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Pozměňovací návrh 1
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci a na 
stanoviska Hospodářského a měnového 
výboru, Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů a Výboru pro práva žen 
a rovnost pohlaví: „Na cestě k 
přiměřeným, udržitelným a spolehlivým 
důchodovým systémům v Evropě“ (A7-
0025/2011),

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Thomas Händel

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
9. října 2008 o podpoře sociálního 
začleňování a boje proti chudobě, včetně 
chudoby dětí, v Evropské unii1,
__________________
1 Úř. věst. C 9E, 15.1.2010, s. 11.

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Frédéric Daerden
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Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Prohlášení Rady 
o Evropském roku aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity (2012): další 
postup (SOC 992/SAN 322) ze dne 
7. prosince 2012,

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. [...] vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– skutečnou závažnost důchodové 
problematiky, jež je důsledkem stárnutí 
populace a kterou podstatně zhoršuje 
finanční a hospodářská krize;

– velký význam důchodové problematiky 
daný stárnutím populace, který dále 
vzrůstá vlivem finanční a hospodářská 
krize;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Thomas Händel
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– skutečnou závažnost důchodové 
problematiky, jež je důsledkem stárnutí 
populace a kterou podstatně zhoršuje 
finanční a hospodářská krize;

– důchodová problematika, jež je 
důsledkem stárnutí populace a kterou 
podstatně zhoršuje finanční a hospodářská 
krize;

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A – odrážka 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– morální povinnost členských států zaručit 
veřejné důchody (v rámci prvního pilíře), 
doplněné v případě potřeby o dávky 
životního minima, s cílem zajistit pro 
všechny občany důstojný příjem nad 
hranicí chudoby;

– morální povinnost členských států zaručit 
veřejné důchody (v rámci prvního pilíře), 
které umožní vytvořit spolehlivý základ 
pro finanční zabezpečení životní úrovně, 
kvality života, a tedy samostatné a 
důstojné existence; zákonem stanovený 
závazek zajištění minimální výše důchodu, 
která umožní uspokojení existenčních 
potřeb, by měl být chápán jako opatření 
v rámci boje proti chudobě, a tedy jako 
součást sociální podpory, nikoli průběžně 
financovaného systému důchodového 
zabezpečení;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A – odrážka 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– morální povinnost členských států zaručit 
veřejné důchody (v rámci prvního pilíře), 
doplněné v případě potřeby o dávky 
životního minima, s cílem zajistit pro 
všechny občany důstojný příjem nad 
hranicí chudoby;

– morální povinnost členských států zaručit 
veřejné důchody (v rámci prvního pilíře), 
doplněné o dávky životního minima, 
s cílem zajistit pro všechny občany 
důstojný příjem nad hranicí chudoby;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A – odrážka 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– morální povinnost členských států 
zaručit veřejné důchody (v rámci prvního 
pilíře), doplněné v případě potřeby o dávky 
životního minima, s cílem zajistit pro 
všechny občany důstojný příjem nad 
hranicí chudoby;

– povinnost členských států zaručit veřejné 
důchody (v rámci prvního pilíře) zajištující 
přijatelnou životní úroveň, doplněné 
v případě potřeby o dávky životního 
minima, s cílem zajistit pro všechny 
občany důstojný příjem přinejmenším nad 
hranicí chudoby;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– skutečnost, že je důležité zabránit 
nerovným důchodům žen a mužů, jež jsou 
důsledkem toho, že muži a ženy odlišným 
způsobem slaďují pracovní život s péčí o 
jiné osoby;

– skutečnost, že je důležité zabránit 
nerovným důchodům žen a mužů, jež jsou 
důsledkem zejména toho, že muži a ženy 
odlišným způsobem slaďují pracovní život 
s péčí o jiné osoby;
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Or. en

Pozměňovací návrh 11
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– skutečnost, že je důležité zabránit 
nerovným důchodům žen a mužů, jež jsou 
důsledkem toho, že muži a ženy odlišným 
způsobem slaďují pracovní život s péčí o 
jiné osoby;

– skutečnost, že je důležité zabránit 
nerovným důchodům žen a mužů, jež jsou 
důsledkem toho, že muži a ženy odlišným 
způsobem slaďují pracovní život s péčí o 
jiné osoby, a to na základě využívání 
finančních prostředků z Evropského 
sociálního fondu k financování struktur 
umožňujících slaďování pracovního a 
rodinného života a dále k financování 
opatření zaměřených na odborné 
vzdělávání matek, která jim zajistí 
uplatnění na trhu práce nebo rozšíří jejich 
možnosti v tomto směru;

Or. el

Pozměňovací návrh 12
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A – odrážka 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– nutnost zvážit potřebu napojit zákonem 
stanovený věk pro odchod do důchodu na 
střední délku života a současně 
pracovníkům umožnit vést delší a 
zdravější pracovní život s cílem prodloužit 
jejich pracovní kariéru až do zákonem 
stanoveného věku pro odchod do 
důchodu;

vypouští se

Or. pt
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Pozměňovací návrh 13
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A – odrážka 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– nutnost zvážit potřebu napojit zákonem 
stanovený věk pro odchod do důchodu na
střední délku života a současně 
pracovníkům umožnit vést delší a zdravější 
pracovní život s cílem prodloužit jejich 
pracovní kariéru až do zákonem 
stanoveného věku pro odchod do důchodu;

– nutnost umožnit pracovníkům vést delší 
a zdravější pracovní život, tak aby mohli 
vykonávat své povolání až do zákonem 
stanoveného věku pro odchod do důchodu;

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A – odrážka 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– nutnost zvážit potřebu napojit zákonem 
stanovený věk pro odchod do důchodu na 
střední délku života a současně 
pracovníkům umožnit vést delší a zdravější 
pracovní život s cílem prodloužit jejich 
pracovní kariéru až do zákonem 
stanoveného věku pro odchod do důchodu;

– nutnost umožnit pracovníkům vést delší 
a zdravější pracovní život s cílem 
prodloužit jejich pracovní kariéru až do 
zákonem stanoveného věku pro odchod do 
důchodu;

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A – odrážka 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– nutnost zvážit potřebu napojit zákonem 
stanovený věk pro odchod do důchodu na 
střední délku života a současně 
pracovníkům umožnit vést delší a zdravější 
pracovní život s cílem prodloužit jejich 
pracovní kariéru až do zákonem 
stanoveného věku pro odchod do důchodu;

– nutnost zvážit potřebu napojit zákonem 
stanovený věk pro odchod do důchodu na 
střední délku života a současně 
pracovníkům umožnit vést delší a zdravější 
pracovní život s cílem prodloužit jejich 
pracovní kariéru až do zákonem 
stanoveného věku pro odchod do důchodu 
a na přání pracovníka i do věku 
pozdějšího;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A – odrážka 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– nutnost zvážit potřebu napojit zákonem 
stanovený věk pro odchod do důchodu na 
střední délku života a současně 
pracovníkům umožnit vést delší a zdravější 
pracovní život s cílem prodloužit jejich 
pracovní kariéru až do zákonem 
stanoveného věku pro odchod do důchodu;

– nutnost zvážit potřebu napojit 
v některých členských státech zákonem 
stanovený věk pro odchod do důchodu na 
střední délku života a současně 
pracovníkům umožnit vést delší a zdravější 
pracovní život s cílem prodloužit jejich 
pracovní kariéru až do zákonem 
stanoveného věku pro odchod do důchodu;

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A – odrážka 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– skutečnost, že je důležité zveřejňovat 
veřejné výdaje na důchody a výdaje 

vypouští se
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spojené se stárnutím obyvatelstva a tyto 
výdaje zohledňovat ve výpočtech, jež se 
týkají dlouhodobé udržitelnosti veřejných 
financí členských států, aby se zajistilo 
spravedlivé mezigenerační sdílení zátěže;

Or. pt

Pozměňovací návrh 18
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A – odrážka 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– nutnost zajistit všem pracovníkům stejný 
přístup ke kolektivním důchodovým 
systémům, jež existují v jejich podniku či 
v daném odvětví, a skutečnost, že občané 
musí být lépe informováni o získaných 
důchodových nárocích;

– nutnost zajistit všem pracovníkům stejný 
přístup ke kolektivním důchodovým 
systémům, jež existují v jejich podniku či 
v daném odvětví, a skutečnost, že občané 
musí být lépe informováni o získaných 
důchodových nárocích, například 
prostřednictvím průběžně 
aktualizovaného důchodového účtu 
v rámci systému evidence důchodů a 
penzí;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A – odrážka 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– skutečnost, že je důležité, aby členské 
státy podnikly konkrétní kroky a prováděly 
strategii EU 2020, neboť vyšší
zaměstnanost, produktivita a hospodářský 
růst podporující začlenění jsou zcela 
nezbytné k zajištění přiměřených a 
udržitelných důchodů;

– skutečnost, že je důležité, aby členské 
státy podnikly konkrétní kroky, které 
povedou ke zvýšení zaměstnanosti, 
produktivity a hospodářského růstu
podporujícího začlenění a umožní tak 
zajištění přiměřených a udržitelných 
důchodů;
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Or. de

Pozměňovací návrh 20
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nejhorší finanční 
a hospodářská krize za poslední desítky let 
přešla v závažnou krizi veřejného dluhu, 
která má vážný dopad na důchodové 
příjmy milionů občanů EU;

B. vzhledem k tomu, že nejzávažnější krize 
veřejného dluhu za poslední desítky let 
přešla v krizi finanční a hospodářskou, 
která má vážný dopad na důchodové 
příjmy milionů občanů EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nejhorší finanční a 
hospodářská krize za poslední desítky let 
přešla v závažnou krizi veřejného dluhu, 
která má vážný dopad na důchodové 
příjmy milionů občanů EU;

B. vzhledem ke snaze překonat nejhorší 
finanční a hospodářskou krizi za poslední 
desítky let prostřednictvím současné 
politiky úspor, která značně zatěžuje 
veřejné rozpočty, což má dopad na 
důchodové příjmy milionů občanů EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nejhorší finanční a 
hospodářská krize za poslední desítky let 
přešla v závažnou krizi veřejného dluhu, 
která má vážný dopad na důchodové 
příjmy milionů občanů EU;

B. vzhledem k tomu, že nejhorší finanční a 
hospodářská krize za poslední desítky let 
přešla v závažnou krizi veřejného dluhu a 
krizi sociální, která již nyní má vážný 
dopad na důchodové příjmy milionů 
občanů EU, zejména v důsledku nižších 
odvodů do systémů sociálního zabezpečení 
v některých členských státech z důvodu 
rostoucí míry nezaměstnanosti a 
v důsledku politických rozhodnutí 
vedoucích v některých členských státech 
k výraznému snižování veřejných výdajů 
v této oblasti, což může situaci ještě více 
zhoršit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nejhorší finanční a 
hospodářská krize za poslední desítky let 
přešla v závažnou krizi veřejného dluhu, 
která má vážný dopad na důchodové 
příjmy milionů občanů EU;

B. vzhledem k tomu, že nejhorší finanční a 
hospodářská krize za poslední desítky let 
přešla v závažnou krizi veřejného dluhu, 
která má vážný dopad na důchodové 
příjmy milionů občanů EU; vzhledem 
k tomu, že se během této krize projevila 
vzájemná provázanost evropských 
ekonomik a to, že žádná země již nadále 
nemůže sama zaručit přiměřenost, 
spolehlivost a udržitelnost vlastních 
systémů sociálního zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Anthea McIntyre
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. konstatuje, že udržitelnost důchodové 
politiky přesahuje rámec úvah o 
rozpočtech; pro zajištění její udržitelnosti 
mají velký význam také podíl soukromých 
úspor, míra nezaměstnanosti a 
předpokládaný demografický vývoj; 

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že tato krize ukázala 
vzájemnou provázanost evropských 
ekonomik a to, že žádný členský stát již 
nadále nemůže sám zaručit přiměřenost, 
spolehlivost a udržitelnost vlastních 
systémů sociálního zabezpečení; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že první ročníky 
generace narozené v době baby-boomu 
dosáhly věkové hranice pro odchod do 
důchodu, a proto demografické problémy 

C. konstatuje, že demografická změna 
představuje dlouhodobý proces, který je 
v rozvinutých průmyslových společnostech 
již řadu let vyvažován vyšší produktivitou; 
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již nejsou budoucím problémem, ale 
současnou realitou, neboť počet osob 
starších 60 let se každý rok zvyšuje o více 
než 2 miliony, což je dvakrát více než 
v předchozích desetiletích;

poukazuje na to, že například v Německu 
připadalo v roce 1900 na každého 
důchodce dvanáct pracujících, v roce 
2000 klesl tento poměr na čtyři pracující 
na jednoho důchodce a očekává se, že 
pokles bude pokračovat tak, že do období 
2040–2050 budou na jednoho důchodce 
připadat dva pracující;

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že první ročníky 
generace narozené v době baby-boomu 
dosáhly věkové hranice pro odchod do 
důchodu, a proto demografické problémy 
již nejsou budoucím problémem, ale 
současnou realitou, neboť počet osob 
starších 60 let se každý rok zvyšuje o více 
než 2 miliony, což je dvakrát více než 
v před hozích desetiletích;

C. vzhledem k tomu, že z předvídatelného 
demografického vývoje a vývoje 
produktivity lze i bez ohledu na 
hospodářskou krizi odvodit hospodářský 
scénář Evropy s nízkým hospodářským 
růstem, přičemž míra růstu by mohla být 
nižší než míra, které bylo dosaženo 
v předchozích letech;

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že první ročníky 
generace narozené v době baby-boomu 
dosáhly věkové hranice pro odchod do 
důchodu, a proto demografické problémy 
již nejsou budoucím problémem, ale 

C. vzhledem k tomu, že první ročníky 
generace narozené v době baby-boomu 
dosáhly věkové hranice pro odchod do 
důchodu, a proto demografické problémy 
již nejsou budoucím problémem, ale 
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současnou realitou, neboť počet osob 
starších 60 let se každý rok zvyšuje o více 
než 2 miliony, což je dvakrát více než v 
předchozích desetiletích;

současnou realitou, a vzhledem k tomu, že 
počet osob starších 60 let se bude každý 
rok zvyšovat o více než 2 miliony, což je 
dvakrát více než v předchozích 
desetiletích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že v mnoha zemích 
EU je míra porodnosti nízká, což 
v budoucnu povede k poklesu počtu lidí 
v produktivním věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že demografické 
ukazatele udržitelnosti důchodových a 
penzijních systémů mají mnohem menší 
význam, než jaký jim je přisuzován: tak 
například v období mezi rokem 1950 a 
1990 vzrostl v západním Německu reálný 
HDP o 473 %, počet ekonomicky 
aktivních osob se však v témže období 
zvýšil jen o 42 %, což znamená, že pouze 
9 % růstu výroby lze v tomto období 
zdůvodňovat „demografickými aspekty“, 
zatímco zbývajících 91 % představoval 
nárůst základního kapitálu, produktivita 
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práce atd., takže ústřední otázka 
„udržitelnosti důchodů a penzí“ není 
otázkou „demografickou“, nýbrž 
„hospodářskou“;

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že vyšší věk lze 
chápat spíše jako určitou příležitost než 
obtíž a že hodnota, již mají pro společnost 
starší lidé, jejich zkušenosti a jejich přínos 
k fungování společnosti by měly dojít 
uznání a podpory; vzhledem k tomu, že 
starší občané jsou pro naši společnost 
výhodou a že je důležité, aby se ve všech 
oblastech života využívalo jejich znalostí a 
zkušeností; vzhledem k tomu, že je třeba 
podporovat trhy se zbožím a službami 
(„stříbrná ekonomika“), jejichž vznik je 
rovněž důsledkem stárnutí populace, i 
možnosti tvorby pracovních míst, které 
představuje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že z dlouhodobého 
demografického vývoje a vývoje 
produktivity lze i bez ohledu na 

vypouští se
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hospodářskou krizi odvodit hospodářský 
scénář Evropy s nízkým hospodářským 
růstem, přičemž míra růstu bude výrazně 
nižší než míra, které bylo dosaženo 
v předchozích desetiletích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že z dlouhodobého 
demografického vývoje a vývoje 
produktivity lze i bez ohledu na 
hospodářskou krizi odvodit hospodářský 
scénář Evropy s nízkým hospodářským 
růstem, přičemž míra růstu bude výrazně 
nižší než míra, které bylo dosaženo 
v předchozích desetiletích;

D. vzhledem k tomu, že z dlouhodobého 
demografického vývoje a vývoje 
produktivity lze odvodit hospodářský 
scénář Evropy s nízkým hospodářským 
růstem, přičemž při zachování stávající 
politiky úspor by mohla být míra růstu 
nižší než míra, které bylo dosaženo 
v předchozích desetiletích;

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že z dlouhodobého 
demografického vývoje a vývoje 
produktivity lze i bez ohledu na 
hospodářskou krizi odvodit hospodářský 
scénář Evropy s nízkým hospodářským 
růstem, přičemž míra růstu bude výrazně 
nižší než míra, které bylo dosaženo 
v předchozích desetiletích;

D. vzhledem k tomu, že z dlouhodobého 
demografického vývoje a vývoje 
produktivity lze i bez ohledu na 
hospodářskou krizi pro některé členské 
státy EU odvodit hospodářský scénář 
s nízkým hospodářským růstem, přičemž 
míra růstu bude výrazně nižší než míra, 
které bylo dosaženo v předchozích 
desetiletích;
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Or. de

Pozměňovací návrh 35
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že podle Komise 
a předních ekonomů je udržení 
průměrného ročního růstu produktivity 
práce v rozmezí od 1,1 do 1,4 %, jak tomu 
bylo v uplynulých desetiletích, klíčem 
k zachování udržitelnosti důchodových 
systémů; důrazně připomíná, že další 
rezervy v produktivitě by bylo možno 
mobilizovat zvýšením energetické 
účinnosti a efektivním využíváním zdrojů 
(faktor 4 do období 2020-2025 a faktor 10 
do roku 2050); zdůrazňuje, že takový 
celkový růst produktivity může umožnit 
zvyšování přidané hodnoty a snižování 
počtu pracovních sil a může poskytnout 
pevný základ pro spravedlivé rozdělení 
zisků mezi ekonomicky aktivní osoby 
a osoby, které ekonomicky aktivní nejsou 
(jako např. důchodci, děti, žáci, studenti 
atd.);

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že rostoucí 
nezaměstnanost oslabuje průběžně 
financované důchodové systémy, zatímco 

E. vzhledem k tomu, že rostoucí 
nezaměstnanost a nestabilní podmínky na 
trhu práce oslabily v některých členských 
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fondové důchodové systémy jsou postiženy 
neuspokojivými výnosy na finančních 
trzích;

státech průběžně financované důchodové 
systémy i doplňkové důchodové systémy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že rostoucí 
nezaměstnanost oslabuje průběžně 
financované důchodové systémy, zatímco 
fondové důchodové systémy jsou postiženy 
neuspokojivými výnosy na finančních 
trzích;

E. vzhledem k tomu, že v zemích s 
vysokou mírou nezaměstnanosti jsou ve 
větší míře zasaženy průběžně financované 
důchodové systémy, zatímco fondové 
důchodové systémy jsou postiženy 
neuspokojivými výnosy, nebo dokonce 
značnými ztrátami na finančních trzích;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že rostoucí 
nezaměstnanost oslabuje průběžně 
financované důchodové systémy, zatímco 
fondové důchodové systémy jsou postiženy 
neuspokojivými výnosy na finančních 
trzích;

E. vzhledem k tomu, že rostoucí 
nezaměstnanost oslabuje průběžně 
financované důchodové systémy, zatímco 
fondové důchodové systémy jsou postiženy 
obvyklými výkyvy, v důsledku úpadků na 
burze nebo finanční a hospodářské krize, 
definitivních úpadků či výnosů na 
finančních trzích, které nejsou s jistotou 
očekávatelné;

Or. de
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Pozměňovací návrh 39
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že rostoucí 
nezaměstnanost oslabuje průběžně 
financované důchodové systémy, zatímco 
fondové důchodové systémy jsou postiženy 
neuspokojivými výnosy na finančních 
trzích;

E. vzhledem k tomu, že rostoucí 
nezaměstnanost oslabuje průběžně 
financované důchodové systémy, zatímco 
fondové důchodové systémy jsou postiženy 
neuspokojivými výnosy na finančních 
trzích a rizikovým kapitálem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že rostoucí 
nezaměstnanost oslabuje průběžně 
financované důchodové systémy, zatímco 
fondové důchodové systémy jsou postiženy 
neuspokojivými výnosy na finančních 
trzích;

E. vzhledem k tomu, že klesající míra 
zaměstnanosti a rostoucí nezaměstnanost 
oslabuje průběžně financované důchodové 
systémy, zatímco fondové důchodové 
systémy jsou postiženy neuspokojivými 
výnosy na finančních trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že Komise ve své 
zelené knize částečně připustila 
nedostatky fondových důchodových 
systémů, a současně uznala i to, že 
klesající sazby i snížení objemu aktiv měly 
vliv na výnosy a solventnost fondových 
systémů: hodnota soukromých penzijní 
fondů (2008) klesla o 20 %; že mnohé 
fondy stále ještě ani zdaleka nesplňují 
požadavky týkající se solventnosti; a dále i 
to, že většina subjektů zaměstnaneckých 
důchodových fondů nebyla schopna plnit 
své závazky;

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že komplexní a 
aktivní politika trhu práce, která se více 
zaměří na zapojení neaktivních i 
znevýhodněných osob, je klíčovým 
faktorem zajišťování prostředků pro 
průběžně financované důchodové 
systémy;

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že fondové
důchodové systémy jsou kromě toho 
postiženy neuspokojivými výnosy a 
vyššími riziky na finančních trzích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že se ukázalo, že 
myšlenka systému důchodového 
zabezpečení tvořeného třemi pilíři, shodně 
podporovaná EU, MMF i Světovou 
bankou, kdy jednu jeho část představuje 
ztenčený první pilíř odpovídající zákonem 
stanoveným důchodům a zajišťující pouze 
„základní důchod“, druhý pilíř tvoří 
fondové zaměstnanecké důchodové 
systémy a pilíř třetí pak individuální 
model spoření, nefunguje z hlediska 
spolehlivosti a přiměřenosti celkového 
důchodového zabezpečení, které ve 
výsledku poskytuje; vzhledem k tomu, že 
„působení aktiv“, s nímž se v případě 
fondových modelů počítalo, se vlivem 
finanční a hospodářské krize nijak 
neprojevilo;

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že důchodové 
systémy jsou klíčovým prvkem evropského
sociálního modelu, který lidem ve stáří 
zajišťuje důstojnou životní úroveň;

F. vzhledem k tomu, že důchodové 
systémy v celé Evropské unii zajišťují 
lidem ve stáří důstojnou životní úroveň;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že důchodové 
systémy jsou klíčovým prvkem evropského 
sociálního modelu, který lidem ve stáří 
zajišťuje důstojnou životní úroveň;

F. vzhledem k tomu, že důchodové 
systémy jsou klíčovým prvkem evropského 
sociálního modelu, který lidem po dovršení 
věku pro odchod do důchodu zajišťuje a 
zachovává důstojnou životní úroveň a 
kvalitu života, což je v souladu s článkem 
1 Listiny základních práv EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že důchodové 
systémy jsou klíčovým prvkem evropského 
sociálního modelu, který lidem ve stáří 
zajišťuje důstojnou životní úroveň;

