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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:

DŮCHODOVÝ RÁMEC

1. konstatuje, že se jak hlavní směry hospodářských politik, tak Pakt o stabilitě a růstu 
zmiňují o veřejných výdajích souvisejících se stárnutím obyvatelstva; uznává, že správné 
promítnutí důchodových závazků do kalkulace je pouze jednou z mnoha podmínek pro 
dosažení udržitelného stavu; požaduje náležité zohlednění tohoto aspektu v reformě 
správy ekonomických záležitostí;

2. uvědomuje si, že udržitelný a dobře fungující důchodový systém je nesmírně důležitý pro 
stabilitu veřejných financí, a vyzývá proto Komisi, aby při iniciování rozhodnutí 
týkajících se postupů při nadměrném schodku podpořila systém, který by dostatečně bral 
v úvahu veškeré náklady spojené s reformou důchodového systému;

3. zdůrazňuje, že má-li být veřejné financování udržitelné, je při kalkulaci nutné počítat také 
s celkovou zadlužeností veřejného a soukromého sektoru; připomíná, že důchodovým 
spořením není pouze spoření vyčleněné na důchod;  požaduje, aby byly transparentně a 
v celém rozsahu vyčísleny nekryté důchodové závazky z veřejného sektoru tím, že budou 
zařazeny do poměru státního dluhu k HDP;

4. trvá na tom, aby členské státy do svých politik ve větší míře zahrnovaly unijní rozměr 
s cílem zlepšit fungování vnitřního trhu a usnadnit mobilitu pracovníků;

5. poznamenává, že reforma důchodového systému je vzhledem ke stárnutí obyvatelstva 
a finanční a hospodářské krizi nezbytná, avšak současně upozorňuje na to, že prvořadým 
cílem reformy by mělo být zajištění odpovídajícího důchodového příjmu pro všechny 
občany;

6. je přesvědčen, že důležitým úkolem EU je stanovit definici odpovídajících penzijních 
požitků, a to v podobě souhrnu zboží a služeb, které starší lidé potřebují k důstojnému 
životu;

7. uznává, že dokonalý systém důchodového zabezpečení neexistuje, je však přesvědčen, že 
je třeba nalézt vyvážený vícepilířový systém, který bude zahrnovat prostředky z veřejného 
sektoru, prostředky odvedené v rámci výkonu pracovní činnosti a prostředky soukromé, 
ale i fondové a nefondové; je toho názoru, že by každý členský stát měl stanovit 
minimální cílovou úroveň příjmu po odchodu do důchodu, aby se zabránilo zvyšování 
chudoby mezi stárnoucím obyvatelstvem;

8. poznamenává, že i když je na trhu k dispozici více důchodových produktů, ne každý 
evropský občan k nim má přístup;

9. uvědomuje si, že pracovníci obvykle nepracují až do doby, kdy dosáhnout teoretického 
důchodového věku; zdůrazňuje, že prvořadou prioritou pro dosažení udržitelného stavu je 
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zajistit, aby pracovníci mohli pracovat až do dosažení tohoto věku, a to prováděním 
vhodných politik podporujících zaměstnanost;

10. je přesvědčen, že dosažení vyšší míry zaměstnanosti je nejlepším způsobem, jak zajistit 
finanční základ veřejných důchodových systémů, a že EU by měla především usilovat 
o dosažení vyšší účasti na trhu práce a vyšší míry zaměstnanosti;

11. domnívá se, že zvyšování důchodového věku musí odpovídat střední délce života 
a pracovním podmínkám;

SMĚRNICE O IZPP

12. poznamenává, že obecně dochází k prodlevě v provádění směrnice o institucích 
zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) v jednotlivých členských státech; chápe, že 
členské státy mají obtíže se začleněním těchto nových pravidel a zásad do svých 
vnitrostátních systémů; 

13. vyzývá Komisi, aby objasnila, kdy se jedná o přeshraniční aktivitu, přičemž v úvahu je
třeba brát také ustanovení směrnice o vysílání pracovníků a postavení osob žijících 
v zahraničí obecně, ale i to, že vnitrostátní pracovní právo a právo v oblasti sociálního 
zabezpečení, včetně povinné účasti, se týká pouze systémů důchodového zabezpečení; 
dále vyzývá Komisi, aby i nadále prováděla harmonizaci pravidel týkajících se 
technických ustanovení, zejména technických úrokových sazeb, s cílem zabránit 
regulatorní arbitráži; navrhuje, aby členské státy umožňovaly účelové vázání;

