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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:

DÔCHODKOVÝ RÁMEC

1. konštatuje, že hlavné smery hospodárskych politík a Pakt o stabilite a raste sa týkajú aj 
verejných výdavkov súvisiacich s vekom obyvateľstva; uznáva, že správne začlenenie 
záväzkov súvisiacich s dôchodkami je iba jednou z podmienok trvalej udržateľnosti; 
žiada, aby reforma správy ekonomických záležitostí tento aspekt náležite zohľadnila;

2. so zreteľom na to, že trvalo udržateľný a dobre fungujúci dôchodkový systém je pre 
stabilitu verejných financií mimoriadne dôležitý, vyzýva Komisiu, aby pri iniciovaní 
rozhodnutí v súvislosti s postupmi pri nadmernom deficite podporovala systém, ktorý 
primerane zohľadní celkové náklady na dôchodkové reformy;

3. zdôrazňuje, že pri hodnotení trvalo udržateľných verejných financií treba započítať aj 
celkový verejný a súkromný dlh; pripomína, že dôchodkové sporenie nie je iba sporenie 
vyčlenené na dôchodky; žiada, aby sa nekryté záväzky súvisiace s dôchodkami 
vo verejnom sektore stali transparentnými tým, že sa v plnom rozsahu začlenia do pomeru 
verejného dlhu k HDP;

4. trvá na tom, aby členské štáty do svojich politík lepšie začleňovali aspekt EÚ s cieľom 
zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a uľahčiť mobilitu pracovníkov;

5. konštatuje, že dôchodkové reformy sú v súvislosti so starnutím obyvateľstva a finančnou a 
hospodárskou krízou nevyhnutné, ale súčasne poznamenáva, že prvoradým cieľom 
reformy by malo byť zabezpečiť pre všetkých primeraný príjem v dôchodku;

6. je presvedčený, že EÚ hrá dôležitú úlohu pri vymedzovaní primeraných podpôr v 
dôchodku vo forme balíka tovarov a služieb, ktoré starší ľudia potrebujú na prežitie 
dôstojného života;

7. uznáva, že neexistuje ideálny dôchodkový systém, je však presvedčený, že je potrebné 
nájsť vyvážený viacpilierový systém, ktorý bude zahrnovať verejný, pracovný i súkromný 
pilier, ako aj kapitalizačný a nie kapitalizačný; zastáva názor, že každý členský štát by mal 
definovať minimálnu cieľovú úroveň príjmu po odchode do dôchodku, aby sa zabránilo 
zvyšovaniu chudoby medzi starnúcim obyvateľstvom;

8. poznamenáva, že napriek existencii viacerých dôchodkových produktov na trhu nie všetci 
európski občania k nim majú prístup;

9. uvedomuje si, že pracovníci zvyčajne nepracujú až do dovŕšenia dôchodkového veku; 
zdôrazňuje, že hlavnou prioritou pri dosahovaní trvalej udržateľnosti je uplatňovaním 
primeraných politík na podporu zamestnanosti zabezpečiť, aby pracovníci mohli pracovať 
do dosiahnutia tohto veku;

10. je presvedčený, že vyššia úroveň zamestnanosti najlepšie zabezpečí finančnú základňu 



PE452.673v02-00 4/5 PA\839049SK.doc

SK

verejných dôchodkových systémov a že EÚ by sa mala zamerať na spôsob, ako dosiahnuť 
vysokú účasť na trhu práce a vysokú mieru zamestnanosti;

11. domnieva sa, že zvyšovanie dôchodkového veku musí byť vo vzájomnom vzťahu so 
strednou dĺžkou života a pracovnými podmienkami;

SMERNICA IZDZ

12. konštatuje, že vykonávanie smernice IZDZ (o inštitúciách zamestnaneckého 
dôchodkového zabezpečenia) bolo v členských štátoch vo všeobecnosti odložené; chápe, 
že členské štáty majú problémy so začleňovaním týchto nových pravidiel a zásad do 
svojich vnútroštátnych systémov; 

13. vyzýva Komisiu, aby objasnila, kedy sa začína cezhraničná aktivita, a aby pritom 
zohľadnila ustanovenia smernice o vysielaní pracovníkov a všeobecne postavenie občanov 
žijúcich v zahraničí, ako aj to, že vnútroštátne sociálne a pracovné právne predpisy 
vrátane povinnej účasti sa vzťahujú len na dôchodkové systémy; ďalej vyzýva Komisiu, 
aby pokračovala v harmonizácii pravidiel spojených s technickými ustanoveniami, 
predovšetkým technickou úrokovou sadzbou, s cieľom zabrániť arbitráži dohľadu; 
navrhuje, aby členské štáty umožnili účelovú viazanosť;

PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ

14. považuje smernicu Solventnosť II za hodnotný východiskový bod na vytvorenie režimu 
platobnej schopnosti pre inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (ďalej 
len IZDZ); zdôrazňuje, že takýto režim je nutné prispôsobiť špecifickosti dôchodkov, 
predovšetkým pokiaľ ide o podmienenosť dôchodkových práv, trvanie dôchodkových 
portfólií a špecializovaný účelový nástroj spravujúci homogénne portfólio výrobkov;

15. domnieva sa, že je veľmi dôležité, aby sa kvalitatívne prvky smernice Solventnosť II 
uplatňovali v IZDZ; poznamenáva, že to platí najmä na požiadavky v súvislosti s dobrým 
riadením rizík;

16. konštatuje, že dôchodkové fondy vrátane IZDZ sú stále regulované a kontrolované ako 
samostatné finančné subjekty, hoci v praxi tieto činnosti vykonávajú konglomeráty; 

17. zastáva názor, že novovytvorený Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre 
poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) by mal hrať dôležitú úlohu pri 
vytváraní režimu platobnej schopnosti pre dôchodkové fondy všeobecne a IZDZ 
konkrétnejšie;

PLATOBNÁ NESCHOPNOSŤ

18. je si dobre vedomý, že existuje rôznorodosť pri vykonávaní a aplikácii ustanovení 
smernice o platobnej neschopnosti; konštatuje, že aj napriek primeranosti legislatívnych 
požiadaviek výsledok môže byť neadekvátny, čo je v rozpore s cieľmi smernice; 
pripomína závery Komisie, že v určitých prípadoch pri vykonávaní povinností 
stanovených v smernici v článku 8 môžu vzniknúť otázky o tom, do akej miery sú 
niektoré opatrenia dostatočné, aby chránili záujmy zamestnancov a dôchodcov v prípade 
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platobnej neschopnosti zamestnávateľa, a že niektoré otázky treba riešiť;

19. vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala vykonávanie tejto smernice, aby prijala v 
odôvodnených prípadoch opatrenia voči štátom a aby pri preskúmaní tejto smernice brala 
do úvahy osobitnú situáciu, keď ide o finančné záväzky zamestnávateľa voči 
zamestnancovi alebo jeho dôchodkovému fondu; zastáva názor, že dôchodkové práva 
zamestnanca, ktoré zabezpečujú zamestnávatelia, by sa mali v zásade plne financovať a 
nemali by byť spájané so zamestnávateľom;

20. zdôrazňuje, že otázky, ktoré sa týkajú režimu platobnej schopnosti pre dôchodkové fondy 
vrátane IZDZ a systému záruk dôchodkov, sú úzko spojené s adekvátnym riešením otázok 
súvisiacich s článkom 8 smernice o platobnej neschopnosti;

INFORMÁCIE

21. uvedomuje si, že zamestnanci majú veľmi obmedzené informácie o dôchodkoch; 
domnieva sa, že je potrebné lepšie ich informovať o všetkých právach, ktoré im vznikajú, 
o podmienkach, ktoré sa na ne vzťahujú, o zabezpečení a možnosti prenášania týchto práv 
a o prípadnej potrebe ďalšieho sporenia na dosiahnutie cieľovej výšky;

22. poznamenáva, že mať viac možností nemusí byť vždy lepšie; zdôrazňuje, že zamestnanci 
sa málo zaujímajú o túto tému, ktorá je veľmi zložitá; domnieva sa, že by mali byť k 
dispozícii štandardné možnosti, najlepšie s povinnou účasťou, a že možnosti neúčasti by 
mali byť obmedzené;

POLITICKÁ KOORDINÁCIA

23. pripomína, že predseda Barosso označil otázku dôchodkov za prioritu už počas svojho 
prvého funkčného obdobia; domnieva sa, že doteraz chýbal súhrnný a komplexný prístup; 
víta zelenú knihu ako prvý krok k dosiahnutiu takéhoto prístupu; so záujmom očakáva v 
blízkej budúcnosti konkrétne legislatívne návrhy;

24. vyzýva Komisiu, aby sa vo zvýšenej miere zamerala na problematiku dôchodkov tým, že 
vytvorí pracovnú skupinu na čele s predsedom Barossom, ktorá spojí právomoci z oblasti 
dôchodkov zo všetkých príslušných GR, predovšetkým GR ECFIN, EMPL, TAXUD, 
SANCO, ako aj z Eurostatu a ECB.