F. vzhledem k tomu, že důchodové 
systémy jsou klíčovým prvkem evropského 
sociálního modelu, který má lidem ve stáří 
poskytnout spolehlivý základ pro finanční 
zajištění jejich životní úrovně;

Or. de
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Pozměňovací návrh 48
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že důchodové 
systémy jsou klíčovým prvkem evropského 
sociálního modelu, který lidem ve stáří 
zajišťuje důstojnou životní úroveň;

F. vzhledem k tomu, že důchodové 
systémy jsou klíčovým prvkem evropského 
sociálního modelu, který ve stáří zajišťuje 
přiměřenou životní úroveň, umožňující 
důstojný život, což je v souladu s článkem 
1 Listiny základních práv Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že důchodové 
systémy jsou klíčovým prvkem evropského 
sociálního modelu, který lidem ve stáří 
zajišťuje důstojnou životní úroveň;

F. vzhledem k tomu, že důchodové 
systémy jsou klíčovým prvkem evropského 
sociálního modelu, který lidem ve stáří 
zajišťuje takovou životní úroveň, aby 
v souladu s článkem 1 Listiny základních 
evropských práv mohli vést důstojný život, 
a vzhledem k tomu, že v širším smyslu je 
jejich politickým cílem udržení celkové 
životní úrovně, která by mimo jiné 
fungovala v rámci hospodářství díky 
zachování kupní síly, a tedy i vnitřní 
poptávky, jako automatický stabilizační 
prvek;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 50
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že důchodové 
systémy jsou klíčovým prvkem evropského 
sociálního modelu, který lidem ve stáří 
zajišťuje důstojnou životní úroveň;

F. vzhledem k tomu, že důchodové 
systémy jsou klíčovým prvkem evropského 
sociálního modelu, jehož základním a 
nezpochybnitelným cílem je zabezpečení 
dostatečných důchodů, které lidem ve stáří 
zajistí důstojnou životní úroveň a finanční 
nezávislost;

Or. el

Pozměňovací návrh 51
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že důchodové 
systémy jsou klíčovým prvkem evropského
sociálního modelu, který lidem ve stáří 
zajišťuje důstojnou životní úroveň;

F. vzhledem k tomu, že důchodové 
systémy jsou klíčovým prvkem evropských 
sociálních modelů, které lidem ve stáří 
zajišťují důstojnou životní úroveň;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že zabezpečení 
důchodů i nadále spadá do pravomocí 
členských států;
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Or. en

Pozměňovací návrh 53
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že Evropská rada 
v březnu 2001 již schválila stockholmskou 
strategii, která se zaměřuje na dosažení tří 
cílů: rychlé snížení veřejného dluhu, 
zvýšení míry zaměstnanosti a produktivity 
a reformu důchodových a zdravotních 
systémů a systémů dlouhodobé péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že zvyšování počtu 
let produktivního života a posouvání 
věkové hranice pro odchod do důchodu se 
v nákladech spojených se stárnutím 
obyvatelstva projevuje jen velmi slabě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že důchodci 
představují velmi významnou skupinu 
spotřebitelů a výkyvy v jejich spotřebním 
chování mají vážné dopady na reálnou 
ekonomiku;

Or. el

Pozměňovací návrh 56
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že penzijní systémy 
se v rámci členských států i mezi nimi 
navzájem značně liší, například co se týče 
rozsahu financování, míry účasti státu, 
struktury řízení, typu nároku, nákladové 
účinnosti, stupně kolektivity a solidarity, a 
neexistuje tudíž jednotná evropská 
typologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že lineární 
prodlužování věku pro odchod do 
důchodu či zvyšování počtu 
odpracovaných let by bylo velmi 
nespravedlivé, protože by záměrně 
nezohledňovalo náročnost některých 
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povolání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. lituje, že v mnoha členských státech byly 
v důsledku vážného prohloubení finanční 
a hospodářské krize sníženy důchodové 
dávky; vyjadřuje politování nad tím, že 
členské státy, které byly nejvíce postiženy 
krizí, provedly rozsáhlé škrty, jež mnoho 
důchodců uvrhly do chudoby nebo 
chudobou ohrožují;

1. lituje, že v mnoha členských státech byly 
v důsledku vážného prohloubení finanční 
a hospodářské krize sníženy důchodové 
dávky; vyjadřuje politování nad tím, že 
členské státy provedly rozsáhlé škrty, 
pokud jejich výše není objektivně 
podložena; 

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. lituje, že v mnoha členských státech byly 
v důsledku vážného prohloubení finanční 
a hospodářské krize sníženy důchodové 
dávky; vyjadřuje politování nad tím, že 
členské státy, které byly nejvíce postiženy 
krizí, provedly rozsáhlé škrty, jež mnoho 
důchodců uvrhly do chudoby nebo 
chudobou ohrožují;

1. konstatuje, že národní rozpočty jsou 
pod velkým tlakem a že snížení
důchodových dávek, k němuž v mnoha 
členských státech došlo, je důsledkem
vážného prohloubení finanční 
a hospodářské krize; uznává oprávněnost 
toho, že mnohé členské státy, které byly 
nejvíce postiženy krizí, přezkoumávají 
účinnost svých výdajů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. lituje, že v mnoha členských státech byly 
v důsledku vážného prohloubení finanční 
a hospodářské krize sníženy důchodové 
dávky; vyjadřuje politování nad tím, že 
členské státy, které byly nejvíce postiženy 
krizí, provedly rozsáhlé škrty, jež mnoho 
důchodců uvrhly do chudoby nebo 
chudobou ohrožují;

1. lituje, že v mnoha členských státech byly 
v důsledku vážného prohloubení finanční 
a hospodářské krize sníženy důchodové 
dávky; zdůrazňuje, že tímto způsobem se 
pokračuje v cestě liberální politiky krácení 
důchodů, nastoupené již před vypuknutím 
krize; vyjadřuje politování nad tím, že 
členské státy, které byly nejvíce postiženy 
krizí, provedly rozsáhlé škrty, jež mnoho 
důchodců uvrhly do chudoby nebo 
chudobou ohrožují;

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Jean Lambert, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. lituje, že v mnoha členských státech byly 
v důsledku vážného prohloubení finanční 
a hospodářské krize sníženy důchodové 
dávky; vyjadřuje politování nad tím, že 
členské státy, které byly nejvíce postiženy 
krizí, provedly rozsáhlé škrty, jež mnoho 
důchodců uvrhly do chudoby nebo 
chudobou ohrožují;

1. lituje, že v mnoha členských státech byly 
v důsledku vážného prohloubení finanční 
a hospodářské krize sníženy důchodové 
dávky; vyjadřuje politování nad tím, že 
členské státy, které byly nejvíce postiženy 
krizí, provedly rozsáhlé škrty, jež mnoho 
důchodců uvrhly do chudoby nebo 
chudobou ohrožují; vyzývá členské státy, 
aby zajistily, že nebudou postiženy 
nejzranitelnější skupiny obyvatel, a aby 
při zvažování negativních dopadů krize na 
důchodové dávky věnovaly patřičnou 
pozornost zájmům budoucích generací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Liisa Jaakonsaari

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 a. zdůrazňuje, že prvořadým
požadavkem je zajištění přiměřené výše a 
financování zákonem stanovených 
důchodů, tj. posílení jejich sociální a 
finanční udržitelnosti;

Or. fi

Pozměňovací návrh 63
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vítá příležitost, kterou pro EU 
představuje hodnocení současné a 
budoucí udržitelnosti důchodových 
systémů a stanovení osvědčených postupů 
a strategických opatření, jež povedou 
k nákladově nejúčinnějšímu způsobu 
zabezpečení důchodů v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)



PE502.214v02-00 30/157 AM\924597CS.doc

CS

30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. v souvislosti s důchody připomíná 
otázku rovnosti žen a mužů; zdůrazňuje, 
že je třeba dosáhnout větší rovnosti žen a 
mužů všech věkových kategorií a řešit 
sociální dopady přechodu od průběžně 
financovaných systémů k systémům 
fondovým a od důchodových plánů 
vycházejících z přiznaných dávek 
k důchodovým plánům vycházejícím 
z odvedených částek; podtrhuje naléhavou 
potřebu řešit riziko chudoby, zvláště pak 
chudoby žen, které nemohou uplatnit 
žádné nebo dostatečné nároky na osobní 
či vdovský důchod, vytvořením 
nepříspěvkové záchranné sítě pro 
zabezpečení jejich příjmu, která tyto ženy 
ochrání před chudobou;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. v souvislosti s důchody připomíná 
otázku rovnosti žen a mužů; zdůrazňuje, 
že je třeba dosáhnout větší rovnosti žen a 
mužů všech věkových kategorií a řešit 
sociální dopady přechodu od průběžně 
financovaných systémů k systémům 
fondovým a od důchodových plánů 
vycházejících z odvedených částek; 
podtrhuje naléhavou potřebu řešit riziko 
chudoby, zvláště pak chudoby žen, které 
nemohou uplatnit žádné nebo dostatečné 
nároky na osobní či vdovský důchod, 
vytvořením nepříspěvkové záchranné sítě 
pro zabezpečení jejich příjmu, která tyto 
ženy ochrání před chudobou;
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Or. en

Pozměňovací návrh 66
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje politování nad oslabením 
sociálního rozměru Unie, jež se projevuje 
v bílé knize Komise, mj. návrhem, aby se 
věk pro odchod do důchodu určoval podle 
střední délky života;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na nebezpečí, které se 
skrývá v jednostranné orientaci politiky 
na vnitřní devalvaci s ohledem na příjmy 
a udržitelnost důchodových fondů; 
zdůrazňuje, že odpovídající reakcí na krizi 
je přístup zaměřující se na rozvoj ve 
spojení s politikou racionálního 
hospodaření s veřejnými financemi;

Or. el

Pozměňovací návrh 68
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým 
růstem, v jehož důsledku budou členské 
státy muset za přísných podmínek 
konsolidovat své rozpočty a zavádět 
hospodářské reformy; souhlasí proto 
s názorem Komise uvedeným v bílé knize, 
že lidé budou muset přistoupit 
k doplňkovému zaměstnaneckému a 
případně i soukromému důchodovému 
spoření;

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 69
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým 
růstem, v jehož důsledku budou členské 
státy muset za přísných podmínek 
konsolidovat své rozpočty a zavádět 
hospodářské reformy; souhlasí proto 
s názorem Komise uvedeným v bílé knize, 
že lidé budou muset přistoupit 
k doplňkovému zaměstnaneckému a 
případně i soukromému důchodovému 
spoření;

2. zdůrazňuje, že při zachování současné 
politiky úspor pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář se střednědobě nízkým 
růstem;

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým 
růstem, v jehož důsledku budou členské 
státy muset za přísných podmínek 
konsolidovat své rozpočty a zavádět 
hospodářské reformy; souhlasí proto 
s názorem Komise uvedeným v bílé knize, 
že lidé budou muset přistoupit k 
doplňkovému zaměstnaneckému a 
případně i soukromému důchodovému 
spoření;

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým 
růstem a zranitelnější skupiny obyvatel 
bude ve vyšší míře hrozit chudoba; 
zdůrazňuje proto, že prioritou se musí stát 
dlouhodobé zabezpečení silného prvního 
pilíře;

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým 
růstem, v jehož důsledku budou členské 
státy muset za přísných podmínek 
konsolidovat své rozpočty a zavádět 
hospodářské reformy; souhlasí proto 
s názorem Komise uvedeným v bílé knize, 
že lidé budou muset přistoupit k 
doplňkovému zaměstnaneckému a 
případně i soukromému důchodovému 
spoření;

2. vzhledem k riziku, že pravděpodobně 
nastane hospodářský scénář s dlouhodobě 
nízkým růstem, v jehož důsledku budou 
členské státy muset za přísných podmínek 
konsolidovat své rozpočty a zavádět 
hospodářské reformy, zdůrazňuje 
nezbytnost zachování systémů sociální 
ochrany;

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Jean Lambert, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým
růstem, v jehož důsledku budou členské 
státy muset za přísných podmínek 
konsolidovat své rozpočty a zavádět 
hospodářské reformy; souhlasí proto
s názorem Komise uvedeným v bílé knize, 
že lidé budou muset přistoupit k 
doplňkovému zaměstnaneckému a 
případně i soukromému důchodovému 
spoření;

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým 
růstem, v jehož důsledku budou členské 
státy muset za přísných podmínek 
konsolidovat své rozpočty a zavádět 
hospodářské reformy; vyjadřuje proto 
politování nad tím, že Komise nedocenila
důležitost prvního pilíře, který představuje 
důchodové zabezpečení pro 
nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, a 
bezprostřední vztah mezi důchody 
poskytovanými v rámci prvního pilíře jako 
zajištění proti chudobě a cíli EU v oblasti 
boje proti chudobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým 
růstem, v jehož důsledku budou členské 
státy muset za přísných podmínek 
konsolidovat své rozpočty a zavádět 
hospodářské reformy; souhlasí proto 
s názorem Komise uvedeným v bílé knize, 
že lidé budou muset přistoupit k 
doplňkovému zaměstnaneckému a 
případně i soukromému důchodovému 
spoření;

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým 
růstem, v jehož důsledku budou členské 
státy muset za přísných podmínek 
konsolidovat své rozpočty a zavádět 
hospodářské reformy; uznává, že tento má 
rovněž dopady na finanční postavení 
zaměstnavatelů a produktivní části 
obyvatelstva; souhlasí proto s názorem 
Komise uvedeným v bílé knize, že lidé 
budou muset v rámci možností přistoupit 
k doplňkovému zaměstnaneckému a 
případně i soukromému důchodovému 
spoření; poukazuje na to, že je třeba 
zachovat a zlepšit daňové pobídky, které 
budou stimulovat lidi k tomu, aby si na 
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své důchody spořili více a déle;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým 
růstem, v jehož důsledku budou členské 
státy muset za přísných podmínek 
konsolidovat své rozpočty a zavádět 
hospodářské reformy; souhlasí proto 
s názorem Komise uvedeným v bílé knize, 
že lidé budou muset přistoupit 
k doplňkovému zaměstnaneckému a 
případně i soukromému důchodovému 
spoření;

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým 
růstem, v jehož důsledku budou členské 
státy muset za přísných podmínek 
konsolidovat své rozpočty a zavádět 
hospodářské reformy; podporuje proto 
výzvu Komise uvedenou v bílé knize, že 
členské státy musí reformovat své 
důchodové systémy;

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým 
růstem, v jehož důsledku budou členské 
státy muset za přísných podmínek 
konsolidovat své rozpočty a zavádět 
hospodářské reformy; souhlasí proto 
s názorem Komise uvedeným v bílé knize, 
že lidé budou muset přistoupit 
k doplňkovému zaměstnaneckému a 
případně i soukromému důchodovému 

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým 
růstem, v jehož důsledku budou členské 
státy muset za přísného dodržování zásad 
řádné správy veřejných financí
konsolidovat své rozpočty a zavádět 
hospodářské reformy; souhlasí proto 
s názorem Komise uvedeným v bílé knize, 
že lidé budou muset přistoupit 
k doplňkovému zaměstnaneckému a 
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spoření; případně i soukromému důchodovému 

spoření;

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým 
růstem, v jehož důsledku budou členské 
státy muset za přísných podmínek 
konsolidovat své rozpočty a zavádět 
hospodářské reformy; souhlasí proto 
s názorem Komise uvedeným v bílé knize, 
že lidé budou muset přistoupit 
k doplňkovému zaměstnaneckému a 
případně i soukromému důchodovému 
spoření;

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým 
růstem, v jehož důsledku budou členské 
státy muset za přísných podmínek 
konsolidovat své veřejné finance a zavádět 
hospodářské reformy; souhlasí proto 
s názorem Komise uvedeným v bílé knize, 
že lidé budou muset přistoupit 
k doplňkovému zaměstnaneckému a 
případně i soukromému důchodovému 
spoření;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým 
růstem, v jehož důsledku budou členské 
státy muset za přísných podmínek 
konsolidovat své rozpočty a zavádět 
hospodářské reformy; souhlasí proto 
s názorem Komise uvedeným v bílé knize, 
že lidé budou muset přistoupit 
k doplňkovému zaměstnaneckému a 

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým 
růstem, v jehož důsledku budou mnohé
členské státy muset za přísných podmínek 
konsolidovat své rozpočty a zavádět 
hospodářské reformy; souhlasí proto 
s názorem Komise uvedeným v bílé knize, 
že lidé budou muset přistoupit 
k doplňkovému zaměstnaneckému a 
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případně i soukromému důchodovému 
spoření;

případně i soukromému důchodovému 
spoření;

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým 
růstem, v jehož důsledku budou členské 
státy muset za přísných podmínek 
konsolidovat své rozpočty a zavádět 
hospodářské reformy; souhlasí proto 
s názorem Komise uvedeným v bílé knize, 
že lidé budou muset přistoupit 
k doplňkovému zaměstnaneckému a 
případně i soukromému důchodovému 
spoření;

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým 
růstem, v jehož důsledku budou členské 
státy muset za přísných podmínek 
konsolidovat své rozpočty a zavádět 
hospodářské reformy; souhlasí proto 
s názorem Komise uvedeným v bílé knize, 
že lidé budou muset přistoupit 
k doplňkovému zaměstnaneckému a 
osobnímu, případnému soukromému 
důchodovému spoření;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane 
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým 
růstem, v jehož důsledku budou členské 
státy muset za přísných podmínek 
konsolidovat své rozpočty a zavádět 
hospodářské reformy; souhlasí proto 
s názorem Komise uvedeným v bílé knize, 
že lidé budou muset přistoupit 
k doplňkovému zaměstnaneckému a 

2. zdůrazňuje, že pravděpodobně nastane
hospodářský scénář s dlouhodobě nízkým 
růstem, v jehož důsledku budou členské 
státy muset za přísných podmínek 
konsolidovat své rozpočty a zavádět 
hospodářské reformy; souhlasí proto 
s názorem Komise uvedeným v bílé knize, 
že lidé budou muset přistoupit 
k doplňkovému zaměstnaneckému a 
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případně i soukromému důchodovému 
spoření;

případně i soukromému důchodovému 
spoření; vyzývá členské státy, aby na 
základě osobních nároků na důchod pro 
všechny zajistily přiměřené starobní 
důchody a zachovaly rovný přístup 
k povinným, státem regulovaným 
důchodům bez ohledu na to, zda dojde, či 
nedojde k zavedení doplňkových důchodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. považuje rostoucí počet seniorů, 
zejména žen, žijících pod hranicí chudoby 
za velmi zneklidňující a domnívá se, že 
důchodové systémy by měly zajistit 
přiměřenou a důstojnou životní úroveň 
pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále 
důchody z prvního pilíře; vyzývá členské 
státy, aby reformovaly důchodové systémy 
v rámci prvního pilíře a upravily počet 
započitatelných let podle měnícího se 
poměru důchodců a osob v produktivním 
věku, aby jiné důležité veřejné výdaje 

3. zdůrazňuje, že důchody z prvního pilíře 
musí být pro důchodce i nadále 
nejdůležitějším zdrojem jejich příjmů; 
vyzývá členské státy k tomu, aby 
pokračovaly ve vytváření aktivnějších a
strategií trhu práce podporujících 
začlenění, které umožní snížit poměr 
ekonomické závislosti mezi osobami 
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nebyly kvůli nákladům na veřejné 
důchody odsunuty stranou; vyzývá 
členské státy, aby zaručily, že důchody z 
prvního pilíře doplněné v případě potřeby 
o dávky životního minima zajistí důstojný 
minimální příjem;

neproduktivními a produktivními a zajistit 
dostatečnou pracovní sílu, a aby tyto 
reformy spojily s trvalým zlepšováním 
pracovních podmínek a zaváděním 
programů odborné přípravy v rámci 
celoživotního vzdělávání, které umožní 
zdravější a delší výkon povolání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
reformovaly důchodové systémy v rámci 
prvního pilíře a upravily počet 
započitatelných let podle měnícího se 
poměru důchodců a osob v produktivním 
věku, aby jiné důležité veřejné výdaje 
nebyly kvůli nákladům na veřejné 
důchody odsunuty stranou; vyzývá 
členské státy, aby zaručily, že důchody 
z prvního pilíře doplněné v případě 
potřeby o dávky životního minima zajistí 
důstojný minimální příjem;

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
zaručily důchody z prvního pilíře a 
postaraly se tak důchodcům o přiměřené 
příjmy, které jim umožní vést důstojný 
život a nespadnout pod hranici chudoby;

Or. pt

Pozměňovací návrh 83
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
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příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
reformovaly důchodové systémy v rámci 
prvního pilíře a upravily počet 
započitatelných let podle měnícího se 
poměru důchodců a osob v produktivním 
věku, aby jiné důležité veřejné výdaje 
nebyly kvůli nákladům na veřejné 
důchody odsunuty stranou; vyzývá 
členské státy, aby zaručily, že důchody z 
prvního pilíře doplněné v případě potřeby o 
dávky životního minima zajistí důstojný 
minimální příjem;

příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vybízí členské státy, aby 
své systémy utvářely způsobem 
odpovídajícím požadavkům na zajištění 
standardní životní úrovně prostřednictvím 
důchodů, jejichž těžištěm bude první pilíř, 
který musí být díky širší základně 
financování a rozvoji pracovní síly 
schopen zabezpečit uspokojivé a 
spolehlivé důchody; vyzývá členské státy, 
aby zaručily, že důchody z prvního pilíře 
doplněné v případě potřeby o dávky 
životního minima zajistí příslušnou životní 
úroveň nebo přinejmenším důstojný 
minimální příjem1;
__________________
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
8. října 2008 o podpoře sociálního 
začlenění a boji proti chudobě, včetně 
chudoby dětí, v Evropské unii (Úř. věst. 
C 9E, 15.1.2010, s. 11).

