diskriminácii na základe 
rodu, udeľovanie dôchodkových bodov za starostlivosť o deti alebo starých ľudí, 
znižovanie výskytov nedobrovoľnej práce na čiastočný úväzok, ako aj zlepšovanie 
pracovných a dôchodkových podmienok na neistých pracovných miestach.
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