SOLVENTNOST

14. pokládá Solventnost II za cenné východisko pro vytváření solventnostního režimu pro 
IZPP; zdůrazňuje, že takovýto režim je třeba přizpůsobit specifikům důchodů, zejména 
pokud jde o podmíněnost důchodových práv, délku trvání důchodového portfolia 
a zvláštní účelový nástroj spravující homogenní portfolio produktů;

15. domnívá se, že kvalitativní prvky Solventnosti II mají velký význam pro jejich uplatnění 
v oblasti IZPP; poznamenává, že to platí zejména pro požadavky spojené s dobrým 
řízením rizik;

16. poznamenává, že penzijní fondy, včetně IZPP, jsou stále regulovány a kontrolovány jako 
samostatné finanční subjekty, ačkoli ve skutečnosti aktivity s nimi spojené vykonávají 
konglomeráty; 

17. je toho názoru, že nově ustanovený evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) by při vytváření solventnostního 
režimu pro penzijní fondy obecně a IZPP konkrétně měl mít významnou úlohu;

PLATEBNÍ NESCHOPNOST

18. je si vědom velkých rozdílů v provádění a uplatňování směrnice o platební neschopnosti; 
poznamenává, že i přes naprostou přiměřenost legislativních požadavků mohou být 
výsledky nedostatečné, což je v rozporu s cíli této směrnice; odkazuje na závěry Komise, 
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v nichž se uvádí, že pokud jde o plnění povinností stanovených v článku 8 směrnice 
mohou v určitých případech vzniknout nejasnosti ohledně míry, do jaké jsou některá 
z těchto opatření s to ochránit zájmy zaměstnanců a osob v důchodu v případě platební 
neschopnosti zaměstnavatele, a že je třeba dořešit řadu dalších záležitostí;

19. vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala provádění této směrnice a v odůvodněných 
případech stíhala členské státy a aby při revizi směrnice brala v úvahu specifickou situaci, 
pokud jde o finanční povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci nebo jeho penzijními 
fondu; zastává názor, že zaměstnanecká důchodová práva poskytovaná zaměstnatelem by 
měla být v zásadě v plném rozsahu finančně zajištěna a nezávislá na zaměstnavateli;

20. zdůrazňuje, že otázky týkající se solventnostního režimu pro penzijní fondy včetně IZPP 
a systému záruk důchodových dávek úzce souvisí s adekvátním řešením problematiky 
týkající se článku 8 směrnice o platební neschopnosti;

INFORMACE

21. uvědomuje si, že zaměstnanci mají o důchodovém systému velmi omezené znalosti; je 
toho názoru, že je třeba zaměstnance lépe informovat o všech důchodových právech, na 
která získají nárok, o podmínkách, kterým tato práva podléhají, o zabezpečení 
a přenositelnosti práv a o případném dalším spoření, které je nezbytné pro dosažení cílové 
úrovně;

22. poznamenává, že větší výběr nebývá vždy nejlepší; zdůrazňuje, že tato záležitost 
zaměstnance příliš nezajímá a je velmi komplikovaná; domnívá se, že by měly být 
k dispozici standardní možnosti, nejlépe s povinnou účastí, a že by měly být omezeny 
možnosti neúčasti;

KOORDINACE POLITIK

23. připomíná, že předseda Barosso pokládal důchodovou problematiku za prioritní oblast již 
ve svém prvním funkčním období; zastává názor, že v této oblasti dosud chybí jednotný 
a ucelený přístup; vítá tuto zelenou knihu jako první krok pro dosažení takovéhoto 
přístupu; očekává, že v nejbližší době budou předloženy konkrétní legislativní návrhy;

24. vyzývá Komisi, aby se více zaměřila na důchodovou problematiku tím, že vytvoří 
pracovní skupinu v čele s předsedou Barossem, do níž budou zapojeny útvary zabývající 
se otázkami důchodového systému ze všech příslušných GŘ, zejména GŘ ECFIN,
MARKT, EMPL, TAXUD, SANCO, a z Eurostatu a ECB.