Or. de

Pozměňovací návrh 84
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
reformovaly důchodové systémy v rámci 
prvního pilíře a upravily počet 
započitatelných let podle měnícího se 
poměru důchodců a osob v produktivním 
věku, aby jiné důležité veřejné výdaje 
nebyly kvůli nákladům na veřejné 
důchody odsunuty stranou; vyzývá 
členské státy, aby zaručily, že důchody 
z prvního pilíře doplněné v případě potřeby 
o dávky životního minima zajistí důstojný 

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
reformovaly důchodové systémy v rámci 
prvního pilíře, tak aby se věk pro odchod 
do důchodu nevyměřoval na základě 
střední délky života, nýbrž podle počtu 
odpracovaných započitatelných let; vyzývá 
členské státy, aby zaručily, že důchody 
z prvního pilíře doplněné o dávky 
životního minima zajistí důstojný 
minimální příjem;
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minimální příjem;

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
reformovaly důchodové systémy v rámci 
prvního pilíře a upravily počet 
započitatelných let podle měnícího se 
poměru důchodců a osob v produktivním 
věku, aby jiné důležité veřejné výdaje 
nebyly kvůli nákladům na veřejné 
důchody odsunuty stranou; vyzývá 
členské státy, aby zaručily, že důchody z 
prvního pilíře doplněné v případě potřeby o 
dávky životního minima zajistí důstojný 
minimální příjem;

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
reformovaly důchodové systémy v rámci 
prvního pilíře a zákonem stanovený věk 
pro odchod do důchodu upravily podle 
skutečného počtu započitatelných let, 
nikoli na základě pevně stanoveného věku; 
vyzývá členské státy, aby zaručily, že 
důchody z prvního pilíře doplněné v 
případě potřeby o dávky životního minima 
zajistí důstojný minimální příjem;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
reformovaly důchodové systémy v rámci
prvního pilíře a upravily počet 
započitatelných let podle měnícího se 
poměru důchodců a osob v produktivním 

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro mnohé důchodce i nadále 
důchody z prvního pilíře; vyzývá členské 
státy, aby zvážily provedení reformy
důchodových systémů v rámci prvního 
pilíře a upravily počet započitatelných let 
podle měnícího se poměru důchodců a 
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věku, aby jiné důležité veřejné výdaje 
nebyly kvůli nákladům na veřejné důchody 
odsunuty stranou; vyzývá členské státy, aby 
zaručily, že důchody z prvního pilíře 
doplněné v případě potřeby o dávky 
životního minima zajistí důstojný 
minimální příjem;

osob v produktivním věku, aby jiné 
důležité veřejné výdaje nebyly kvůli 
nákladům na veřejné důchody odsunuty 
stranou; 

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
reformovaly důchodové systémy v rámci 
prvního pilíře a upravily počet 
započitatelných let podle měnícího se 
poměru důchodců a osob v produktivním 
věku, aby jiné důležité veřejné výdaje 
nebyly kvůli nákladům na veřejné důchody 
odsunuty stranou; vyzývá členské státy, 
aby zaručily, že důchody z prvního pilíře 
doplněné v případě potřeby o dávky 
životního minima zajistí důstojný 
minimální příjem;

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
reformovaly důchodové systémy v rámci 
prvního pilíře a upravily počet 
započitatelných let podle měnícího se 
poměru důchodců a osob v produktivním 
věku, aby jiné důležité veřejné výdaje 
nebyly kvůli nákladům na veřejné důchody 
odsunuty stranou; vyzývá členské státy, 
aby zaručily, že důchody budou tvořit
spolehlivý základ pro finanční 
zabezpečení životní úrovně, kvality života 
a samostatné a důstojné existence; 
zákonem stanovený závazek zajištění 
minimální výše důchodu, která umožní 
uspokojení existenčních potřeb, by měl být 
chápán jako opatření v rámci boje proti 
chudobě, a tedy jako součást sociální 
podpory, nikoli průběžně financovaného 
systému důchodového zabezpečení;

Or. de

Pozměňovací návrh 88
Jean Lambert, Marije Cornelissen
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
reformovaly důchodové systémy v rámci 
prvního pilíře a upravily počet 
započitatelných let podle měnícího se 
poměru důchodců a osob v produktivním 
věku, aby jiné důležité veřejné výdaje 
nebyly kvůli nákladům na veřejné důchody 
odsunuty stranou; vyzývá členské státy, 
aby zaručily, že důchody z prvního pilíře 
doplněné v případě potřeby o dávky 
životního minima zajistí důstojný 
minimální příjem;

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
v souvislosti s prováděním reforem 
důchodových systémů v rámci prvního 
pilíře řešily problém měnícího se poměru 
důchodců a produktivních osob zvýšením 
míry zaměstnanosti za využití různých 
opatření, a to i proto, aby jiné důležité 
veřejné výdaje nebyly kvůli nákladům na 
veřejné důchody odsunuty stranou; vyzývá 
členské státy, aby zaručily, že důchody 
z prvního pilíře doplněné v případě potřeby 
o dávky životního minima zajistí celkový
důstojný minimální příjem nad hranicí 
chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
reformovaly důchodové systémy v rámci 
prvního pilíře a upravily počet 
započitatelných let podle měnícího se 
poměru důchodců a osob v produktivním 
věku, aby jiné důležité veřejné výdaje 
nebyly kvůli nákladům na veřejné důchody 
odsunuty stranou; vyzývá členské státy, 
aby zaručily, že důchody z prvního pilíře
doplněné v případě potřeby o dávky 

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále veřejné 
důchodové systémy; vyzývá členské státy, 
aby reformovaly své veřejné důchodové 
systémy v rámci prvního pilíře a upravily 
počet započitatelných let a věk odchodu do 
důchodu podle měnícího se poměru 
důchodců a osob v produktivním věku, aby 
jiné důležité veřejné výdaje, zejména 
sociální investice, nebyly kvůli nákladům 
na veřejné důchody odsunuty stranou; 
vyzývá členské státy, aby zaručily, že 
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životního minima zajistí důstojný 
minimální příjem;

veřejné důchodové systémy doplněné v 
případě potřeby o dávky životního minima 
zajistí důstojný minimální příjem;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
reformovaly důchodové systémy v rámci 
prvního pilíře a upravily počet 
započitatelných let podle měnícího se 
poměru důchodců a osob v produktivním 
věku, aby jiné důležité veřejné výdaje 
nebyly kvůli nákladům na veřejné důchody 
odsunuty stranou; vyzývá členské státy, 
aby zaručily, že důchody z prvního pilíře 
doplněné v případě potřeby o dávky 
životního minima zajistí důstojný 
minimální příjem;

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
reformovaly důchodové systémy v rámci 
prvního pilíře a s ohledem na míru 
zaměstnanosti upravily počet 
započitatelných let podle měnícího se 
poměru důchodců a osob v produktivním 
věku, aby jiné důležité veřejné výdaje 
nebyly kvůli nákladům na veřejné důchody 
odsunuty stranou; vyzývá členské státy, 
aby zaručily, že důchody z prvního pilíře 
doplněné v případě potřeby o dávky 
životního minima zajistí důstojnou životní 
úroveň a hospodářskou nezávislost;

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Csaba Őry

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
reformovaly důchodové systémy v rámci 

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
reformovaly důchodové systémy v rámci 
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prvního pilíře a upravily počet 
započitatelných let podle měnícího se 
poměru důchodců a osob v produktivním 
věku, aby jiné důležité veřejné výdaje 
nebyly kvůli nákladům na veřejné důchody 
odsunuty stranou; vyzývá členské státy, 
aby zaručily, že důchody z prvního pilíře 
doplněné v případě potřeby o dávky 
životního minima zajistí důstojný 
minimální příjem;

prvního pilíře a upravily počet 
započitatelných let podle měnícího se 
poměru důchodců a osob v produktivním 
věku, aby jiné důležité veřejné výdaje 
nebyly kvůli nákladům na veřejné důchody 
odsunuty stranou; vyzývá členské státy, 
aby zaručily, že důchody z prvního pilíře 
doplněné v případě potřeby o dávky 
životního minima zajistí důstojný příjem 
srovnatelný s dřívějším výdělkem a 
odpovídající zaplaceným příspěvkům;

Or. hu

Pozměňovací návrh 92
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
reformovaly důchodové systémy v rámci 
prvního pilíře a upravily počet 
započitatelných let podle měnícího se 
poměru důchodců a osob v produktivním 
věku, aby jiné důležité veřejné výdaje 
nebyly kvůli nákladům na veřejné důchody 
odsunuty stranou; vyzývá členské státy, 
aby zaručily, že důchody z prvního pilíře 
doplněné v případě potřeby o dávky 
životního minima zajistí důstojný 
minimální příjem;

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře, které představují 
nejvhodnější způsob zabezpečení 
starobního důchodu, a to zejména pro 
nejzranitelnější skupiny obyvatel, jako 
jsou pracovníci s nízkými příjmy, osoby, 
které svou zaměstnaneckou dráhu 
z opodstatněných příčin přerušily atd.; 
vyzývá členské státy, aby reformovaly 
důchodové systémy v rámci prvního pilíře 
a upravily počet započitatelných let podle 
měnícího se poměru důchodců a osob 
v produktivním věku, aby jiné důležité 
veřejné výdaje nebyly kvůli nákladům na 
veřejné důchody odsunuty stranou; vyzývá 
členské státy, aby zaručily, že důchody 
z prvního pilíře doplněné v případě potřeby 
o dávky životního minima zajistí důstojný 
minimální příjem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
reformovaly důchodové systémy v rámci 
prvního pilíře a upravily počet 
započitatelných let podle měnícího se 
poměru důchodců a osob v produktivním 
věku, aby jiné důležité veřejné výdaje 
nebyly kvůli nákladům na veřejné důchody 
odsunuty stranou; vyzývá členské státy, 
aby zaručily, že důchody z prvního pilíře 
doplněné v případě potřeby o dávky 
životního minima zajistí důstojný 
minimální příjem;

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, ve 
kterých jsou v tomto směru znatelné 
nedostatky, aby reformovaly důchodové 
systémy v rámci prvního pilíře a upravily 
počet započitatelných let podle měnícího se 
poměru důchodců a osob v produktivním 
věku, aby jiné důležité veřejné výdaje 
nebyly kvůli nákladům na veřejné důchody 
odsunuty stranou; vyzývá členské státy, 
aby zaručily, že důchody z prvního pilíře 
doplněné v případě potřeby o dávky 
životního minima zajistí důstojný 
minimální příjem;

Or. de

Pozměňovací návrh 94
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
reformovaly důchodové systémy v rámci 
prvního pilíře a upravily počet 
započitatelných let podle měnícího se 
poměru důchodců a osob v produktivním 
věku, aby jiné důležité veřejné výdaje 
nebyly kvůli nákladům na veřejné důchody 
odsunuty stranou; vyzývá členské státy, 
aby zaručily, že důchody z prvního pilíře 
doplněné v případě potřeby o dávky 

3. zdůrazňuje, že nejdůležitějším zdrojem 
příjmů jsou pro důchodce i nadále důchody 
z prvního pilíře; vyzývá členské státy, aby 
reformovaly důchodové systémy v rámci 
prvního pilíře a upravily počet 
započitatelných let podle měnící se střední 
délky života a poměru důchodců a osob 
v produktivním věku, aby jiné důležité 
veřejné výdaje nebyly kvůli nákladům na 
veřejné důchody odsunuty stranou; vyzývá 
členské státy, aby zaručily, že důchody 
z prvního pilíře doplněné v případě potřeby 
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životního minima zajistí důstojný 
minimální příjem;

o dávky životního minima zajistí důstojný 
minimální příjem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že finanční krize jasně 
ukázala důležitost prvního pilíře pro 
udržitelnost a zdokonalení důchodových 
systémů; podtrhuje nutnost uskutečnění 
reforem důchodových systémů v rámci 
zachování veřejných, solidárních a 
všeobecně přístupných systémů sociálního 
zabezpečení, které zajistí důstojné příjmy 
pro všechny a budou tak výrazem 
skutečné solidarity mezi generacemi;

Or. pt

Pozměňovací návrh 96
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že vyvážený poměr mezi 
počtem let produktivního a důchodového 
věku není určován pouze věkem odchodu 
do důchodu, nýbrž především počtem let 
produktivního života, které této důchodové 
hranici předcházejí;

Or. de



PE502.214v02-00 48/157 AM\924597CS.doc

CS

48
Pozměňovací návrh 97
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že významnou prioritu 
reformního úsilí v oblasti důchodů by 
měly mít aspekty týkající se boje proti 
chudobě; zdůrazňuje, že nebudou-li 
v tomto ohledu podniknuta ráznější 
opatření, nepodaří se pravděpodobně 
dosáhnout cíle strategie Evropa 2020, 
který se týká chudoby a sociálního 
vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby posílily 
veřejné penze rozvojem kvality pracovních 
míst, zvyšováním mezd, zlepšováním 
kvality sociálních služeb a trvalou 
dostupností prostředků k financování 
systémů sociálního zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že většina zaměstnanců 
v EU není součástí zaměstnaneckých 
důchodových systémů a většina skupin 
obyvatelstva nemá dostatečné informace o 
třetím pilíři;

Or. de

Pozměňovací návrh 100
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že veřejné důchodové 
systémy by se měly na rozdíl od ostatních 
opírat o mezigenerační a generační 
solidaritu; domnívá se proto, že veřejné 
důchodové systémy mohou nejlépe sloužit 
zachování životní úrovně osob na penzi a 
jako ochrana starších osob před 
chudobou a že jiné systémy je mohou 
doplňovat, v žádném případě však 
nahradit; vyzývá členské státy, aby 
v rámci prvního pilíře zaručily takové 
důchody, které zajistí příjem odpovídající 
úrovni důstojné životní úrovně;

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyjadřuje politování nad tím, že 
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Komise se ve své bílé knize nezabývá 
základní potřebou posílení státních 
důchodových systémů ani otázkou 
diverzifikace jejich zdrojů financování, jíž 
by mohlo být dosaženo například formou 
obecného sociálního příspěvku 
umožňujícího využívat pro účely takového 
financování výnosů z tohoto kapitálu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. připomíná, že pobídky v podobě 
daňových úlev, které měly sloužit jako 
podpora systémů individuálního 
důchodového spoření, mají nepříznivé 
dopady na veřejné rozpočty a na systémy 
sociálního zabezpečení; vyzývá 
k výraznějšímu snížení nákladů, větší 
transparentnosti, důslednějšímu dohledu 
a lepší ochraně spotřebitelů v oblasti 
systémů soukromého spoření;

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Jean Lambert, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že krize poukázala na to, že 
fondové i průběžně financované 
důchodové systémy jsou zranitelné; 

4. konstatuje, že krize poukázala na to, že 
fondové i průběžně financované 
důchodové systémy jsou zranitelné;
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doporučuje vícepilířové důchodové 
systémy, jež tvoří alespoň: 
[...]

vyzývá Komisi, aby zajistila, že stávající či 
budoucí úprava v důchodové oblasti bude 
podporovat vícepilířové důchodové 
systémy;

vyzývá Komisi, aby zajistila, že stávající či 
budoucí úprava v důchodové oblasti bude 
podporovat vícepilířové důchodové 
systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 4 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že krize poukázala na to, že 
fondové i průběžně financované 
důchodové systémy jsou zranitelné; 
doporučuje vícepilířové důchodové 
systémy, jež tvoří alespoň:

4. konstatuje, že krize poukázala 
v některých státech na to, že fondové i 
průběžně financované důchodové systémy 
jsou zranitelné; doporučuje, aby se 
k důchodovým reformám přistupovalo 
komplexně při zohlednění všech složek 
důchodových systémů, tak aby tento 
systém tvořily:

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 4 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že krize poukázala na to, že 
fondové i průběžně financované 
důchodové systémy jsou zranitelné; 
doporučuje vícepilířové důchodové 

4. konstatuje, že finanční a hospodářská
krize poukázala na to, že jsou zranitelné 
zejména fondové důchodové systémy; 
doporučuje vícepilířové důchodové 
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systémy, jež tvoří alespoň: systémy, jež tvoří alespoň:

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 4 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že krize poukázala na to, že 
fondové i průběžně financované 
důchodové systémy jsou zranitelné; 
doporučuje vícepilířové důchodové 
systémy, jež tvoří alespoň:

4. konstatuje, že krize a výzvy spojené se 
stárnutím obyvatelstva poukázaly na to, že 
fondové i průběžně financované 
důchodové systémy jsou zranitelné; 
doporučuje vícepilířové důchodové 
systémy, jež povedou k další 
individualizaci důchodových systémů; 
zdůrazňuje, že důchodové systémy jsou 
hluboce zakotveny v kulturních, 
sociálních, politických a hospodářských 
podmínkách každého členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 4 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že krize poukázala na to, že 
fondové i průběžně financované 
důchodové systémy jsou zranitelné; 
doporučuje vícepilířové důchodové 
systémy, jež tvoří alespoň:

4. konstatuje, že krize poukázala na to, že 
fondové i průběžně financované 
důchodové systémy jsou zranitelné; 
doporučuje, aby členské státy případně 
zvážily možnost zavedení či zachování 
vícepilířových důchodových systémů, jež 
tvoří například:

Or. en



AM\924597CS.doc 53/157 PE502.214v02-00

CS

53

Pozměňovací návrh 108
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 4 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že krize poukázala na to, že 
fondové i průběžně financované
důchodové systémy jsou zranitelné; 
doporučuje vícepilířové důchodové 
systémy, jež tvoří alespoň:

4. konstatuje, že bankovní a finanční krize
poukázala na to, že zejména fondové, ale i 
průběžně financované důchodové systémy 
jsou zranitelné; doporučuje vícepilířové 
důchodové systémy, jež tvoří alespoň:

Or. de

Pozměňovací návrh 109
Csaba Őry

Návrh usnesení
Bod 4 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že krize poukázala na to, že 
fondové i průběžně financované 
důchodové systémy jsou zranitelné; 
doporučuje vícepilířové důchodové 
systémy, jež tvoří alespoň:

4. konstatuje, že krize poukázala na to, že 
fondové i průběžně financované 
důchodové systémy jsou zranitelné; 
doporučuje vícepilířové důchodové 
systémy, jež mohou tvořit:

Or. hu

Pozměňovací návrh 110
Jean Lambert, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i. důstojný minimální důchod z veřejných vypouští se
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prostředků (první pilíř);

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i. důstojný minimální důchod z veřejných 
prostředků (první pilíř);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i. důstojný minimální důchod z veřejných 
prostředků (první pilíř);

i. první pilíř zajišťující dostatečnou životní 
úroveň;

Or. de

Pozměňovací návrh 113
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i. důstojný minimální důchod z veřejných 
prostředků (první pilíř);

i. důchod z veřejných prostředků v rámci 
průběžně financovaného prvního pilíře, 
který umožní vytvořit spolehlivý základ 
pro finanční zabezpečení životní úrovně, 
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kvality života a samostatné a důstojné 
existence;

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i. důstojný minimální důchod z veřejných 
prostředků (první pilíř);

i. důchod z veřejných prostředků (první 
pilíř), který zajistí dostatečnou životní 
úroveň;

Or. de

Pozměňovací návrh 115
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i. důstojný minimální důchod z veřejných 
prostředků (první pilíř);

i. především přiměřený důchod 
z veřejných prostředků (první pilíř), který 
umožní důstojný život a zajistí dostatečný 
doplňkový příjem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. i
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i. důstojný minimální důchod z veřejných 
prostředků (první pilíř);

i. veřejný důchodový systém, který by 
zahrnoval průběžně financovanou nebo 
fondovou složku či obě tyto složky zároveň 
a který by zaručoval důstojný minimální 
důchod;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Jean Lambert, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii. fondový důchod, důchod vyplývající ze 
zaměstnání, povinný kolektivní důchod 
(druhý pilíř), spravovaný pokud možno 
(odvětvovými) sociálními partnery;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii. fondový důchod, důchod vyplývající ze 
zaměstnání, povinný kolektivní důchod 
(druhý pilíř), spravovaný pokud možno 
(odvětvovými) sociálními partnery;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 119
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii. fondový důchod, důchod vyplývající ze 
zaměstnání, povinný kolektivní důchod
(druhý pilíř), spravovaný pokud možno 
(odvětvovými) sociálními partnery;

spolehlivý a transparentní důchod 
z veřejných prostředků (první pilíř) jako 
základ finančního zabezpečení dostatečné 
životní úrovně;

Or. de

Pozměňovací návrh 120
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii. fondový důchod, důchod vyplývající ze 
zaměstnání, povinný kolektivní důchod 
(druhý pilíř), spravovaný pokud možno 
(odvětvovými) sociálními partnery;

ii. všeobecně dostupné zaměstnanecké 
důchodové fondy vyplývající ze 
zaměstnání, spravované pokud možno 
(odvětvovými) sociálními partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii. fondový důchod, důchod vyplývající ze 
zaměstnání, povinný kolektivní důchod
(druhý pilíř), spravovaný pokud možno 
(odvětvovými) sociálními partnery;

ii. fondový, všeobecně rozšířený kolektivní
důchod vyplývající ze zaměstnání (druhý 
pilíř), spravovaný na odvětvové či 
podnikové úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 122
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

fondový důchod, důchod vyplývající ze 
zaměstnání, povinný kolektivní důchod
(druhý pilíř), spravovaný pokud možno 
(odvětvovými) sociálními partnery;

ii. kolektivní fondový doplňkový 
všeobecný důchod vyplývající ze 
zaměstnání (druhý pilíř), spravovaný 
(odvětvovými) sociálními partnery, který 
bude stanovený pokud možno na základě 
kolektivních smluv a který v sobě zohlední 
základní rozměry solidarity mezi 
zaměstnanci a odpovědnosti 
zaměstnavatelů; tuto odpovědnost nemusí 
nést veřejné orgány;

Or. fr

Pozměňovací návrh 123
Csaba Őry

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii. fondový důchod, důchod vyplývající ze 
zaměstnání, povinný kolektivní důchod
(druhý pilíř), spravovaný pokud možno 
(odvětvovými) sociálními partnery;

ii. kolektivní fondový důchod vyplývající 
ze zaměstnání (druhý pilíř), který může být 
spravovaný i (odvětvovými) sociálními 
partnery;

Or. hu

Pozměňovací návrh 124
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. ii
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii. fondový důchod, důchod vyplývající ze 
zaměstnání, povinný kolektivní důchod
(druhý pilíř), spravovaný pokud možno 
(odvětvovými) sociálními partnery;

ii. kolektivní fondový důchod vyplývající 
ze zaměstnání (druhý pilíř), který může být 
spravován (odvětvovými) sociálními 
partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii. fondový důchod, důchod vyplývající ze 
zaměstnání, povinný kolektivní důchod
(druhý pilíř), spravovaný pokud možno
(odvětvovými) sociálními partnery;

ii. povinný fondový důchod vyplývající ze 
zaměstnání (druhý pilíř), sjednávaný 
pokud možno sociálními partnery a 
spravovaný nezávislými orgány, které mají 
veřejnou odpovědnost a zahrnují 
účastníky daného systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii. fondový důchod, důchod vyplývající ze 
zaměstnání, povinný kolektivní důchod
(druhý pilíř), spravovaný pokud možno 
(odvětvovými) sociálními partnery;

ii. kolektivní důchod vyplývající ze 
zaměstnání (druhý pilíř), který bude
spravovaný pokud možno (odvětvovými) 
sociálními partnery a který bude mít 
doplňkový charakter;

Or. de
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Pozměňovací návrh 127
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii. fondový důchod, důchod vyplývající ze 
zaměstnání, povinný kolektivní důchod
(druhý pilíř), spravovaný pokud možno 
(odvětvovými) sociálními partnery;

ii. povinný kolektivní fondový důchod 
vyplývající ze zaměstnání (druhý pilíř), 
spravovaný (odvětvovými) sociálními 
partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii. fondový důchod, důchod vyplývající ze 
zaměstnání, povinný kolektivní důchod
(druhý pilíř), spravovaný pokud možno 
(odvětvovými) sociálními partnery;

povinný kolektivní fondový důchod 
vyplývající ze zaměstnání (druhý pilíř), 
spravovaný pokud možno (odvětvovými) 
sociálními partnery; zaměstnancům by měl 
přitom zůstat právní nárok na využívání 
penzijních produktů druhého pilíře; 
příspěvky zaměstnavatele na 
zaměstnanecké důchody by se i nadále 
měly řídit zásadou dobrovolnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 129
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. ii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii. fondový důchod, důchod vyplývající ze 
zaměstnání, povinný kolektivní důchod
(druhý pilíř), spravovaný pokud možno 

ii. povinný kolektivní fondový důchod 
vyplývající ze zaměstnání (druhý pilíř), 
spravovaný pokud možno (odvětvovými) 
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(odvětvovými) sociálními partnery; sociálními partnery a s povinnou účastí 

dotyčných zaměstnavatelů a zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Jean Lambert, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii. individuální důchod ze soukromého 
spoření (třetí pilíř);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii. individuální důchod ze soukromého 
spoření (třetí pilíř);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii. individuální důchod ze soukromého 
spoření (třetí pilíř);

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 133
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii. individuální důchod ze soukromého 
spoření (třetí pilíř);

iii. soukromé důchodové spoření;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii. individuální důchod ze soukromého 
spoření (třetí pilíř);

iii. dobrovolný fondový důchod vyplývající 
ze zaměstnání (druhý pilíř), spravovaný 
pokud možno sociálními partnery;

Or. de

Pozměňovací návrh 135
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 4 – písm. iii

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii. individuální důchod ze soukromého 
spoření (třetí pilíř);

iii. a pro ty, kteří mají takovou možnost, 
dobrovolné soukromé individuální spoření
(třetí pilíř), které však nesmí být v žádném 
případě podporováno formou daňových 
pobídek;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 136
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 4 – pododstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá členské státy, aby zvážily, zda tyto 
systémy nebo jim podobné zavedou, pokud 
ještě neexistují; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že stávající či budoucí úprava 
v důchodové oblasti bude podporovat 
vícepilířové důchodové systémy;

vyzývá Komisi, aby zajistila, že stávající či 
budoucí úprava v důchodové oblasti bude 
podporovat vícepilířové důchodové 
systémy se zřetelem ke specifickým 
podmínkám důchodových systémů 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Jean Lambert, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 – pododstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá členské státy, aby zvážily, zda tyto 
systémy nebo jim podobné zavedou, pokud 
ještě neexistují; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že stávající či budoucí úprava 
v důchodové oblasti bude podporovat 
vícepilířové důchodové systémy;

vyzývá Komisi, aby zajistila, že stávající či 
budoucí úprava v důchodové oblasti bude 
podporovat a plně zohledňovat 
vícepilířové důchodové systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Milan Cabrnoch
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Návrh usnesení
Bod 4 – pododstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá členské státy, aby zvážily, zda tyto 
systémy nebo jim podobné zavedou, pokud 
ještě neexistují; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že stávající či budoucí úprava 
v důchodové oblasti bude podporovat 
vícepilířové důchodové systémy;

vyzývá Komisi, aby zajistila, že stávající či 
budoucí úprava v důchodové oblasti bude 
podporovat vícepilířové důchodové 
systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 4 – pododstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá členské státy, aby zvážily, zda tyto 
systémy nebo jim podobné zavedou, pokud 
ještě neexistují; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že stávající či budoucí úprava 
v důchodové oblasti bude podporovat 
vícepilířové důchodové systémy;

vyzývá členské státy, aby zvážily, zda tyto 
systémy nebo jim podobné zavedou, pokud 
ještě neexistují; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že stávající či budoucí úprava 
v důchodové oblasti bude podporovat 
důchodové systémy;

Or. de

Pozměňovací návrh 140
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 4 – pododstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 vyzývá členské státy, aby zvážily, zda tyto 
systémy nebo jim podobné zavedou, pokud 
ještě neexistují; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že stávající či budoucí úprava 
v důchodové oblasti bude podporovat 

vyzývá členské státy, aby zvážily, zda tyto 
systémy nebo jim podobné zavedou, pokud 
ještě neexistují; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že stávající či budoucí úprava 
v důchodové oblasti bude podporovat 
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vícepilířové důchodové systémy; finančně i sociálně udržitelné důchodové 

systémy tím, že posílí i jiná než důchodová 
opatření zaměřující se na dobré životní 
podmínky seniorů, jako je daňová 
podpora při získání vlastního bydlení nebo 
pro zajištění zdravotní péče;

Or. fr

Pozměňovací návrh 141
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 4 – pododstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá členské státy, aby zvážily, zda tyto 
systémy nebo jim podobné zavedou, pokud 
ještě neexistují; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že stávající či budoucí úprava 
v důchodové oblasti bude podporovat 
vícepilířové důchodové systémy;

vyzývá členské státy, aby zvážily, zda tyto 
systémy nebo jim podobné zavedou, pokud 
ještě neexistují, a zajistí, aby důchodové 
úspory byly dobře chráněné a zabezpečené 
pro budoucí použití a aby nepadly za oběť 
krátkodobým zájmům vlád, které se ocitly 
ve finančních obtížích; vyzývá Komisi, 
aby zajistila, že stávající či budoucí úprava 
v důchodové oblasti bude podporovat 
finančně i sociálně udržitelné vícepilířové 
důchodové systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 4 – pododstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá členské státy, aby zvážily, zda tyto 
systémy nebo jim podobné zavedou, pokud 
ještě neexistují; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že stávající či budoucí úprava 
v důchodové oblasti bude podporovat 

konstatuje však, že první pilíř by měl být 
nejdůležitější a úměrně tomu by měl být 
také předmětem větší pozornosti; vyzývá 
členské státy, aby zvážily, zda tyto systémy 
nebo jim podobné zavedou, pokud ještě 
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vícepilířové důchodové systémy; neexistují; vyzývá Komisi, aby zajistila, že 

stávající či budoucí úprava v důchodové 
oblasti bude podporovat vícepilířové 
důchodové systémy;

Or. de

Pozměňovací návrh 143
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 4 – pododstavec 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

naléhavě žádá členské státy, aby pokročily 
v provádění nezbytných reforem pro 
zajištění finanční udržitelnosti 
důchodových systémů tak, aby byla 
zachována přiměřená výše důchodů 
v souladu s hlavními zásadami 
důchodových systémů, které spočívají 
mimo jiné v tom, že seniorům má být 
zajištěna možnost vést důstojný a finančně 
nezávislý život;

Or. el

Pozměňovací návrh 144
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vítá doporučení Evropského 
hospodářského a sociálního výboru, aby 
byly stanoveny minimální výše důchodů 
s cílem zajistit, aby důchodové příjmy 
neklesly pod hranici chudoby;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 145
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává význam penzijních fondů, 
neboť jsou důležitými a spolehlivými 
dlouhodobými investory do hospodářství 
EU; zdůrazňuje jejich význam pro 
dosažení hlavních cílů strategie Evropa 
2020 v oblasti hospodářského růstu, 
většího počtu lepších pracovních míst a 
vytvoření společnosti otevřené sociálnímu 
začlenění; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
novými právními předpisy EU či změnou 
stávajících předpisů, zejména pak v rámci 
přezkumu směrnice o činnostech a 
dohledu institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění, neohrožovala 
investiční potenciál penzijních fondů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává význam penzijních fondů, 
neboť jsou důležitými a spolehlivými 
dlouhodobými investory do hospodářství 
EU; zdůrazňuje jejich význam pro 
dosažení hlavních cílů strategie Evropa 
2020 v oblasti hospodářského růstu, 
většího počtu lepších pracovních míst a 
vytvoření společnosti otevřené sociálnímu 
začlenění; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
novými právními předpisy EU či změnou 

vypouští se
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stávajících předpisů, zejména pak v rámci 
přezkumu směrnice o činnostech a 
dohledu institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění, neohrožovala 
investiční potenciál penzijních fondů;

Or. de

Pozměňovací návrh 147
Jean Lambert, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává význam penzijních fondů, neboť 
jsou důležitými a spolehlivými 
dlouhodobými investory do hospodářství 
EU; zdůrazňuje jejich význam pro dosažení 
hlavních cílů strategie Evropa 2020 
v oblasti hospodářského růstu, většího 
počtu lepších pracovních míst a vytvoření 
společnosti otevřené sociálnímu začlenění; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby novými 
právními předpisy EU či změnou 
stávajících předpisů, zejména pak v rámci 
přezkumu směrnice o činnostech a dohledu 
institucí zaměstnaneckého penzijního 
pojištění, neohrožovala investiční potenciál 
penzijních fondů;

5. uznává potenciál dobře regulovaných 
penzijních fondů, neboť jsou důležitými a 
spolehlivými dlouhodobými investory do 
hospodářství EU; zdůrazňuje jejich 
význam pro dosažení hlavních cílů 
strategie Evropa 2020 v oblasti 
udržitelného hospodářského růstu, většího 
počtu lepších pracovních míst a vytvoření 
společnosti otevřené sociálnímu začlenění; 
vyzývá Komisi, aby navrhla iniciativy, 
které by umožnily zajistit, že důchodové 
fondy budou přispívat k udržitelnému, 
sociálnímu a inovativnímu investování 
v souladu se strategií Evropa 2020;
naléhavě vyzývá Komisi, aby jako prioritu 
stanovila zajištění toho, že důchodové 
fondy nebudou vystaveny přílišnému 
riziku a že budou zavedeny bezpečnostní 
mechanismy pro řešení platební 
neschopnosti důchodových fondů; vyzývá 
Komisi, aby se zaměřila na ochranu 
spotřebitelů a usilovala za tímto účelem o 
snižování investičních rizik důchodových 
fondů a zvyšování jejich stabilních 
výnosů, zejména pak v rámci přezkumu 
směrnice o činnostech a dohledu institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění, 
neohrožovala investiční potenciál 
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penzijních fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává význam penzijních fondů, neboť 
jsou důležitými a spolehlivými 
dlouhodobými investory do hospodářství 
EU; zdůrazňuje jejich význam pro dosažení 
hlavních cílů strategie Evropa 2020 
v oblasti hospodářského růstu, většího 
počtu lepších pracovních míst a vytvoření 
společnosti otevřené sociálnímu začlenění; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby novými 
právními předpisy EU či změnou 
stávajících předpisů, zejména pak v rámci 
přezkumu směrnice o činnostech a 
dohledu institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění, neohrožovala 
investiční potenciál penzijních fondů;

5. uznává význam všech poskytovatelů 
penzijního pojištění, neboť jsou důležitými 
a spolehlivými dlouhodobými investory do 
hospodářství EU; zdůrazňuje jejich 
význam pro dosažení hlavních cílů 
strategie Evropa 2020 v oblasti 
hospodářského růstu, většího počtu lepších 
pracovních míst a vytvoření společnosti 
otevřené sociálnímu začlenění; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby novými právními 
předpisy EU či změnou stávajících 
předpisů neohrožovala investiční potenciál 
poskytovatelů penzijního pojištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává význam penzijních fondů, neboť 
jsou důležitými a spolehlivými 
dlouhodobými investory do hospodářství 
EU; zdůrazňuje jejich význam pro dosažení 
hlavních cílů strategie Evropa 2020 
v oblasti hospodářského růstu, většího 

5. uznává význam poskytovatelů 
zaměstnaneckého a individuálního 
penzijního pojištění, neboť jsou důležitými 
a spolehlivými dlouhodobými investory do 
hospodářství EU; zdůrazňuje jejich 
význam pro dosažení hlavních cílů 
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počtu lepších pracovních míst a vytvoření 
společnosti otevřené sociálnímu začlenění; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby novými 
právními předpisy EU či změnou 
stávajících předpisů, zejména pak v rámci 
přezkumu směrnice o činnostech a dohledu 
institucí zaměstnaneckého penzijního 
pojištění, neohrožovala investiční potenciál 
penzijních fondů;

strategie Evropa 2020 v oblasti 
hospodářského růstu, většího počtu lepších 
pracovních míst a vytvoření společnosti 
otevřené sociálnímu začlenění; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby novými právními 
předpisy EU či změnou stávajících 
předpisů, zejména pak v rámci přezkumu 
směrnice o činnostech a dohledu institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění, 
neohrožovala investiční potenciál 
penzijních fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává význam penzijních fondů, neboť 
jsou důležitými a spolehlivými 
dlouhodobými investory do hospodářství 
EU; zdůrazňuje jejich význam pro dosažení 
hlavních cílů strategie Evropa 2020 
v oblasti hospodářského růstu, většího 
počtu lepších pracovních míst a vytvoření 
společnosti otevřené sociálnímu začlenění; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby novými 
právními předpisy EU či změnou 
stávajících předpisů, zejména pak v rámci 
přezkumu směrnice o činnostech a dohledu 
institucí zaměstnaneckého penzijního 
pojištění, neohrožovala investiční potenciál 
penzijních fondů;

5. uznává, že nástroje financování 
důchodových systémů (penzijní fondy a 
pojišťovny) by mohly mít velký význam, 
neboť jsou důležitými a spolehlivými 
dlouhodobými investory do hospodářství 
EU; zdůrazňuje jejich význam pro dosažení 
hlavních cílů strategie Evropa 2020 
v oblasti hospodářského růstu, většího
počtu lepších pracovních míst a vytvoření 
společnosti otevřené sociálnímu začlenění, 
budou-li se jejich investice odpovědným 
způsobem zaměřovat v rámci Unie na 
odvětví, která mají budoucnost; poukazuje 
na to, že tato orientace investic by se 
mohla v první řadě příznivě projevit na 
rozvoji podniku samého, s nímž jsou tyto 
důchodové systémy spojeny; vítá budoucí 
hodnocení, které Komise podle svého 
oznámení chystá v rámci své zelené knihy 
o dlouhodobých investicích a které se 
bude týkat dlouhodobých dopadů, jež mají 
na tyto investice právní předpisy Unie 
týkající se investic doplňkových 
důchodových systémů; naléhavě vyzývá 
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Komisi, aby novými právními předpisy EU 
či změnou stávajících předpisů, zejména 
pak v rámci přezkumu směrnice o 
činnostech a dohledu institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění, 
neohrožovala investiční potenciál 
penzijních fondů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 151
Jean Lambert, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, členské státy a sociální 
partnery k zajištění toho, aby ve správě 
důchodových fondů byli náležitým 
způsobem zastoupeni mladí lidé a aby 
veškeré předpisy pro fungování 
důchodových fondů zohledňovaly jako 
svůj cíl především zabezpečení 
přiměřených důchodů pro budoucí 
generace, odolných vůči výkyvům, 
vývojovým trendům a otřesům na 
finančních trzích i vůči demografickým 
změnám;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. připomíná lisabonskou strategii 2000–
2010, a to v souvislosti se strukturálními 
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reformami, které byly v Komisi a 
v členských státech během minulého 
desetiletí předmětem vyčerpávající diskuse 
o makroekonomické a mikroekonomické 
politice a politice zaměstnanosti, jejichž 
výsledkem byla na Smlouvě založená 
konkrétní doporučení pro jednotlivé 
členské státy, z nichž mnohá přímo nebo 
nepřímo souvisela se zabezpečením 
přiměřených a udržitelných důchodů; 
vyjadřuje své politování nad tím, že tato 
doporučení nebyla provedena, protože 
jejich provedení by bývalo mohlo 
významnou měrou zmírnit dopady krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. vítá vyčerpávající a velmi kvalitní 
publikace Zpráva o stárnutí obyvatel za 
rok 2012 a Zpráva o přiměřenosti 
důchodů z roku 2012, které se zabývají 
dlouhodobou přiměřeností a udržitelností 
důchodových systémů ve všech členských 
státech; vyjadřuje své politování nad tím, 
že otázka přiměřenosti a udržitelnosti 
důchodů je předmětem samostatných 
zpráv značně odborné povahy; naléhavě 
žádá Komisi a Radu, aby uveřejnily 
celkové a stručné shrnutí pro občany, 
které nebude přepjatě odborného rázu a 
které občanům EU umožní na základě 
celoevropského srovnání posoudit výzvy, 
před nimiž se jejich národní důchodový 
systém nachází;

Or. en
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Pozměňovací návrh 154
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že rozhodující význam 
pro celkové vyřešení důchodové 
problematiky má shoda vlád a sociálních 
partnerů, přičemž je třeba přihlédnout 
k nutnosti prodlužovat pracovní kariéru a 
přizpůsobit pracovní podmínky a 
celoživotní vzdělávání tak, aby lidé měli 
možnost déle pracovat;

6. zastává názor, že rozhodující význam 
pro celkové vyřešení důchodové 
problematiky má shoda vlád a sociálních 
partnerů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 155
Jean Lambert, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že rozhodující význam 
pro celkové vyřešení důchodové 
problematiky má shoda vlád a sociálních 
partnerů, přičemž je třeba přihlédnout 
k nutnosti prodlužovat pracovní kariéru a 
přizpůsobit pracovní podmínky a 
celoživotní vzdělávání tak, aby lidé měli 
možnost déle pracovat;

6. zastává názor, že rozhodující význam 
pro celkové vyřešení důchodové 
problematiky a pro přizpůsobení 
pracovních podmínek a celoživotního 
vzdělávání tak, aby lidé měli možnost déle 
pracovat, má shoda vlád a sociálních 
partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že rozhodující význam 
pro celkové vyřešení důchodové 
problematiky má shoda vlád a sociálních 
partnerů, přičemž je třeba přihlédnout 
k nutnosti prodlužovat pracovní kariéru a 
přizpůsobit pracovní podmínky a 
celoživotní vzdělávání tak, aby lidé měli 
možnost déle pracovat;

6. zastává názor, že rozhodující význam 
pro celkové vyřešení důchodové 
problematiky má shoda vlád a sociálních 
partnerů, přičemž je třeba přihlédnout k 
nutnosti zmenšit míru hospodářské 
závislosti systémů sociálního zabezpečení, 
ještě více zlepšit pracovní podmínky a ve 
větší míře podporovat celoživotní 
vzdělávání tak, aby lidé měli možnost déle 
pracovat a dosáhnout zákonem 
stanoveného věku odchodu do důchodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 157
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že rozhodující význam 
pro celkové vyřešení důchodové 
problematiky má shoda vlád a sociálních 
partnerů, přičemž je třeba přihlédnout 
k nutnosti prodlužovat pracovní kariéru a 
přizpůsobit pracovní podmínky a 
celoživotní vzdělávání tak, aby lidé měli 
možnost déle pracovat;

6. zastává názor, že rozhodující význam 
pro účinné řešení důchodové problematiky 
má výměna osvědčených postupů mezi 
vládami a sociálními partnery, přičemž je 
třeba přihlédnout k nutnosti prodlužovat 
pracovní kariéru a přizpůsobit pracovní 
podmínky a celoživotní vzdělávání tak, aby 
lidé měli možnost déle pracovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že rozhodující význam 
pro celkové vyřešení důchodové 
problematiky má shoda vlád a sociálních 
partnerů, přičemž je třeba přihlédnout 
k nutnosti prodlužovat pracovní kariéru a 
přizpůsobit pracovní podmínky a 
celoživotní vzdělávání tak, aby lidé měli 
možnost déle pracovat;

6. zastává názor, že rozhodující význam 
pro celkové vyřešení důchodové 
problematiky má shoda vlád a sociálních 
partnerů, přičemž je třeba přihlédnout 
k nutnosti setrvávat delší dobu 
v pracovním poměru, zároveň však udržet 
dobrý zdravotní stav a přizpůsobit pracovní 
podmínky a celoživotní vzdělávání tak, aby 
lidé měli možnost pracovat až do doby, kdy 
dosáhnou zákonem stanoveného věku 
odchodu do důchodu;

Or. de

Pozměňovací návrh 159
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že rozhodující význam 
pro celkové vyřešení důchodové 
problematiky má shoda vlád a sociálních 
partnerů, přičemž je třeba přihlédnout 
k nutnosti prodlužovat pracovní kariéru a 
přizpůsobit pracovní podmínky a 
celoživotní vzdělávání tak, aby lidé měli 
možnost déle pracovat;

6. zastává názor, že rozhodující význam 
pro celkové vyřešení důchodové 
problematiky má shoda vlád a sociálních 
partnerů, přičemž je třeba přihlédnout 
k nutnosti prodlužovat pracovní kariéru a 
přizpůsobit pracovní podmínky a 
celoživotní vzdělávání, probíhající po celý 
život od mladí až do stáří, tak, aby lidé 
měli na základě svého dobrovolného 
rozhodnutí možnost déle pracovat, a to i 
po překročení hranice zákonem 
stanoveného věku odchodu do důchodu; 
tomu by měly napomoci také daňové 
pobídky, které vytvoří výhodnou situaci 
pro všechny; vyzývá členské státy k tomu, 
aby společně se sociálními partnery 
vypracovaly opatření, díky nimž bude 
možné nabízet uvedené možnosti 
celoživotního vzdělávání; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 160
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že rozhodující význam 
pro celkové vyřešení důchodové 
problematiky má shoda vlád a sociálních 
partnerů, přičemž je třeba přihlédnout 
k nutnosti prodlužovat pracovní kariéru a 
přizpůsobit pracovní podmínky a 
celoživotní vzdělávání tak, aby lidé měli 
možnost déle pracovat;

6. zastává názor, že rozhodující význam 
pro celkové vyřešení důchodové 
problematiky má shoda vlád a sociálních 
partnerů, přičemž je třeba přihlédnout 
k nutnosti prodlužovat pracovní kariéru a 
přizpůsobit pracovní podmínky a 
podporovat celoživotní vzdělávání tak, aby 
lidé měli možnost déle pracovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Jean Lambert, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. je toho názoru, že ve většině členských 
států je naléhavě nezbytné přijmout 
opatření, která jejich důchodové systémy 
otevřou sociálnímu začlenění a která 
umožní zahrnout do nich osoby, které 
nemají pracovní poměr, tak aby se 
rozšířila základna přispěvatelů a příjemců 
a zahrnovala především osoby samostatně 
výdělečně činné, osoby žijící z příjmu 
nepocházejícího z pracovní činnosti a 
přistěhovalce; zdůrazňuje vysoké riziko 
chudoby ve stáří, které hrozí 
přistěhovalcům ze třetích zemí, a vyzývá 
Komisi a členské státy, aby pro ně zajistily 
lepší převoditelnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 162
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby prosazovala 
evropskou rámcovou směrnici o 
minimálním důchodu, která by mohla 
stanovit, že všechny osoby mají od 
určitého věku nárok na minimální důchod 
bez ohledu na to, kolik let odpracovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že prodloužení zákonem 
stanoveného věku odchodu do důchodu 
bude mít za následek především přesunutí 
výdajů do té doby zajišťovaných v rámci 
důchodových systémů do jiných 
výdajových oblastí systémů sociálního 
zabezpečení, jako je podpora 
v nezaměstnanosti či příspěvky na 
zdravotní péči;

Or. fr

Pozměňovací návrh 164
Frédéric Daerden
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá hlavní myšlenky bílé knihy, podle 
níž je třeba zaměřit se na: dosahování 
rovnováhy mezi odpracovanými roky a 
roky v důchodu; rozvoj doplňkového 
zaměstnaneckého a soukromého 
důchodového spoření a rozšíření nástrojů 
EU pro sledování důchodů;

7. vítá hlavní myšlenky bílé knihy, podle 
níž je třeba zajistit finanční stabilitu 
důchodových systémů s cílem zabezpečit 
přiměřené důchody, které seniorům 
umožní vést důstojný, a tedy i ekonomicky 
nezávislý život, a zdokonalit nástroje EU 
pro sledování důchodů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 165
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá hlavní myšlenky bílé knihy, podle 
níž je třeba zaměřit se na: dosahování 
rovnováhy mezi odpracovanými roky 
a roky v důchodu; rozvoj doplňkového 
zaměstnaneckého a soukromého 
důchodového spoření a rozšíření nástrojů 
EU pro sledování důchodů;

7. se znepokojením bere na vědomí bílou 
knihu, podle níž je třeba zaměřit se na: 
rozvoj doplňkového zaměstnaneckého a 
soukromého důchodového spoření, neboť 
se jedná o znehodnocení veřejných 
systémů sociálního zabezpečení a zásad 
mezigenerační solidarity, které jsou jejich 
základem;

Or. pt

Pozměňovací návrh 166
Jean Lambert, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá hlavní myšlenky bílé knihy, podle 7. vyjadřuje politování nad tím, že Komise 
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níž je třeba zaměřit se na: dosahování 
rovnováhy mezi odpracovanými roky 
a roky v důchodu; rozvoj doplňkového 
zaměstnaneckého a soukromého 
důchodového spoření a rozšíření nástrojů 
EU pro sledování důchodů;

ve své bílé knize patřičným způsobem 
nezaměřuje na význam všeobecných 
systémů prvního pilíře v boji proti 
chudobě ve stáří a pro ochranu před ní; 
zdůrazňuje, že snižování chudoby je 
jedním z cílů strategie EU 2020 a že 
vysoké riziko chudoby ve stáří hrozí 
důchodcům v celé EU; zdůrazňuje, že pro 
nejzranitelnější osoby či osoby s velmi 
nízkým příjmem jsou důchody z druhého 
a třetího pilíře nedosažitelné a že změny 
důchodových systémů ohrožují cíle EU 
v oblasti boje proti chudobě; vítá
skutečnost, že se bílá kniha zaměřuje na: 
dosahování rovnováhy mezi 
odpracovanými roky a roky v důchodu; 
rozvoj doplňkových zaměstnaneckých 
důchodů založených na solidaritě a jejich 
zajišťování v zemích, kde již existují, 
a rozšíření nástrojů EU pro sledování 
důchodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá hlavní myšlenky bílé knihy, podle 
níž je třeba zaměřit se na: dosahování 
rovnováhy mezi odpracovanými roky 
a roky v důchodu; rozvoj doplňkového 
zaměstnaneckého a soukromého 
důchodového spoření a rozšíření nástrojů 
EU pro sledování důchodů;

7. nesouhlasí z uvedených důvodů s 
hlavními myšlenkami bílé knihy, podle níž 
je třeba zaměřit se na: dosahování 
rovnováhy mezi odpracovanými roky 
a roky v důchodu; rozvoj doplňkového 
zaměstnaneckého a soukromého 
důchodového spoření a rozšíření nástrojů 
EU pro sledování důchodů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 168
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá hlavní myšlenky bílé knihy, podle 
níž je třeba zaměřit se na: dosahování 
rovnováhy mezi odpracovanými roky a 
roky v důchodu; rozvoj doplňkového 
zaměstnaneckého a soukromého 
důchodového spoření a rozšíření nástrojů 
EU pro sledování důchodů;

7. vítá hlavní myšlenky bílé knihy, podle 
níž je třeba zaměřit se na: dosahování 
rovnováhy mezi odpracovanými roky a 
roky v důchodu; rozvoj doplňkového 
zaměstnaneckého spoření a zajištění 
možnosti jeho využívání pro všechny 
pracující a rozvoj soukromého 
důchodového spoření;

Or. el

Pozměňovací návrh 169
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá hlavní myšlenky bílé knihy, podle 
níž je třeba zaměřit se na: dosahování 
rovnováhy mezi odpracovanými roky 
a roky v důchodu; rozvoj doplňkového 
zaměstnaneckého a soukromého 
důchodového spoření a rozšíření nástrojů 
EU pro sledování důchodů;

7. vítá hlavní myšlenky bílé knihy, podle 
níž je třeba zaměřit se na: zajištění 
finanční udržitelnosti důchodových 
systémů za účelem zabezpečení 
přiměřených důchodových příjmů a 
důstojné životní úrovně seniorů a jejich 
hospodářské nezávislosti; dosahování 
rovnováhy mezi odpracovanými roky 
a roky v důchodu; rozvoj doplňkového 
zaměstnaneckého a soukromého 
důchodového spoření a rozšíření nástrojů 
EU pro sledování důchodů v souladu se 
zvyšováním počtu let střední délky života 
bez zdravotních potíží, nikoli celkové 
střední délky života;

Or. en
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Pozměňovací návrh 170
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá hlavní myšlenky bílé knihy, podle 
níž je třeba zaměřit se na: dosahování 
rovnováhy mezi odpracovanými roky 
a roky v důchodu; rozvoj doplňkového 
zaměstnaneckého a soukromého 
důchodového spoření a rozšíření nástrojů 
EU pro sledování důchodů;

7. vítá hlavní myšlenky bílé knihy, podle 
níž je třeba zaměřit se na: dosahování 
rovnováhy mezi odpracovanými roky 
a roky v důchodu; rozvoj doplňkového 
zaměstnaneckého a soukromého 
důchodového spoření a rozšíření nástrojů 
EU pro sledování důchodů; zdůrazňuje, že 
tato opatření by měla být vždy v souladu 
se zásadou subsidiarity, aby 
zaměstnanecké důchodové systémy 
odpovídaly svým charakterem daným 
podmínkám;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá hlavní myšlenky bílé knihy, podle 
níž je třeba zaměřit se na: dosahování 
rovnováhy mezi odpracovanými roky 
a roky v důchodu; rozvoj doplňkového 
zaměstnaneckého a soukromého 
důchodového spoření a rozšíření nástrojů 
EU pro sledování důchodů;

7. vítá hlavní myšlenky bílé knihy, podle 
níž je třeba zaměřit se na: dosahování 
rovnováhy mezi odpracovanými roky 
a roky v důchodu; rozvoj doplňkového 
zaměstnaneckého a soukromého 
důchodového spoření a rozšíření nástrojů 
EU pro sledování důchodů a zvyšování 
informovanosti občanů o důchodovém 
systému;

Or. en
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Pozměňovací návrh 172
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. doporučuje Evropské komisi, aby 
v souladu se zásadou mezigeneračního 
dialogu a spolurozhodování zapojila na 
úrovni sociálních partnerů do 
rozhodování o všech otázkách týkajících 
se mladší i starší generace nadstranické 
generační zástupce, přesněji řečeno 
evropskou radu mládeže a evropskou radu 
seniorů, které by byly tvořeny zástupci 
různých zájmových skupin mládeže a 
seniorů z celé Evropy (jako je tomu již 
nyní například v případě Evropského fóra 
mládeže a evropské platformy pro starší 
osoby AGE);

Or. de

Pozměňovací návrh 173
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. je znepokojen tím, že v některých 
členských státech nejcitelněji postižených 
dluhovou krizí je prostředků penzijních 
rezervních fondů využíváno téměř výlučně 
k financování státního dluhu; tato praxe 
zvyšuje riziko úplného vyčerpání těchto 
fondů a narušuje fungování dluhových 
trhů, což povede k opožděnému provádění 
nezbytných reforem; 
(Například ve Španělsku byl penzijní 
reformní fond disponující 55 miliardami 
EUR původně založen na vyváženém 
přístupu, kdy byla nakupována pouze 
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aktiva hodnocená trojím AAA. 
V posledních letech se od této praxe 
upustilo a 90 % aktiv nyní tvoří španělský 
veřejný dluh.)

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že starší lidé mají právo 
na ekonomické zajištění v podobě 
důstojného důchodu získaného na základě 
příspěvků, které platili v průběhu svého 
pracovního života, a právo na bydlení a 
rodinný a společenský život, jež jim 
umožní zachování jejich osobní 
nezávislosti a uchrání je izolovanosti či 
sociálního vyloučení nebo jim je umožní 
překonat; zdůrazňuje, že starší osoby mají 
právo na veřejnou síť kvalitních 
pečovatelských služeb, které mohou 
využívat všichni občané bez ohledu na své 
socioekonomické podmínky, zejména 
denní stacionáře, domovy důchodců a 
domácí pečovatelské služby; podtrhuje, že 
starší osoby mají právo na využívání 
kvalitních služeb veřejné zdravotní péče, 
které jim umožní udržet si zdraví i ve 
stáří;

Or. pt

Pozměňovací návrh 175
Liisa Jaakonsaari

Návrh usnesení
Bod 7 (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že pro dosažení přiměřené 
výše důchodů a jejich financování je sice 
nezbytné prodlužování pracovního života, 
je však omyl zúžit je na problematiku 
důchodu;

Or. fi

Pozměňovací návrh 176
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že jediným reálným 
způsobem, jak zajistit daňové příjmy a 
sociální a důchodové odvody, jichž je 
zapotřebí ke konsolidaci rozpočtů 
členských států a financování 
přiměřených, spolehlivých a udržitelných 
důchodových systémů, je zavádět 
strukturální reformy, jejichž cílem je, aby 
lidé pracovali více a déle; upozorňuje na 
riziko práce na částečný úvazek, v jejímž 
důsledku vznikají pouze částečné 
důchodové nároky; vyzývá členské státy, 
aby vyčlenily finanční prostředky na 
pokrytí rostoucích veřejných výdajů 
spojených se stárnutím obyvatelstva;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 177
Jean Lambert, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že jediným reálným 
způsobem, jak zajistit daňové příjmy a 
sociální a důchodové odvody, jichž je 
zapotřebí ke konsolidaci rozpočtů 
členských států a financování 
přiměřených, spolehlivých a udržitelných 
důchodových systémů, je zavádět 
strukturální reformy, jejichž cílem je, aby 
lidé pracovali více a déle; upozorňuje na 
riziko práce na částečný úvazek, v jejímž 
důsledku vznikají pouze částečné 
důchodové nároky; vyzývá členské státy, 
aby vyčlenily finanční prostředky na 
pokrytí rostoucích veřejných výdajů 
spojených se stárnutím obyvatelstva;

8. upozorňuje na riziko práce na částečný 
úvazek, v jejímž důsledku vznikají pouze 
částečné důchodové nároky; vyzývá 
členské státy, aby vyčlenily finanční 
prostředky na pokrytí rostoucích veřejných 
výdajů spojených se stárnutím 
obyvatelstva; zdůrazňuje, že daňové 
příjmy je nutné přesunout z oblasti 
zdanění práce do oblasti 
environmentálního a kapitálového 
zdanění a tím podpořit zaměstnanost a 
obnovit stabilitu veřejných rozpočtů, 
rozšířit daňovou základnu a rozložit 
daňové zatížení i v rámci systému 
sociálního zabezpečení spravedlivějším a 
rovnějším způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že jediným reálným 
způsobem, jak zajistit daňové příjmy a 
sociální a důchodové odvody, jichž je 
zapotřebí ke konsolidaci rozpočtů 
členských států a financování 
přiměřených, spolehlivých a udržitelných 
důchodových systémů, je zavádět 
strukturální reformy, jejichž cílem je, aby
lidé pracovali více a déle; upozorňuje na
riziko práce na částečný úvazek, v jejímž 
důsledku vznikají pouze částečné 
důchodové nároky; vyzývá členské státy, 
aby vyčlenily finanční prostředky na
pokrytí rostoucích veřejných výdajů 
spojených se stárnutím obyvatelstva;

8. je toho názoru, že Komise a členské 
státy by ohledně věku odchodu do 
důchodu měly zvolit jinou strategii, která 
bude dbát předně o celkové zvýšení míry 
zaměstnanosti, o rozšíření základny 
financování důchodových systémů,
především však o to, aby se lidé s vyššími 
příjmy výrazněji podíleli na systémech 
prvního pilíře, které jsou financovány 
z příspěvků a daní, a aby se zvyšování 
důchodů orientovalo na zvyšování 
produktivity;
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Or. de

Pozměňovací návrh 179
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že jediným reálným 
způsobem, jak zajistit daňové příjmy a 
sociální a důchodové odvody, jichž je
zapotřebí ke konsolidaci rozpočtů 
členských států a financování 
přiměřených, spolehlivých a udržitelných 
důchodových systémů, je zavádět 
strukturální reformy, jejichž cílem je, aby 
lidé pracovali více a déle; upozorňuje na 
riziko práce na částečný úvazek, v jejímž 
důsledku vznikají pouze částečné 
důchodové nároky; vyzývá členské státy, 
aby vyčlenily finanční prostředky na 
pokrytí rostoucích veřejných výdajů 
spojených se stárnutím obyvatelstva;

8. domnívá se, že problém udržitelnosti 
důchodových systémů není otázkou 
demografickou, nýbrž problémem 
přerozdělování příjmů, protože na 
důchodové dávky je v EU vyčleněna jen 
velmi malá část HDP členských států;
zdůrazňuje, že veřejné systémy sociálního 
zabezpečení jsou udržitelné, jen pokud 
budou zavedeny nové způsoby a zdroje 
financování zákonem stanovených 
důchodových systémů, jež povedou ke 
zvýšení příspěvků na sociální zabezpečení 
ze všech příjmů a k provedení daňových 
reforem, které zvýší míru účasti osob 
s vyššími příjmy a zisky na financování 
veřejných systémů sociálního 
zabezpečení; zdůrazňuje riziko práce na 
částečný úvazek, v jejímž důsledku
vznikají pouze částečné důchodové nároky; 
je přesvědčen o tom, že je nezbytné, aby 
byla všem pracovníkům poskytnuta stejná 
práva, byly odstraněny všechny formy 
nejistých zaměstnání a aby se investovalo 
do vytváření stálých pracovních míst a do 
celoživotního učení a odborné přípravy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 180
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že jediným reálným 
způsobem, jak zajistit daňové příjmy a 
sociální a důchodové odvody, jichž je 
zapotřebí ke konsolidaci rozpočtů 
členských států a financování 
přiměřených, spolehlivých a udržitelných 
důchodových systémů, je zavádět
strukturální reformy, jejichž cílem je, aby 
lidé pracovali více a déle; upozorňuje na 
riziko práce na částečný úvazek, v jejímž 
důsledku vznikají pouze částečné 
důchodové nároky; vyzývá členské státy, 
aby vyčlenily finanční prostředky na 
pokrytí rostoucích veřejných výdajů 
spojených se stárnutím obyvatelstva;

8. zdůrazňuje, že jediným reálným 
způsobem, jak vytvořit pobídky pro 
samostatné utváření pracovního života, je 
zavádět reformy trhu práce, které umožní 
tvorbu kvalitních pracovních míst; 
poukazuje v této souvislosti na význam 
aktivního a zdravého stárnutí a 
celoživotního učení; zdůrazňuje riziko 
spojené s nezaměstnaností, pracovními 
místy s nízkým ohodnocením a prací na 
částečný úvazek, jejichž důsledkem je 
chudoba ve stáří; vyzývá členské státy, 
aby vyčlenily finanční prostředky na boj 
proti nezaměstnanosti a nejistým 
pracovním podmínkám;

Or. de

Pozměňovací návrh 181
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že jediným reálným 
způsobem, jak zajistit daňové příjmy a 
sociální a důchodové odvody, jichž je 
zapotřebí ke konsolidaci rozpočtů 
členských států a financování 
přiměřených, spolehlivých a udržitelných 
důchodových systémů, je zavádět
strukturální reformy, jejichž cílem je, aby 
lidé pracovali více a déle; upozorňuje na 
riziko práce na částečný úvazek, v jejímž 
důsledku vznikají pouze částečné 
důchodové nároky; vyzývá členské státy, 
aby vyčlenily finanční prostředky na 
pokrytí rostoucích veřejných výdajů 
spojených se stárnutím obyvatelstva;

8. zdůrazňuje, že jediným reálným 
způsobem, jak přispět k financování 
přiměřených, spolehlivých a udržitelných 
důchodových systémů, je zavádět reformy, 
jejichž cílem je boj proti nezaměstnanosti 
a tvorba pracovních míst nabízejících 
kvalitní a jisté zaměstnání a využívání 
potenciálu pracovního trhu; upozorňuje 
na riziko atypické a nejisté práce a práce 
na částečný úvazek, v jejímž důsledku 
vznikají pouze částečné důchodové nároky;

Or. de
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Pozměňovací návrh 182
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že jediným reálným 
způsobem, jak zajistit daňové příjmy a 
sociální a důchodové odvody, jichž je 
zapotřebí ke konsolidaci rozpočtů 
členských států a financování přiměřených, 
spolehlivých a udržitelných důchodových 
systémů, je zavádět strukturální reformy, 
jejichž cílem je, aby lidé pracovali více a 
déle; upozorňuje na riziko práce na 
částečný úvazek, v jejímž důsledku 
vznikají pouze částečné důchodové nároky; 
vyzývá členské státy, aby vyčlenily 
finanční prostředky na pokrytí rostoucích 
veřejných výdajů spojených se stárnutím 
obyvatelstva;

8. zdůrazňuje, že jedním způsobem, jak 
zajistit daňové příjmy a sociální a 
důchodové odvody, jichž je zapotřebí ke 
konsolidaci rozpočtů členských států a 
financování přiměřených, spolehlivých a 
udržitelných důchodových systémů, může 
být zavádění strukturálních reforem, 
jejichž cílem je, aby více lidí mělo delší 
dobu kvalitní zaměstnání spojené 
s povinností platit sociální pojištění; 
upozorňuje na riziko práce na částečný 
úvazek, nestandardního zaměstnání a 
dalších forem atypického zaměstnávání, 
v jejichž důsledku vznikají pouze částečné 
důchodové nároky a přispívají tak 
k chudobě ve stáří; vyzývá členské státy, 
aby vyčlenily finanční prostředky na 
pokrytí rostoucích veřejných výdajů 
spojených se stárnutím obyvatelstva;

Or. de

Pozměňovací návrh 183
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že jediným reálným
způsobem, jak zajistit daňové příjmy a 
sociální a důchodové odvody, jichž je 
zapotřebí ke konsolidaci rozpočtů 
členských států a financování přiměřených, 
spolehlivých a udržitelných důchodových 

8. zdůrazňuje, že hlavním způsobem, jak 
zajistit daňové příjmy a sociální a 
důchodové odvody, jichž je zapotřebí ke 
konsolidaci rozpočtů členských států a 
financování přiměřených, spolehlivých a 
udržitelných důchodových systémů, je 
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systémů, je zavádět strukturální reformy, 
jejichž cílem je, aby lidé pracovali více a 
déle; upozorňuje na riziko práce na 
částečný úvazek, v jejímž důsledku 
vznikají pouze částečné důchodové nároky; 
vyzývá členské státy, aby vyčlenily 
finanční prostředky na pokrytí rostoucích 
veřejných výdajů spojených se stárnutím 
obyvatelstva;

zavádět strukturální reformy, jejichž cílem 
je umožnit, aby lidé dosáhli zákonem 
stanoveného věku odchodu do důchodu, a 
snížit míru jejich ekonomické závislosti; 
zdůrazňuje, že tyto strukturální reformy 
nesmí být drastické a musí probíhat 
transparentním způsobem, aby plátci 
příspěvků měli veškeré informace 
o dopadech těchto reforem na jejich 
důchody; upozorňuje na riziko práce na 
částečný úvazek a atypického zaměstnání, 
v jejichž důsledku vznikají pouze částečné 
důchodové nároky; vyzývá členské státy, 
aby vyčlenily finanční prostředky na 
pokrytí rostoucích veřejných výdajů 
spojených se stárnutím obyvatelstva;

Or. fr

Pozměňovací návrh 184
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že jediným reálným 
způsobem, jak zajistit daňové příjmy a 
sociální a důchodové odvody, jichž je 
zapotřebí ke konsolidaci rozpočtů 
členských států a financování přiměřených, 
spolehlivých a udržitelných důchodových 
systémů, je zavádět strukturální reformy, 
jejichž cílem je, aby lidé pracovali více a 
déle; upozorňuje na riziko práce na 
částečný úvazek, v jejímž důsledku 
vznikají pouze částečné důchodové nároky; 
vyzývá členské státy, aby vyčlenily 
finanční prostředky na pokrytí rostoucích 
veřejných výdajů spojených se stárnutím 
obyvatelstva;

8. zdůrazňuje, že jediným reálným 
způsobem, jak zajistit daňové příjmy a 
sociální a důchodové odvody, jichž je 
zapotřebí ke konsolidaci rozpočtů 
členských států a financování přiměřených, 
spolehlivých a udržitelných důchodových 
systémů, je zavádět strukturální reformy, 
jejichž cílem je, aby lidé pracovali více a 
déle; upozorňuje na riziko práce na 
částečný úvazek, v jejímž důsledku 
vznikají pouze částečné důchodové nároky; 
vyzývá členské státy, aby přijaly nezbytná 
opatření na pokrytí rostoucích veřejných 
výdajů spojených se stárnutím 
obyvatelstva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 185
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že jediným reálným 
způsobem, jak zajistit daňové příjmy a 
sociální a důchodové odvody, jichž je 
zapotřebí ke konsolidaci rozpočtů 
členských států a financování přiměřených, 
spolehlivých a udržitelných důchodových 
systémů, je zavádět strukturální reformy, 
jejichž cílem je, aby lidé pracovali více a 
déle; upozorňuje na riziko práce na 
částečný úvazek, v jejímž důsledku 
vznikají pouze částečné důchodové nároky; 
vyzývá členské státy, aby vyčlenily 
finanční prostředky na pokrytí rostoucích 
veřejných výdajů spojených se stárnutím 
obyvatelstva;

8. zdůrazňuje, že jediným reálným 
způsobem, jak zajistit daňové příjmy a 
sociální a důchodové odvody, jichž je 
zapotřebí ke konsolidaci rozpočtů 
členských států a financování přiměřených, 
spolehlivých a udržitelných důchodových 
systémů, je zavádět strukturální reformy, 
jejichž cílem je, aby lidé pracovali více a 
déle; upozorňuje na současné nevýhodné 
podmínky atypických pracovních smluv 
(např. práce na částečný úvazek), v jejichž 
důsledku vznikají pouze částečné 
důchodové nároky; vyzývá členské státy, 
aby vyčlenily finanční prostředky na 
pokrytí rostoucích veřejných výdajů 
spojených se stárnutím obyvatelstva;

Or. de

Pozměňovací návrh 186
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že jediným reálným 
způsobem, jak zajistit daňové příjmy a 
sociální a důchodové odvody, jichž je 
zapotřebí ke konsolidaci rozpočtů 
členských států a financování přiměřených, 
spolehlivých a udržitelných důchodových 
systémů, je zavádět strukturální reformy, 
jejichž cílem je, aby lidé pracovali více a 
déle; upozorňuje na riziko práce na 
částečný úvazek, v jejímž důsledku 
vznikají pouze částečné důchodové nároky; 

8. zdůrazňuje, že jediným reálným 
způsobem, jak zajistit daňové příjmy a 
sociální a důchodové odvody, jichž je 
zapotřebí ke konsolidaci rozpočtů 
členských států a financování přiměřených, 
spolehlivých a udržitelných důchodových 
systémů, je zavádět strukturální reformy, 
jejichž cílem je, aby lidé pracovali více a 
déle; zdůrazňuje při tom ústřední úlohu 
spravedlivého přístupu k různým 
generacím; upozorňuje na riziko práce na 
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vyzývá členské státy, aby vyčlenily 
finanční prostředky na pokrytí rostoucích 
veřejných výdajů spojených se stárnutím 
obyvatelstva;

částečný úvazek, v jejímž důsledku 
vznikají pouze částečné důchodové nároky; 
vyzývá členské státy, aby vyčlenily 
finanční prostředky na pokrytí rostoucích 
veřejných výdajů spojených se stárnutím 
obyvatelstva;

Or. de

Pozměňovací návrh 187
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vítá skutečnost, že Evropská komise se 
své roční analýze růstu pro rok 2013 
zmiňuje o nezbytnosti reforem 
důchodových systémů; poukazuje 
nicméně na to, že v mnoha členských 
státech by mělo být prioritou přizpůsobení 
faktického věku odchodu do důchodu 
věku stanovenému zákonem;

Or. de

Pozměňovací návrh 188
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že strategie EU 2020 si 
stanovila za cíl dosáhnout 75% 
zaměstnanosti u osob ve věku 20–64 let; 
vyzývá členské státy, aby zvýšily míru 
zaměstnanosti, zejména zaměstnanosti 
starších žen a mužů; vyzývá členské státy, 
aby uchazečům o práci poskytovaly 
komplexní poradenství a podporu a 
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zavedly rekvalifikační opatření, jejichž 
cílem by bylo jejich dlouhodobé 
znovuzačlenění do trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že zvýšení míry 
zaměstnanosti v rámci strategie Evropa 
2020 může přispět k zajištění financování 
veřejných důchodových systémů, a to 
především integrací nejzranitelnějších 
skupin do fungování trhu práce a aktivní 
politikou trhu práce, která podpoří 
kvalitní zaměstnávání na plný úvazek;

Or. de

Pozměňovací návrh 190
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že pro udržitelnost 
důchodových systémů není rozhodující 
věková struktura společnosti 
(demografický poměr závislosti), nýbrž 
poměr mezi počtem nezaměstnaných a 
důchodců na straně jedné a produktivních 
osob na straně druhé (poměr ekonomické 
závislosti ve smyslu definice uvedené 
v bílé knize); konstatuje, že poměr 
ekonomické závislosti lze i navzdory 
rychlejšímu tempu stárnutí obyvatelstva 
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v nadcházejících desetiletích velmi 
výrazně snížit, a to formou zvyšování 
v současnosti velmi nízké míry zapojení 
osob v produktivním věku do trhu práce 
nabízejícího kvalitní zaměstnání; 
zdůrazňuje, že stanovení věku odchodu do 
důchodu podle střední délky života 
opomíjí význam vývoje trhu práce, a 
nepředstavuje proto vhodný nástroj pro 
řešení problému stárnutí obyvatelstva; 
vyzývá členské státy, aby přijaly opatření 
pro komplexní a aktivní politiku týkající 
se trhu práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 191
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. konstatuje, že reformy trhu práce 
zaměřené na snižování nezaměstnanosti 
by měly být přijaty s ohledem na zajištění 
nezbytné jistoty zaměstnání a po zvážení 
jejich dopadů na produktivitu pracovní 
síly a na příjmy důchodových fondů;

Or. el

Pozměňovací návrh 192
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. naléhavě žádá členské státy, aby 
vypracovaly realistické a účinné akční 
plány pro boj proti nehlášené práci a 
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neplacení příspěvků, jež jsou hlavními 
příčinami nižších příjmů důchodových 
fondů, spočívající mj. v daňovém 
osvobození příjmů z pracovní činnosti, 
zpřísnění kontrol, mobilizaci prostředků 
z evropských strukturálních fondů a 
posílení výměny osvědčených postupů 
mezi členskými státy a zpřísnění 
stanovených sankcí;

Or. el

Pozměňovací návrh 193
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
současným odchodem prvních ročníků 
generace baby-boomu do důchodu se 
rychleji zvyšuje tlak demografického 
vývoje na rozpočty a důchodové systémy 
členských států; konstatuje, že v rámci 
přípravy strukturálních reforem, jejichž 
cílem je zvýšit zaměstnanost, postupně 
odstranit systémy předčasného odchodu 
do důchodu a zajistit, aby zákonem
stanovený věk pro odchod do důchodu i 
věk skutečného odchodu do důchodu byly 
udržitelné a přiměřené zvyšující se naděje 
dožití, dosahují členské státy 
nerovnoměrného pokroku a stanovují si 
nestejné cíle; zdůrazňuje, že členské státy, 
které v současnosti nezavádějí postupné 
reformy, se mohou v budoucnu nalézat 
v takové situaci, kdy budou muset reformy 
provádět šokově, což může mít závažné 
důsledky v sociální oblasti;

9. domnívá se, že problém udržitelnosti 
důchodových systémů není otázkou 
demografickou, nýbrž problémem 
přerozdělování příjmů, protože na
důchodové dávky je v EU vyčleněna jen 
velmi malá část HDP členských států;
zdůrazňuje, že je třeba začít uskutečňovat 
postupné reformy, které povedou k 
zavedení nových způsobů a zdrojů 
financování zákonem stanovených 
důchodových systémů, jež povedou ke 
zvýšení příspěvků na sociální zabezpečení 
ze všech příjmů a k provedení daňových 
reforem, které zvýší míru účasti osob 
s vyššími příjmy a zisky na financování 
veřejných systémů sociálního zabezpečení;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 194
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
současným odchodem prvních ročníků 
generace baby-boomu do důchodu se 
rychleji zvyšuje tlak demografického 
vývoje na rozpočty a důchodové systémy 
členských států; konstatuje, že v rámci 
přípravy strukturálních reforem, jejichž 
cílem je zvýšit zaměstnanost, postupně 
odstranit systémy předčasného odchodu do 
důchodu a zajistit, aby zákonem stanovený 
věk pro odchod do důchodu i věk 
skutečného odchodu do důchodu byly 
udržitelné a přiměřené zvyšující se naděje 
dožití, dosahují členské státy 
nerovnoměrného pokroku a stanovují si 
nestejné cíle; zdůrazňuje, že členské státy, 
které v současnosti nezavádějí postupné 
reformy, se mohou v budoucnu nalézat 
v takové situaci, kdy budou muset reformy 
provádět šokově, což může mít závažné 
důsledky v sociální oblasti;

9. konstatuje, že v rámci přípravy 
strukturálních reforem, jejichž cílem je 
zvýšit zaměstnanost, postupně odstranit 
systémy předčasného odchodu do důchodu 
a zajistit, aby zákonem stanovený věk pro 
odchod do důchodu i věk skutečného 
odchodu do důchodu byly udržitelné a 
přiměřené zvyšující se naděje dožití, 
dosahují členské státy nerovnoměrného 
pokroku a stanovují si nestejné cíle;

Or. de

Pozměňovací návrh 195
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
současným odchodem prvních ročníků 
generace baby-boomu do důchodu se 
rychleji zvyšuje tlak demografického 
vývoje na rozpočty a důchodové systémy 
členských států; konstatuje, že v rámci 

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
současným odchodem prvních ročníků 
generace baby-boomu do důchodu se 
v některých členských státech rychleji 
zvyšuje tlak demografického vývoje na 
rozpočty a důchodové systémy členských 
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přípravy strukturálních reforem, jejichž 
cílem je zvýšit zaměstnanost, postupně 
odstranit systémy předčasného odchodu 
do důchodu a zajistit, aby zákonem 
stanovený věk pro odchod do důchodu i 
věk skutečného odchodu do důchodu byly 
udržitelné a přiměřené zvyšující se naděje 
dožití, dosahují členské státy 
nerovnoměrného pokroku a stanovují si 
nestejné cíle; zdůrazňuje, že členské státy, 
které v současnosti nezavádějí postupné 
reformy, se mohou v budoucnu nalézat 
v takové situaci, kdy budou muset reformy 
provádět šokově, což může mít závažné 
důsledky v sociální oblasti;

států; konstatuje, že v rámci přípravy 
strukturálních reforem, jejichž cílem je 
zvýšit zaměstnanost a zmenšit rozdíl mezi
zákonem stanoveným věkem pro odchod 
do důchodu a věkem skutečného odchodu 
do důchodu, s přihlédnutím k náročnosti a 
délce výkonu některých povolání, dosahují 
členské státy nerovnoměrného pokroku a 
stanovují si nestejné cíle; zdůrazňuje, že 
členské státy, které v současnosti 
nezavádějí postupné reformy, se mohou 
v budoucnu nalézat v takové situaci, kdy 
budou muset reformy provádět šokově, což 
může mít závažné důsledky v sociální 
oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 196
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
současným odchodem prvních ročníků 
generace baby-boomu do důchodu se 
rychleji zvyšuje tlak demografického 
vývoje na rozpočty a důchodové systémy 
členských států; konstatuje, že v rámci 
přípravy strukturálních reforem, jejichž 
cílem je zvýšit zaměstnanost, postupně 
odstranit systémy předčasného odchodu do 
důchodu a zajistit, aby zákonem stanovený 
věk pro odchod do důchodu i věk 
skutečného odchodu do důchodu byly 
udržitelné a přiměřené zvyšující se naděje 
dožití, dosahují členské státy 
nerovnoměrného pokroku a stanovují si 
nestejné cíle; zdůrazňuje, že členské státy, 
které v současnosti nezavádějí postupné 
reformy, se mohou v budoucnu nalézat 
v takové situaci, kdy budou muset reformy 
provádět šokově, což může mít závažné 

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
současným odchodem prvních ročníků 
generace baby-boomu do důchodu se 
rychleji zvyšuje tlak demografického 
vývoje na rozpočty a důchodové systémy 
členských států; konstatuje, že v rámci 
přípravy strukturálních reforem, jejichž 
cílem je zvýšit zaměstnanost, postupně 
odstranit systémy předčasného odchodu do 
důchodu, dosahují členské státy 
nerovnoměrného pokroku a stanovují si 
nestejné cíle; zdůrazňuje, že členské státy, 
které v současnosti nezavádějí postupné 
reformy, se mohou v budoucnu nalézat 
v takové situaci, kdy budou muset reformy
provádět šokově, což může mít závažné 
důsledky v sociální oblasti;
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důsledky v sociální oblasti;

Or. it

Pozměňovací návrh 197
Jean Lambert, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
současným odchodem prvních ročníků 
generace baby-boomu do důchodu se 
rychleji zvyšuje tlak demografického 
vývoje na rozpočty a důchodové systémy 
členských států; konstatuje, že v rámci 
přípravy strukturálních reforem, jejichž 
cílem je zvýšit zaměstnanost, postupně 
odstranit systémy předčasného odchodu do 
důchodu a zajistit, aby zákonem stanovený 
věk pro odchod do důchodu i věk 
skutečného odchodu do důchodu byly
udržitelné a přiměřené zvyšující se naděje
dožití, dosahují členské státy 
nerovnoměrného pokroku a stanovují si 
nestejné cíle; zdůrazňuje, že členské státy, 
které v současnosti nezavádějí postupné 
reformy, se mohou v budoucnu nalézat 
v takové situaci, kdy budou muset reformy 
provádět šokově, což může mít závažné 
důsledky v sociální oblasti;

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
současným odchodem prvních ročníků 
generace baby-boomu do důchodu se 
rychleji zvyšuje tlak demografického 
vývoje na rozpočty a důchodové systémy 
členských států; konstatuje, že v rámci 
přípravy strukturálních reforem, jejichž 
cílem je zvýšit zaměstnanost, postupně 
odstranit systémy předčasného odchodu do 
důchodu a zajistit, aby věk skutečného 
odchodu do důchodu byl udržitelný a 
přiměřený zvyšující se naději dožití bez 
zdravotních omezení, dosahují členské 
státy nerovnoměrného pokroku a stanovují 
si nestejné cíle; zdůrazňuje, že členské 
státy, které v současnosti nezavádějí 
postupné reformy, se mohou v budoucnu 
nalézat v takové situaci, kdy budou muset 
reformy provádět šokově, což může mít 
závažné důsledky v sociální oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
současným odchodem prvních ročníků 
generace baby-boomu do důchodu se 
rychleji zvyšuje tlak demografického 
vývoje na rozpočty a důchodové systémy 
členských států; konstatuje, že v rámci 
přípravy strukturálních reforem, jejichž 
cílem je zvýšit zaměstnanost, postupně 
odstranit systémy předčasného odchodu do 
důchodu a zajistit, aby zákonem stanovený 
věk pro odchod do důchodu i věk 
skutečného odchodu do důchodu byly 
udržitelné a přiměřené zvyšující se naděje 
dožití, dosahují členské státy 
nerovnoměrného pokroku a stanovují si 
nestejné cíle; zdůrazňuje, že členské státy, 
které v současnosti nezavádějí postupné 
reformy, se mohou v budoucnu nalézat 
v takové situaci, kdy budou muset reformy 
provádět šokově, což může mít závažné 
důsledky v sociální oblasti;

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
současným odchodem prvních ročníků 
generace baby-boomu do důchodu se 
rychleji zvyšuje tlak demografického 
vývoje na rozpočty a důchodové systémy 
členských států; konstatuje, že v rámci 
přípravy strukturálních reforem, jejichž 
cílem je zvýšit zaměstnanost, postupně 
odstranit systémy předčasného odchodu do 
důchodu a zajistit, aby zákonem stanovený 
věk pro odchod do důchodu i věk 
skutečného odchodu do důchodu byly 
udržitelné a přiměřené zvyšující se naděje 
dožití, dosahují členské státy 
nerovnoměrného pokroku a stanovují si 
nestejné cíle; vítá doporučení Komise, aby 
zákonem stanovený věk odchodu do 
důchodu byl pro ženy stejný jako pro 
muže; zdůrazňuje, že členské státy, které 
v současnosti nezavádějí postupné reformy, 
se mohou v budoucnu nalézat v takové 
situaci, kdy budou muset reformy provádět 
šokově, což může mít závažné důsledky 
v sociální oblasti;

Or. de

Pozměňovací návrh 199
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. doporučuje členským státům, aby 
přizpůsobování zákonem stanoveného 
věku odchodu do důchodu zvyšující se 
naději dožití prováděly průběžně za účasti 
institucionalizovaného odborného fóra, 
tvořeného demografy, pojistnými 
matematiky atd. a rovněž zástupci různých 
generací; v této souvislosti by měly být co 
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nejpřesněji definovány mj. vědecky a 
sociálněpoliticky významná hodnotící 
kritéria (např. naděje dožití, porodnost, 
pracovní trh, imigrace, zdravotní stav, 
poměr ekonomické závislosti atd.);

Or. de

Pozměňovací návrh 200
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že není vůbec nezbytné 
plošně zvyšovat zákonem stanovený věk 
pro odchod do důchodu a prodlužovat 
období, po které jsou povinně placeny 
příspěvky; domnívá se, že při zachování 
stávající celkové výše příspěvků 
zaměstnanců by návrat k rovnocennému 
financování povinných důchodových 
systémů (odvádění nejméně 50 % 
příspěvků zaměstnavatelem) většině 
členských států umožnil zachovat 
zákonem stanovený věk pro odchod do 
důchodu na úrovni 60 let nebo se k němu 
vrátit;

Or. de

Pozměňovací návrh 201
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že účinné dodržování a 
uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci může mít příznivý vliv na 
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růst produktivity a udržitelnost systémů 
sociálního zabezpečení; nanejvýš důležitá 
je konsolidace systémů zdravotní péče, 
umožňující dosažení optimálního poměru 
ceny a kvality nabízených služeb;

Or. el

Pozměňovací návrh 202
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. vyzývá členské státy s průběžně 
financovými systémy prvního pilíře, aby u 
svých veřejných důchodových systémů 
posílily prvek solidarity a přerozdělování 
tím, že do nich zahrnou i osoby 
samostatně výdělečně činné, státní 
zaměstnance atd., aby rozšířily jejich 
přispěvatelskou základnu, a současně také 
zruší maximální limity příspěvků, které 
platí v některých členských státech; 
domnívá se, že přispěvatelskou základnu 
povinných důchodových systémů lze dále 
rozšířit i tím, že bude stanovena povinnost 
odvádět příspěvky ze všech druhů příjmu 
– včetně nájemného, úrokových plateb 
apod.;

Or. de

Pozměňovací návrh 203
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. vyzývá členské státy ke spolupráci se 
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sociálními partnery na vypracování 
opatření, jež posílí zaměstnanost 
pracujících starší věkové kategorie, u 
kterých je zjevné, že řeší problém své 
dlouhodobé nezaměstnanosti, a přispějí 
tak k udržitelnosti důchodových systémů 
a v souladu se strategií Evropa 2020 i 
k boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení;

Or. el

Pozměňovací návrh 204
Jean Lambert, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. znovu vyzývá k tomu, aby důchodové 
dávky byly úzce napojeny na počet 
odpracovaných let a výši zaplacených 
odvodů („pojistněmatematická 
spravedlnost“), aby se pracovníkům 
v podobě vyšších důchodů vyplatilo 
pracovat více a déle; doporučuje, aby 
členské státy po konzultaci se sociálními 
partnery jednotlivým pracovníkům 
umožnily dobrovolně pokračovat 
v pracovní kariéře i po dosažení zákonem 
stanoveného věku pro odchod do 
důchodu, neboť placení odvodů po delší 
dobu a současně kratší doba čerpání 
dávek mohou pracovníkům pomoci rychle 
snížit rozdíly v důchodech;

10. znovu vyzývá k tomu, aby u 
soukromého důchodového spoření 
v rámci třetího pilíře byly důchodové 
dávky úzce napojeny na počet 
odpracovaných let a výši zaplacených 
odvodů („pojistněmatematická 
spravedlnost“); znovu připomíná, že 
pojistněmatematická spravedlnost sama o 
sobě nezohledňuje, že lidé, kteří pracují 
méně let nebo zaplatí méně na svých 
příspěvcích, mají pro společnost zásadní 
přínos, například v podobě péče, kterou 
poskytují, nebo v podobě dobrovolné 
činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Frédéric Daerden
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. znovu vyzývá k tomu, aby důchodové 
dávky byly úzce napojeny na počet 
odpracovaných let a výši zaplacených 
odvodů („pojistněmatematická 
spravedlnost“), aby se pracovníkům 
v podobě vyšších důchodů vyplatilo 
pracovat více a déle; doporučuje, aby 
členské státy po konzultaci se sociálními 
partnery jednotlivým pracovníkům
umožnily dobrovolně pokračovat 
v pracovní kariéře i po dosažení zákonem 
stanoveného věku pro odchod do důchodu, 
neboť placení odvodů po delší dobu a 
současně kratší doba čerpání dávek 
mohou pracovníkům pomoci rychle snížit 
rozdíly v důchodech;

10. znovu připomíná, že pokud se 
pracovníkům umožní dobrovolně 
pokračovat v pracovní kariéře i po 
dosažení zákonem stanoveného věku pro 
odchod do důchodu a pokud se při 
kalkulaci výše jejich nároků a při 
stanovení doby, odkdy mohou pobírat 
důchod, bude zohledňovat počet let, kdy 
platili příspěvky, bude možné zaručit, aby 
se jim vyplatilo, hlavně díky vyšším 
důchodům, pracovat více a déle; 
doporučuje, aby členské státy po 
konzultaci se sociálními partnery;
zdůrazňuje dále, že při výpočtu 
důchodových dávek musí být zohledněna 
rovněž období, kdy dotyčná osoba 
nepracovala, například z důvodu mateřské 
dovolené, pracovní neschopnosti či péče o 
rodinného příslušníka;

Or. fr

Pozměňovací návrh 206
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. znovu vyzývá k tomu, aby důchodové 
dávky byly úzce napojeny na počet 
odpracovaných let a výši zaplacených 
odvodů („pojistněmatematická 
spravedlnost“), aby se pracovníkům 
v podobě vyšších důchodů vyplatilo 
pracovat více a déle; doporučuje, aby 
členské státy po konzultaci se sociálními 
partnery jednotlivým pracovníkům 
umožnily dobrovolně pokračovat 
v pracovní kariéře i po dosažení zákonem 

10. znovu vyzývá k tomu, aby důchodové 
dávky byly napojeny na počet 
odpracovaných let a výši zaplacených 
odvodů („pojistněmatematická 
spravedlnost“), aby se pracovníkům 
v podobě vyšších důchodů vyplatilo 
pracovat více a déle; konstatuje však, že 
z toho nevyplývá žádné omezení, pokud 
jde o jeho požadavek důstojného 
minimálního zajištění ve stáří;
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stanoveného věku pro odchod do 
důchodu, neboť placení odvodů po delší 
dobu a současně kratší doba čerpání 
dávek mohou pracovníkům pomoci rychle 
snížit rozdíly v důchodech;

Or. de

Pozměňovací návrh 207
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. znovu vyzývá k tomu, aby důchodové 
dávky byly úzce napojeny na počet 
odpracovaných let a výši zaplacených 
odvodů („pojistněmatematická 
spravedlnost“), aby se pracovníkům 
v podobě vyšších důchodů vyplatilo 
pracovat více a déle; doporučuje, aby 
členské státy po konzultaci se sociálními 
partnery jednotlivým pracovníkům 
umožnily dobrovolně pokračovat
v pracovní kariéře i po dosažení zákonem 
stanoveného věku pro odchod do 
důchodu, neboť placení odvodů po delší 
dobu a současně kratší doba čerpání 
dávek mohou pracovníkům pomoci rychle 
snížit rozdíly v důchodech;

10. znovu vyzývá k tomu, aby důchodové 
dávky byly úzce napojeny na počet 
odpracovaných let a výši zaplacených 
odvodů („pojistněmatematická 
spravedlnost“), aby se pracovníkům 
v podobě vyšších důchodů vyplatilo 
pracovat více a déle; doporučuje, aby 
členské státy po konzultaci se sociálními 
partnery zakázaly stanovit věk odchodu do 
důchodu a umožnily tak jednotlivým 
pracovníkům po dosažení důchodového 
věku na základě vlastní volby pokračovat 
ve své práci, zvolit si postupný přechod do 
důchodu, pracovat na částečný úvazek 
nebo z práce odejít, čemuž musí ovšem 
odpovídat nastavení pracovního trhu pro 
seniory, schopného vycházet vstříc 
specifickým potřebám stárnoucí pracovní 
síly; 

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. znovu vyzývá k tomu, aby důchodové 
dávky byly úzce napojeny na počet 
odpracovaných let a výši zaplacených 
odvodů („pojistněmatematická 
spravedlnost“), aby se pracovníkům 
v podobě vyšších důchodů vyplatilo 
pracovat více a déle; doporučuje, aby 
členské státy po konzultaci se sociálními
partnery jednotlivým pracovníkům 
umožnily dobrovolně pokračovat 
v pracovní kariéře i po dosažení zákonem 
stanoveného věku pro odchod do důchodu, 
neboť placení odvodů po delší dobu a 
současně kratší doba čerpání dávek mohou 
pracovníkům pomoci rychle snížit rozdíly 
v důchodech;

10. znovu vyzývá k tomu, aby důchodové 
dávky byly úzce napojeny na počet 
odpracovaných let a výši zaplacených 
odvodů („pojistněmatematická 
spravedlnost“), aby se pracovníkům 
v podobě vyšších důchodů vyplatilo 
pracovat více a déle; doporučuje, aby 
členské státy po konzultaci s příslušnými
partnery jednotlivým pracovníkům 
umožnily dobrovolně pokračovat 
v pracovní kariéře i po dosažení zákonem 
stanoveného věku pro odchod do důchodu, 
neboť placení odvodů po delší dobu a 
současně kratší doba čerpání dávek mohou 
pracovníkům pomoci rychle snížit rozdíly 
v důchodech;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá členské státy, aby zajistily 
placení příslušných příspěvků do 
důchodového systému a předcházely 
únikům při neplacení příspěvků, které 
ohrožují použitelnost a udržitelnost 
důchodových systémů a vedou 
k diskriminaci mezi pracovníky a podniky 
tím, že vytvářejí nerovné podmínky 
hospodářské soutěže, a tyto úniky také 
trestaly;

Or. en
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Pozměňovací návrh 210
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. je toho názoru, že zákonem 
stanovený věk odchodu do důchodu musí 
zohledňovat zvláštní okolnosti lidí, kteří 
vykonávali namáhavou práci nebo kteří 
vstoupili na trh práce ve velmi raném 
věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. naléhavě upozorňuje na to, že 
atypické zaměstnávání a s ním spojené 
rozdíly ve výši příspěvků sociálního 
zabezpečení mohou mít významný 
negativní dopad na to, jaký bude mít 
dotyčná osoba nárok na důchod;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že zkušenosti vyvrátily 
základní myšlenku systémů předčasného 

vypouští se
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odchodu do důchodu, a sice umožnit 
starším pracovníkům odejít dříve do 
důchodu, a uvolnit tak pracovní místa 
mladým lidem, neboť členské státy 
s nejvyšší mírou zaměstnanosti mladých 
lidí mají v průměru i nejvyšší míru 
zaměstnanosti starších pracovníků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 213
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že zkušenosti vyvrátily 
základní myšlenku systémů předčasného 
odchodu do důchodu, a sice umožnit 
starším pracovníkům odejít dříve do 
důchodu, a uvolnit tak pracovní místa 
mladým lidem, neboť členské státy 
s nejvyšší mírou zaměstnanosti mladých 
lidí mají v průměru i nejvyšší míru 
zaměstnanosti starších pracovníků;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 214
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že zkušenosti vyvrátily 
základní myšlenku systémů předčasného 
odchodu do důchodu, a sice umožnit 
starším pracovníkům odejít dříve do 
důchodu, a uvolnit tak pracovní místa 
mladým lidem, neboť členské státy 

11. domnívá se, že způsoby organizace 
práce a opatření týkající se pracovní doby 
musí být přizpůsobeny demografické 
změně; poukazuje na to, že větší stabilita 
zaměstnání, kratší týdenní pracovní doba 
vyplývající z kolektivní smlouvy a sociální 
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s nejvyšší mírou zaměstnanosti mladých 
lidí mají v průměru i nejvyšší míru 
zaměstnanosti starších pracovníků;

zabezpečení a zdraví a bezpečnost na 
pracovišti jsou nezbytnými předpoklady 
účinnějšího zapojení mladých i starších 
pracovníků, aby si udrželi výdělečné 
zaměstnání a byli motivovaní a zdraví až 
do dosažení zákonem stanoveného věku 
pro odchod do důchodu;

Or. de

Pozměňovací návrh 215
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že zkušenosti vyvrátily 
základní myšlenku systémů předčasného 
odchodu do důchodu, a sice umožnit 
starším pracovníkům odejít dříve do 
důchodu, a uvolnit tak pracovní místa 
mladým lidem, neboť členské státy
s nejvyšší mírou zaměstnanosti mladých 
lidí mají v průměru i nejvyšší míru 
zaměstnanosti starších pracovníků;

11. zdůrazňuje, že zkušenosti vyvrátily 
základní myšlenku systémů předčasného 
odchodu do důchodu, a sice umožnit 
starším pracovníkům odejít dříve do 
důchodu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 216
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že zkušenosti vyvrátily 
základní myšlenku systémů předčasného 
odchodu do důchodu, a sice umožnit 
starším pracovníkům odejít dříve do 
důchodu, a uvolnit tak pracovní místa 
mladým lidem, neboť členské státy 

11. zdůrazňuje, že zkušenosti vyvrátily 
základní myšlenku systémů předčasného 
odchodu do důchodu, a sice umožnit 
starším pracovníkům odejít dříve do 
důchodu, a uvolnit tak pracovní místa 
mladým lidem, neboť členské státy 
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s nejvyšší mírou zaměstnanosti mladých 
lidí mají v průměru i nejvyšší míru 
zaměstnanosti starších pracovníků;

s nejvyšší mírou zaměstnanosti mladých 
lidí mají v průměru i nejvyšší míru 
zaměstnanosti starších pracovníků; 
zdůrazňuje, že mentorský program by 
mohl představovat smysluplný způsob, jak 
déle zaměstnávat starší pracovníky a jak 
jejich zkušeností využít ve prospěch 
uplatnění mladých lidí na trhu práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 217
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá členské státy k tomu, aby 
předložily opatření, která vytvoří 
podmínky pro delší, zdravý a aktivní 
pracovní život a zaručí tak například 
pracovní podmínky odpovídající potřebám 
starších pracovníků, pružnou organizaci 
práce, posílení zdravotní prevence, 
podporu celoživotního učení, odbornou 
přípravu starších pracovníků, nákladově 
efektivní strategie zaměřující se na 
slaďování pracovního, soukromého a 
rodinného života apod.;

Or. de

Pozměňovací návrh 218
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyjadřuje své politování nad 
skutečností, že mladí lidé vstupují na trh 
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práce pozdě a že je tím nepříznivě 
poznamenána výsledná výše příspěvků na 
celkový důchod; domnívá se proto, je 
třeba, aby se do konečného výpočtu 
důchodů zahrnovalo i období strávené na 
stážích;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá sociální partnery, aby přijali 
přístup k řízení lidských zdrojů, který 
zohledňuje životní cyklus zaměstnanců, a 
přizpůsobili pracoviště; vyzývá 
zaměstnavatele, aby vypracovali programy, 
které zaměstnancům umožní prodloužit 
svou pracovní kariéru; vyzývá pracovníky, 
aby aktivně využívali dostupných 
možností odborné přípravy a aby se v 
každé fázi svého pracovního života 
přizpůsobovali požadavkům trhu práce;

12. vyzývá sociální partnery, aby přijali 
přístup k řízení lidských zdrojů, který 
zohledňuje životní cyklus zaměstnanců, a 
přizpůsobili pracoviště; vyzývá 
zaměstnavatele, aby vypracovali programy, 
které budou podporovat aktivní a zdravé 
stárnutí a celoživotní učení a které 
zaměstnancům umožní dobrovolně 
zůstávat delší dobu v zaměstnaneckém 
poměru; vyzývá pracovníky, aby aktivně 
využívali nabídek zaměřených na podporu 
jejich zdraví a nabídek odborné přípravy;

Or. de

Pozměňovací návrh 220
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá sociální partnery, aby přijali 
přístup k řízení lidských zdrojů, který 
zohledňuje životní cyklus zaměstnanců, a 
přizpůsobili pracoviště; vyzývá 

12. vyzývá sociální partnery, aby přijali 
přístup k řízení lidských zdrojů, který 
zohledňuje životní cyklus zaměstnanců, a 
přizpůsobili pracoviště; vyzývá 
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zaměstnavatele, aby vypracovali programy, 
které zaměstnancům umožní prodloužit 
svou pracovní kariéru; vyzývá pracovníky, 
aby aktivně využívali dostupných možností 
odborné přípravy a aby se v každé fázi 
svého pracovního života přizpůsobovali 
požadavkům trhu práce;

zaměstnavatele, aby vypracovali programy, 
které zaměstnancům umožní prodloužit 
svou pracovní kariéru a které je budou 
k využívání těchto programů také 
motivovat, aby se v každé fázi svého 
pracovního života přizpůsobovali 
požadavkům trhu práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 221
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá sociální partnery, aby přijali 
přístup k řízení lidských zdrojů, který 
zohledňuje životní cyklus zaměstnanců, a 
přizpůsobili pracoviště; vyzývá 
zaměstnavatele, aby vypracovali programy, 
které zaměstnancům umožní prodloužit 
svou pracovní kariéru; vyzývá pracovníky, 
aby aktivně využívali dostupných možností 
odborné přípravy a aby se v každé fázi 
svého pracovního života přizpůsobovali 
požadavkům trhu práce;

12. vyzývá sociální partnery, aby přijali 
přístup k řízení lidských zdrojů, který 
zohledňuje životní cyklus zaměstnanců, a
přizpůsobili pracoviště; vyzývá 
zaměstnavatele, aby vypracovali programy, 
které zaměstnancům umožní pracovat až 
do doby, kdy dosáhnou zákonem 
stanoveného věku odchodu do důchodu; 
vyzývá pracovníky, aby aktivně využívali 
dostupných možností odborné přípravy a 
aby se v každé fázi svého pracovního 
života přizpůsobovali požadavkům trhu 
práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 222
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá sociální partnery, aby přijali 
přístup k řízení lidských zdrojů, který 

12. vyzývá sociální partnery (na úrovni 
podniků), aby přijali přístup k 
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zohledňuje životní cyklus zaměstnanců, a 
přizpůsobili pracoviště; vyzývá 
zaměstnavatele, aby vypracovali programy, 
které zaměstnancům umožní prodloužit 
svou pracovní kariéru; vyzývá pracovníky, 
aby aktivně využívali dostupných možností 
odborné přípravy a aby se v každé fázi 
svého pracovního života přizpůsobovali 
požadavkům trhu práce;

řízení lidských zdrojů, který zohledňuje 
životní cyklus zaměstnanců, a přizpůsobili 
pracoviště; vyzývá zaměstnavatele, aby 
vypracovali programy, které 
zaměstnancům umožní prodloužit svou 
pracovní kariéru, zejména úpravou 
podmínek v závěrečné fázi jejich profesní 
dráhy týkajících se jejich pracovní doby a 
povahy vykonávané práce; zdůrazňuje, že 
tyto úpravy mohou být spojeny i s tím, že 
zaměstnanci získají nárok na doplňkové 
příspěvky vyplácené systémem sociálního 
zabezpečení; vyzývá pracovníky, aby 
aktivně využívali dostupných možností 
odborné přípravy a aby se v každé fázi 
svého pracovního života přizpůsobovali 
požadavkům trhu práce, musí být ovšem 
zohledněna namáhavost některých 
profesí, která by měla opravňovat kratší 
pracovní dráhu bez ztráty nároků na 
důchod;

Or. fr

Pozměňovací návrh 223
Marije Cornelissen, Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá sociální partnery, aby přijali 
přístup k řízení lidských zdrojů, který 
zohledňuje životní cyklus zaměstnanců, a 
přizpůsobili pracoviště; vyzývá 
zaměstnavatele, aby vypracovali programy, 
které zaměstnancům umožní prodloužit 
svou pracovní kariéru; vyzývá pracovníky, 
aby aktivně využívali dostupných možností 
odborné přípravy a aby se v každé fázi 
svého pracovního života přizpůsobovali 
požadavkům trhu práce;

12. vyzývá sociální partnery, aby přijali 
přístup k řízení lidských zdrojů, který 
zohledňuje životní cyklus zaměstnanců, a 
přizpůsobili pracoviště; vyzývá 
zaměstnavatele, aby vypracovali programy, 
které zaměstnancům umožní prodloužit 
svou pracovní kariéru; vyzývá pracovníky, 
aby aktivně využívali dostupných možností 
odborné přípravy a aby se v každé fázi 
svého pracovního života přizpůsobovali 
požadavkům trhu práce; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby ve vztahu k důchodům 
uplatňovaly přístup zohledňující celý 
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průběh pracovního života dotyčné osoby 
včetně přerušení a změn, k nimž 
v průběhu její profesní dráhy došlo, neboť 
tento přístup je ve vztahu k jednotlivým 
pracovníkům dostatečně pružný a při 
správné organizaci umožňuje zajistit 
finanční udržitelnost veřejných 
důchodových systémů; zdůrazňuje 
potřebu hledání možností lepšího 
uplatnění starších osob na trhu práce, 
přizpůsobení podmínek na pracovištích 
jejich potřebám a vyloučení diskriminace, 
která na trhu práce existuje na obou 
stranách věkového rozpětí, ve vztahu 
k mladším i starším pracovníkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá sociální partnery, aby přijali 
přístup k řízení lidských zdrojů, který 
zohledňuje životní cyklus zaměstnanců, a 
přizpůsobili pracoviště; vyzývá 
zaměstnavatele, aby vypracovali programy, 
které zaměstnancům umožní prodloužit 
svou pracovní kariéru; vyzývá pracovníky, 
aby aktivně využívali dostupných možností 
odborné přípravy a aby se v každé fázi 
svého pracovního života přizpůsobovali 
požadavkům trhu práce;

12. vyzývá sociální partnery, aby přijali 
přístup k řízení lidských zdrojů, který 
zohledňuje životní cyklus zaměstnanců, a 
přizpůsobili pracoviště; vyzývá 
zaměstnavatele, aby vypracovali programy, 
které budou podporovat aktivní a zdravé 
stárnutí a které zaměstnancům umožní 
prodloužit na základě vlastní volby svou 
pracovní kariéru; vyzývá pracovníky, aby 
aktivně využívali dostupných možností 
odborné přípravy a aby se v každé fázi 
svého pracovního života přizpůsobovali 
požadavkům trhu práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 225
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá sociální partnery, aby přijali 
přístup k řízení lidských zdrojů, který 
zohledňuje životní cyklus zaměstnanců, a 
přizpůsobili pracoviště; vyzývá 
zaměstnavatele, aby vypracovali programy, 
které zaměstnancům umožní prodloužit 
svou pracovní kariéru; vyzývá pracovníky, 
aby aktivně využívali dostupných možností 
odborné přípravy a aby se v každé fázi 
svého pracovního života přizpůsobovali 
požadavkům trhu práce;

12. vyzývá sociální partnery, aby přijali 
přístup k řízení lidských zdrojů, který 
zohledňuje životní cyklus zaměstnanců, a 
přizpůsobili pracoviště; vyzývá 
zaměstnavatele, aby vytvořili odpovídající 
pracovní podmínky a vypracovali 
programy, které zaměstnancům umožní 
prodloužit svou pracovní kariéru; vyzývá 
pracovníky, aby aktivně využívali 
dostupných možností odborné přípravy a 
programů, které jim umožní, aby se v 
každé fázi svého pracovního života 
přizpůsobovali požadavkům trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. je toho názoru, že Rada a Komise by 
měly přijít s evropskou zárukou pro mladé 
lidi, která by každému mladému člověku 
v EU zajistila nabídku vhodné, přiměřeně 
placené práce odpovídající jeho 
kvalifikaci a dovednostem, odborné 
přípravě, dalšímu vzdělávání nebo 
kombinaci práce a vzdělávání, a to do tří 
měsíců od okamžiku jeho 
nezaměstnanosti, čímž se rovněž zlepší 
možnosti mladých lidí vytvářet si postupně 
řádné důchodové nároky;

Or. de



PE502.214v02-00 114/157 AM\924597CS.doc

CS

114

Pozměňovací návrh 227
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá členské státy, aby začaly na 
základě důkladných konzultací se 
sociálními partnery podporovat 
prodlužování pracovního života 
posilováním veřejné politiky v oblasti 
zdraví a bezpečnosti práce, pracovního 
prostředí a rekvalifikací; zdůrazňuje, že 
nejvlastnější cílem politiky v této oblasti 
by mělo by mělo být to, aby zaměstnanci, 
zejména zaměstnanci pracující v těch 
nejnáročnějších profesích, pracovali až do 
doby, kdy dosáhnou zákonem 
stanoveného věku odchodu do důchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá členské státy, aby zavedly 
sociálně přijatelné pobídky motivující 
k pozdějšímu odcházení do důchodu a aby 
v oblastech, kde je to žádoucí, vytvořily 
atraktivní modely pro pružný přechod ze 
zaměstnání do důchodu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 229
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje, že rovnost mužů a žen na 
trhu práce má klíčový význam pro 
zajištění udržitelnosti důchodových 
systémů na základě vyšší míry 
zaměstnanosti, přiměřených 
individuálních příspěvků a hospodářského 
růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby se 
energicky zasazovaly o plnění cílů 
stanovených v Evropském paktu pro 
rovnost žen a mužů (2011-2020), jehož 
hlavními cíli je odstranit rozdíly mezi 
ženami a muži, bojovat proti segregaci na 
základě pohlaví a podporovat lepší sladění 
pracovního a soukromého života žen a 
mužů; zdůrazňuje, že tyto cíle mají zásadní 
význam pro zvýšení zaměstnanosti žen a 
boj proti jejich chudobě v produktivním 
věku i ve stáří;

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby se 
energicky zasazovaly o plnění cílů 
stanovených v Evropském paktu pro 
rovnost žen a mužů (2011-2020), jehož 
hlavními cíli je odstranit rozdíly mezi 
ženami a muži – včetně stále ještě velkých 
platových rozdílů –, bojovat proti 
segregaci na základě pohlaví a podporovat 
lepší sladění pracovního a soukromého 
života žen a mužů; předpokladem toho je 
především zajištění dostupnosti zařízení 
péče o dítě; zdůrazňuje, že tyto cíle mají 
zásadní význam pro zvýšení zaměstnanosti 
žen a boj proti jejich chudobě 
v produktivním věku i ve stáří;

Or. de
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Pozměňovací návrh 231
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby se 
energicky zasazovaly o plnění cílů 
stanovených v Evropském paktu pro 
rovnost žen a mužů (2011-2020), jehož 
hlavními cíli je odstranit rozdíly mezi 
ženami a muži, bojovat proti segregaci na 
základě pohlaví a podporovat lepší sladění 
pracovního a soukromého života žen a 
mužů; zdůrazňuje, že tyto cíle mají zásadní 
význam pro zvýšení zaměstnanosti žen a 
boj proti jejich chudobě v produktivním 
věku i ve stáří;

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 232
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vybízí k posouzení dopadů na 
generace, které by objektivním způsobem 
prověřilo dopady chystaných zákonů na 
všechny generace, zvláště na generaci 
mladších a starších osob; mělo by se tak 
transparentním způsobem ukázat, jaké 
důsledky mají zákony pro tyto generace; 
posouzení dopadů na generace by mohlo 
mít důležitou úlohu v rámci přípravy 
zákonů týkajících se důchodového 
systému;

Or. de
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Pozměňovací návrh 233
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Radu, aby se dohodla na 
podobě evropského předpisu upravujícího 
výši minimálních mezd (po právní stránce 
i z hlediska sazeb projednaného na 
vnitrostátní, regionální či odvětvové 
úrovni), který by zajišťoval odměnu 
v minimální výši 60 % odpovídající 
(podmínkám v daném členském státě, 
odvětví atd.) průměrné mzdy a který by 
dával většímu počtu zaměstnanců možnost 
zajistit si nárok na individuální důchod 
nad hranicí chudoby;

Or. de

Pozměňovací návrh 234
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že stanovení stejného 
věku odchodu do důchodu pro muže i 
ženy musejí provázet účinná opatření, 
která zajistí za stejnou práci stejnou mzdu, 
rovnováhu mezi prací a mimopracovními 
činnostmi a uznávání neplacené 
pečovatelské práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Frédéric Daerden
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. připomíná výzvu týkající se rovnosti 
mužů a žen v oblasti důchodů; podtrhuje 
potřebu větší rovnosti mužů a žen, a to ve 
všech věkových skupinách, jakož i 
sociální důsledky toho, že by se důchodové 
systémy nezaměřovaly na rozdělování, 
nýbrž na kapitalizaci a nebyly by to 
systémy definované dávkově, nýbrž 
příspěvkově; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné bojovat proti riziku chudoby, zvláště 
pak chudoby žen, které nemohou uplatnit 
žádné nebo nepostačující nároky na
osobní či vdovský důchod, a to 
prostřednictvím vytvoření nepříspěvkové 
sítě pro zabezpečení příjmů, která je 
ochrání před chudobou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 236
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. vybízí k tomu, aby se v roli 
rovnoprávného a zákonem stanoveného 
sociálního partnera mohly na 
rozhodování podílet mladší i starší 
generace, kterých se tato rozhodnutí 
nejvíce dotknou, a byla tak zajištěna jejich 
aktivní účast jakožto přímo dotčených 
stran na jednání a rozhodování o všech 
generačních otázkách; tímto způsob by 
bylo možné zaručit co nejširší dohodu 
všech skupin společnosti a zabránění 
konfliktům spojeným s přijímáním 
rozhodnutí;
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Or. de

Pozměňovací návrh 237
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. vyzývá Radu dále k tomu, aby se 
dohodla na způsobu zaručení minimální 
výše důchodu (starobního, invalidního 
atd.) nad unijní hranicí chudoby, 
odpovídající 60 % mediánu 
ekvalizovaného příjmu v příslušném 
členském státě, a předcházet tak chudobě 
ve stáří;

Or. de

Pozměňovací návrh 238
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 13 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13c. vítá záměr Evropské komise, aby 
zákonem stanovený věk odchodu do 
důchodu byl pro ženy stejný jako pro 
muže;

Or. de

Pozměňovací návrh 239
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 13 d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13d. je toho názoru, že bude nutné najít 
účinná pravidla, která zohlední ten úsek 
života, kdy se dotyčná osoba věnovala 
úkolům spojeným s péčí o děti a jejich 
opatrováním, mládeži a starším osobám, 
které se již o sebe nedokážou postarat;

Or. de

Pozměňovací návrh 240
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje však, že Komise by 
měla raději doporučovat kolektivní 
povinné zaměstnanecké důchodové 
spoření, neboť kolektivní důchodové 
systémy (v rámci druhého pilíře) 
spravované obvykle (odvětvovými) 
sociálními partnery zajišťují solidaritu 
mezi vrstevníky i v rámci různých 
generací, což systémy individuálního 
spoření neumožňují; zdůrazňuje, že je 
nutné začít vytvářet doplňkové 
zaměstnanecké důchodové systémy již 
nyní, přestože krize nebyla ještě 
překonána;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 241
Milan Cabrnoch
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje však, že Komise by 
měla raději doporučovat kolektivní 
povinné zaměstnanecké důchodové 
spoření, neboť kolektivní důchodové 
systémy (v rámci druhého pilíře) 
spravované obvykle (odvětvovými) 
sociálními partnery zajišťují solidaritu 
mezi vrstevníky i v rámci různých 
generací, což systémy individuálního 
spoření neumožňují; zdůrazňuje, že je 
nutné začít vytvářet doplňkové 
zaměstnanecké důchodové systémy již 
nyní, přestože krize nebyla ještě 
překonána;

14. bere na vědomí, že Komise v bílé knize 
vyzývá k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje, že je nutné začít 
vytvářet doplňkové zaměstnanecké 
důchodové systémy již nyní, přestože krize 
nebyla ještě překonána;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje však, že Komise by 
měla raději doporučovat kolektivní 
povinné zaměstnanecké důchodové 
spoření, neboť kolektivní důchodové 
systémy (v rámci druhého pilíře) 
spravované obvykle (odvětvovými) 
sociálními partnery zajišťují solidaritu 
mezi vrstevníky i v rámci různých 
generací, což systémy individuálního 
spoření neumožňují; zdůrazňuje, že je 

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů; zdůrazňuje 
však, že Komise by měla raději 
doporučovat kolektivní zaměstnanecké 
důchodové spoření, které je organizováno 
obvykle na podnikové či odvětvové úrovni 
a které zajišťuje solidaritu mezi vrstevníky 
i v rámci různých generací, což systémy 
individuálního spoření neumožňují; 
zdůrazňuje, že je nutné podporovat 
doplňkové zaměstnanecké důchodové 
systémy již nyní, přestože krize nebyla 
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nutné začít vytvářet doplňkové 
zaměstnanecké důchodové systémy již 
nyní, přestože krize nebyla ještě 
překonána;

ještě překonána, přičemž je nutné brát 
v úvahu obtíže bránící některým osobám 
ve využívání těchto systémů a snažit se 
tyto obtíže odstranit, a nutné je dále i 
vytvořit režimy minimálních příspěvků, 
které zaručí odpovídající doplňkové 
důchody;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje však, že Komise by 
měla raději doporučovat kolektivní 
povinné zaměstnanecké důchodové 
spoření, neboť kolektivní důchodové 
systémy (v rámci druhého pilíře) 
spravované obvykle (odvětvovými) 
sociálními partnery zajišťují solidaritu 
mezi vrstevníky i v rámci různých 
generací, což systémy individuálního 
spoření neumožňují; zdůrazňuje, že je 
nutné začít vytvářet doplňkové 
zaměstnanecké důchodové systémy již 
nyní, přestože krize nebyla ještě 
překonána;

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje však, že kolektivní 
zaměstnanecké důchodové spoření 
zajišťují jakožto kolektivní důchodové 
systémy (v rámci druhého pilíře),
spravované obvykle (odvětvovými) 
sociálními partnery solidaritu mezi 
vrstevníky i v rámci různých generací, což 
systémy individuálního spoření 
neumožňují;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje však, že Komise by 
měla raději doporučovat kolektivní 
povinné zaměstnanecké důchodové 
spoření, neboť kolektivní důchodové 
systémy (v rámci druhého pilíře) 
spravované obvykle (odvětvovými) 
sociálními partnery zajišťují solidaritu 
mezi vrstevníky i v rámci různých 
generací, což systémy individuálního 
spoření neumožňují; zdůrazňuje, že je 
nutné začít vytvářet doplňkové 
zaměstnanecké důchodové systémy již 
nyní, přestože krize nebyla ještě 
překonána;

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů; zdůrazňuje 
však, že Komise by měla raději 
doporučovat kolektivní povinné 
zaměstnanecké důchodové spoření, neboť 
kolektivní důchodové systémy (v rámci 
druhého pilíře), spravované obvykle 
(odvětvovými) sociálními partnery,
zajišťují solidaritu mezi vrstevníky i v 
rámci různých generací, což systémy 
individuálního spoření neumožňují;

Or. de

Pozměňovací návrh 245
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje však, že Komise by 
měla raději doporučovat kolektivní 
povinné zaměstnanecké důchodové 
spoření, neboť kolektivní důchodové 
systémy (v rámci druhého pilíře) 
spravované obvykle (odvětvovými) 
sociálními partnery zajišťují solidaritu 
mezi vrstevníky i v rámci různých 
generací, což systémy individuálního 
spoření neumožňují; zdůrazňuje, že je 
nutné začít vytvářet doplňkové 
zaměstnanecké důchodové systémy již 

14. bere na vědomí, že Komise v bílé knize 
vyzývá k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje, že Komise by měla 
doporučovat kolektivní povinné 
zaměstnanecké důchodové spoření, neboť 
kolektivní důchodové systémy (v rámci 
druhého pilíře), spravované obvykle 
(odvětvovými) sociálními partnery,
zajišťují solidaritu mezi vrstevníky i 
v rámci různých generací, což systémy 
individuálního spoření neumožňují; 
zdůrazňuje, že je nutné začít vytvářet 
doplňkové zaměstnanecké důchodové 
systémy již nyní, přestože krize nebyla 



PE502.214v02-00 124/157 AM\924597CS.doc

CS

124
nyní, přestože krize nebyla ještě 
překonána;

ještě překonána;

Or. pt

Pozměňovací návrh 246
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje však, že Komise by 
měla raději doporučovat kolektivní 
povinné zaměstnanecké důchodové 
spoření, neboť kolektivní důchodové 
systémy (v rámci druhého pilíře) 
spravované obvykle (odvětvovými) 
sociálními partnery zajišťují solidaritu 
mezi vrstevníky i v rámci různých 
generací, což systémy individuálního 
spoření neumožňují; zdůrazňuje, že je 
nutné začít vytvářet doplňkové 
zaměstnanecké důchodové systémy již 
nyní, přestože krize nebyla ještě 
překonána;

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje však, že Komise by 
měla raději doporučovat kolektivní 
povinné zaměstnanecké důchodové 
systémy, neboť kolektivní důchodové 
systémy (v rámci druhého pilíře),
spravované obvykle sociálními partnery, 
přičemž jejich správu vykonávají nezávislé 
orgány, které jsou veřejně odpovědné a 
zahrnují i účastníky systému, zajišťují 
solidaritu mezi vrstevníky i v rámci 
různých generací, což systémy 
individuálního spoření neumožňují; 
zdůrazňuje, že je nutné začít vytvářet 
doplňkové zaměstnanecké důchodové 
systémy již nyní, přestože krize nebyla 
ještě překonána; rovněž pak odhalit obtíže, 
jež některým osobám brání ve využívání 
těchto systémů, a tyto obtíže řešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje však, že Komise by 
měla raději doporučovat kolektivní 
povinné zaměstnanecké důchodové 
spoření, neboť kolektivní důchodové 
systémy (v rámci druhého pilíře) 
spravované obvykle (odvětvovými) 
sociálními partnery zajišťují solidaritu 
mezi vrstevníky i v rámci různých 
generací, což systémy individuálního 
spoření neumožňují; zdůrazňuje, že je 
nutné začít vytvářet doplňkové 
zaměstnanecké důchodové systémy již 
nyní, přestože krize nebyla ještě 
překonána;

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje však, že Komise by 
měla raději doporučovat kolektivní 
zaměstnanecké důchodové spoření, neboť 
kolektivní zaměstnanecké důchodové 
systémy, spravované obvykle 
(odvětvovými) sociálními partnery,
zajišťují solidaritu mezi vrstevníky i 
v rámci různých generací, což systémy 
individuálního spoření neumožňují; 
zdůrazňuje, že je nutné začít vytvářet 
doplňkové zaměstnanecké důchodové 
systémy již nyní, přestože krize nebyla 
ještě překonána;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje však, že Komise by 
měla raději doporučovat kolektivní 
povinné zaměstnanecké důchodové 
spoření, neboť kolektivní důchodové 
systémy (v rámci druhého pilíře) 
spravované obvykle (odvětvovými) 
sociálními partnery zajišťují solidaritu 
mezi vrstevníky i v rámci různých 
generací, což systémy individuálního 
spoření neumožňují; zdůrazňuje, že je 
nutné začít vytvářet doplňkové 
zaměstnanecké důchodové systémy již 

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje však, že Komise by 
měla raději doporučovat kolektivní 
doplňkové zaměstnanecké důchodové 
spoření, neboť kolektivní důchodové 
systémy (v rámci druhého pilíře),
spravované obvykle sociálními partnery,
zajišťují solidaritu mezi vrstevníky i v 
rámci různých generací, což systémy 
individuálního spoření neumožňují; 
zdůrazňuje, že je nutné začít vytvářet 
doplňkové zaměstnanecké důchodové 
systémy již nyní, přestože krize nebyla 
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nyní, přestože krize nebyla ještě 
překonána;

ještě překonána;

Or. de

Pozměňovací návrh 249
Jean Lambert, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje však, že Komise by 
měla raději doporučovat kolektivní 
povinné zaměstnanecké důchodové 
spoření, neboť kolektivní důchodové 
systémy (v rámci druhého pilíře) 
spravované obvykle (odvětvovými) 
sociálními partnery zajišťují solidaritu 
mezi vrstevníky i v rámci různých 
generací, což systémy individuálního 
spoření neumožňují; zdůrazňuje, že je 
nutné začít vytvářet doplňkové 
zaměstnanecké důchodové systémy již 
nyní, přestože krize nebyla ještě 
překonána;

14. bere na vědomí, že Komise v bílé knize 
vyzývá k rozvoji doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého
spoření založených na solidaritě; 
zdůrazňuje však, že pokud jsou některé 
země skutečně ochotné reformovat své 
důchodové systémy jako celek, Komise by 
měla raději doporučovat kolektivní 
povinné zaměstnanecké důchodové 
spoření, neboť kolektivní důchodové 
systémy (v rámci druhého pilíře),
spravované obvykle (odvětvovými) 
sociálními partnery, zajišťují solidaritu 
mezi vrstevníky i v rámci různých 
generací, což systémy individuálního 
spoření neumožňují; zdůrazňuje, že je 
nutné začít vytvářet doplňkové 
zaměstnanecké důchodové systémy již 
nyní, přestože krize nebyla ještě 
překonána;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje však, že Komise by 
měla raději doporučovat kolektivní
povinné zaměstnanecké důchodové 
spoření, neboť kolektivní důchodové 
systémy (v rámci druhého pilíře) 
spravované obvykle (odvětvovými) 
sociálními partnery zajišťují solidaritu 
mezi vrstevníky i v rámci různých 
generací, což systémy individuálního 
spoření neumožňují; zdůrazňuje, že je 
nutné začít vytvářet doplňkové 
zaměstnanecké důchodové systémy již 
nyní, přestože krize nebyla ještě 
překonána;

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje však, že Komise by 
měla raději doporučovat kolektivní 
zaměstnanecké důchodové spoření, neboť 
kolektivní důchodové systémy (v rámci 
druhého pilíře), spravované případně 
(odvětvovými) sociálními partnery,
zajišťují solidaritu mezi vrstevníky i
v rámci různých generací, což systémy 
individuálního spoření neumožňují; 
zdůrazňuje, že je nutné začít vytvářet 
doplňkové zaměstnanecké důchodové 
systémy již nyní, přestože krize nebyla 
ještě překonána;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje však, že Komise by 
měla raději doporučovat kolektivní 
povinné zaměstnanecké důchodové 
spoření, neboť kolektivní důchodové 
systémy (v rámci druhého pilíře) 
spravované obvykle (odvětvovými)
sociálními partnery zajišťují solidaritu 
mezi vrstevníky i v rámci různých 
generací, což systémy individuálního 
spoření neumožňují; zdůrazňuje, že je 
nutné začít vytvářet doplňkové 
zaměstnanecké důchodové systémy již 

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje však, že Komise by 
měla raději doporučovat kolektivní 
povinné zaměstnanecké důchodové 
systémy, neboť kolektivní důchodové 
systémy (v rámci druhého pilíře),
spravované obvykle sociálními partnery, 
přičemž jejich správu vykonávají nezávislé 
orgány, které jsou veřejně odpovědné a 
zahrnují i účastníky systému, zajišťují 
solidaritu mezi vrstevníky i v rámci 
různých generací, což systémy 
individuálního spoření neumožňují; 
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nyní, přestože krize nebyla ještě 
překonána;

zdůrazňuje, že je nutné začít vytvářet 
doplňkové zaměstnanecké důchodové 
systémy již nyní, přestože krize nebyla 
ještě překonána, zároveň však odhalit 
obtíže, jež některým osobám brání ve 
využívání těchto systémů, a tyto obtíže 
řešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje však, že Komise by 
měla raději doporučovat kolektivní 
povinné zaměstnanecké důchodové 
spoření, neboť kolektivní důchodové 
systémy (v rámci druhého pilíře) 
spravované obvykle (odvětvovými) 
sociálními partnery zajišťují solidaritu 
mezi vrstevníky i v rámci různých 
generací, což systémy individuálního 
spoření neumožňují; zdůrazňuje, že je 
nutné začít vytvářet doplňkové 
zaměstnanecké důchodové systémy již 
nyní, přestože krize nebyla ještě 
překonána;

14. vítá, že Komise v bílé knize vyzývá 
k rozvoji fondových, doplňkových 
zaměstnaneckých důchodů a soukromého 
spoření; zdůrazňuje však, že Komise by 
měla raději doporučovat kolektivní 
povinné zaměstnanecké důchodové 
spoření, které zaměstnancům zajišťuje 
nárok na využívání produktů 
důchodového zabezpečení v rámci 
druhého pilíře a které placení příspěvků, 
jež zaměstnavatelé odvádějí na 
zaměstnanecké důchody, staví i do 
budoucna na zásadě dobrovolnosti, neboť 
kolektivní důchodové systémy (v rámci 
druhého pilíře) spravované obvykle 
(odvětvovými) sociálními partnery 
zajišťují solidaritu mezi vrstevníky i v 
rámci různých generací, což systémy 
individuálního spoření neumožňují;
zdůrazňuje, že je nutné začít vytvářet 
doplňkové zaměstnanecké důchodové 
systémy již nyní, přestože krize nebyla 
ještě překonána;

Or. de
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Pozměňovací návrh 253
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že je třeba zavést 
společný evropský systém dohledu a 
regulace finančních trhů a institucí, který 
povede k vytvoření prostředí, jež umožní 
každému členskému státu odpovídajícím 
způsobem chránit doplňkové důchodové 
systémy a individuální úspory; 
zdůrazňuje, že je třeba vytvořit evropská 
pravidla vztahující se na investování a 
obezřetnou správu systémů, které 
vycházejí z odvedených částek, včetně 
portfolií přizpůsobených životnímu cyklu, 
záruky minimální návratnosti, ochrany 
důchodového příjmu pro případ, že by ve 
fázi vyplácení došlo v období 
hospodářského a finančního poklesu 
k výpadkům, a rovné zacházení v podobě 
doživotního důchodu, jehož výše bude 
stejná pro muže i pro ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že je třeba zavést 
společný evropský systém dohledu a 
regulace finančních trhů a institucí, který 
povede k vytvoření prostředí, jež umožní 
každému členskému státu odpovídajícím 
způsobem chránit doplňkové důchodové 
systémy a individuální spoření; 
zdůrazňuje, že je třeba vytvořit evropská 
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pravidla vztahující se na investování a 
obezřetnou správu systémů, které 
vycházejí z odvedených částek, včetně 
portfolií přizpůsobených životnímu cyklu, 
záruky minimální návratnosti, ochrany 
důchodového příjmu pro případ, že by ve 
fázi vyplácení došlo v období 
hospodářského a finančního poklesu 
k výpadkům, a rovné zacházení v podobě 
doživotního důchodu, jehož výše bude 
stejná pro muže i pro ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. konstatuje, že v zemích se silným 
druhým pilířem nemají k fondovým 
zaměstnaneckým důchodům přístup 
všechny kategorie pracujících; domnívá 
se, že fondové zaměstnanecké důchody by 
měly být přístupné i pro pracovníky 
s nejistými pracovními smlouvami nebo 
pracovními smlouvami na dobu určitou;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. konstatuje, že mnohé členské státy již 
začaly uskutečňovat rozsáhlé plány 
důchodových reforem, jejichž cílem je 
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udržitelnost a přiměřenost; zdůrazňuje, že 
je třeba zajistit, aby veškerá opatření 
navržená na úrovni EU byla v souladu, a 
nikoli v rozporu s vnitrostátními programy 
důchodových reforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. připomíná, že důchody jsou 
v pravomoci členských států, a má obavy, 
že jakékoli další evropské právní předpisy 
v této oblasti mohou mít nepříznivé 
dopady na některé důchodce nebo mohou 
na systémy některých členských států 
klást neúnosné nároky;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje, že (celoodvětvové) 
kolektivní neziskové zaměstnanecké 
důchodové systémy mají ve srovnání se 
systémy individuálního důchodového 
spoření nízké provozní náklady; 
zdůrazňuje význam nízkých provozních 
nákladů, neboť i omezené snižování 
nákladů může zajistit výrazně vyšší 
důchody;

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 259
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje, že (celoodvětvové) 
kolektivní neziskové zaměstnanecké 
důchodové systémy mají ve srovnání se 
systémy individuálního důchodového 
spoření nízké provozní náklady; 
zdůrazňuje význam nízkých provozních 
nákladů, neboť i omezené snižování 
nákladů může zajistit výrazně vyšší 
důchody;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje, že (celoodvětvové) 
kolektivní neziskové zaměstnanecké 
důchodové systémy mají ve srovnání se 
systémy individuálního důchodového 
spoření nízké provozní náklady; 
zdůrazňuje význam nízkých provozních 
nákladů, neboť i omezené snižování 
nákladů může zajistit výrazně vyšší 
důchody;

15. upozorňuje, že důchodové systémy
spravované ve větším měřítku mají ve 
srovnání se systémy individuálního 
důchodového spoření nízké provozní 
náklady; zdůrazňuje význam nízkých 
provozních nákladů, neboť i omezené 
snižování nákladů může zajistit výrazně 
vyšší důchody;

Or. en
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Pozměňovací návrh 261
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje, že (celoodvětvové) 
kolektivní neziskové zaměstnanecké 
důchodové systémy mají ve srovnání se 
systémy individuálního důchodového 
spoření nízké provozní náklady; 
zdůrazňuje význam nízkých provozních 
nákladů, neboť i omezené snižování 
nákladů může zajistit výrazně vyšší 
důchody;

15. upozorňuje, že (celoodvětvové) 
kolektivní neziskové zaměstnanecké 
důchodové systémy mají ve srovnání se 
systémy individuálního důchodového 
spoření nízké provozní náklady; 
zdůrazňuje význam nízkých provozních 
nákladů, neboť i omezené snižování 
nákladů může zajistit výrazně vyšší 
důchody; zdůrazňuje však, že tyto systémy 
existují zatím jen v některých členských 
státech;

Or. de

Pozměňovací návrh 262
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že kolektivní 
zaměstnanecké důchodové systémy by 
měly mít nízké provozní náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy a 
sociální partnery, aby občany náležitě 
informovali o důchodových nárocích, které 
získali, a seznamovali je s touto 
problematikou a vzdělávali je, aby byli 
schopni přijímat informovaná rozhodnutí 
týkající se budoucího dodatečného 
důchodového spoření; vyzývá členské 
státy, aby stanovily a prosazovaly přísná 
pravidla pro zveřejňování informací o 
provozních nákladech a riziku a návratnosti 
investic penzijních fondů, které v jejich 
jurisdikci provozují svou činnost;

16. naléhavě vyzývá členské státy a 
instituce pověřené správou důchodových 
systémů, aby občany náležitě informovaly
o důchodových nárocích, které získali, a 
seznamovaly je s touto problematikou a 
vzdělávaly je, aby byli schopni přijímat 
informovaná rozhodnutí týkající se 
budoucího dodatečného důchodového 
spoření; vyzývá členské státy, aby 
stanovily a prosazovaly přísná pravidla pro 
zveřejňování informací o provozních 
nákladech a riziku a návratnosti investic 
penzijních fondů, které v jejich jurisdikci 
provozují svou činnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 264
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy a 
sociální partnery, aby občany náležitě 
informovali o důchodových nárocích, které 
získali, a seznamovali je s touto 
problematikou a vzdělávali je, aby byli 
schopni přijímat informovaná rozhodnutí 
týkající se budoucího dodatečného 
důchodového spoření; vyzývá členské 
státy, aby stanovily a prosazovaly přísná 
pravidla pro zveřejňování informací o 
provozních nákladech a riziku a návratnosti 
investic penzijních fondů, které v jejich 
jurisdikci provozují svou činnost;

16. naléhavě vyzývá Komisi, aby i nadále 
podporovala členské státy a sociální 
partnery, aby občany náležitě informovali 
o důchodových nárocích, které získali, a 
seznamovali je s touto problematikou a 
vzdělávali je, aby byli schopni přijímat 
informovaná rozhodnutí týkající se 
budoucího dodatečného důchodového 
spoření; vyzývá Komisi, aby kromě své 
práce, kterou v celoevropském měřítku 
odvádí v oblasti evidenčních služeb, 
provedla také celoevropské posouzení 
dopadů, aby se ukázalo, jaký je 
hospodářský přínos toho, pokud by 
členské státy a poskytovatelé důchodového 
pojištění nabízeli občanům na jednom 
dostupném místě souhrnné informace o 
důchodové problematice; vyzývá členské 
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státy, aby stanovily a prosazovaly přísná 
pravidla pro zveřejňování informací o
provozních nákladech a riziku a návratnosti 
investic penzijních fondů, které v jejich 
jurisdikci provozují svou činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy a 
sociální partnery, aby občany náležitě 
informovali o důchodových nárocích, které 
získali, a seznamovali je s touto 
problematikou a vzdělávali je, aby byli 
schopni přijímat informovaná rozhodnutí 
týkající se budoucího dodatečného 
důchodového spoření; vyzývá členské 
státy, aby stanovily a prosazovaly přísná 
pravidla pro zveřejňování informací o 
provozních nákladech a riziku a návratnosti 
investic penzijních fondů, které v jejich 
jurisdikci provozují svou činnost;

16. naléhavě vyzývá Komisi, aby i nadále 
podporovala členské státy a sociální 
partnery, aby občany náležitě informovali 
o důchodových nárocích, které získali, a 
seznamovali je s touto problematikou a 
vzdělávali je, aby byli schopni přijímat 
informovaná rozhodnutí týkající se 
budoucího dodatečného důchodového 
spoření; vyzývá Komisi, aby kromě své 
práce, kterou v celoevropském měřítku 
odvádí v oblasti evidenčních služeb, 
iniciovala také celoevropské posouzení 
dopadů, aby se ukázalo, jaký je 
hospodářský přínos toho, pokud by 
členské státy a poskytovatelé důchodového 
pojištění nabízeli občanům na jednom 
dostupném místě souhrnné informace o 
důchodové problematice; vyzývá členské 
státy, aby stanovily a prosazovaly přísná 
pravidla pro zveřejňování informací o 
provozních nákladech a riziku a návratnosti 
investic penzijních fondů, které v jejich 
jurisdikci provozují svou činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Kinga Göncz
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá členské státy a 
sociální partnery, aby občany náležitě 
informovali o důchodových nárocích, které 
získali, a seznamovali je s touto 
problematikou a vzdělávali je, aby byli 
schopni přijímat informovaná rozhodnutí 
týkající se budoucího dodatečného 
důchodového spoření; vyzývá členské 
státy, aby stanovily a prosazovaly přísná 
pravidla pro zveřejňování informací o 
provozních nákladech a riziku a návratnosti 
investic penzijních fondů, které v jejich 
jurisdikci provozují svou činnost;

16. naléhavě vyzývá členské státy a 
sociální partnery, aby občany náležitě 
informovali o důchodových nárocích, které 
získali, a seznamovali je s touto 
problematikou a vzdělávali je, aby byli 
schopni přijímat informovaná rozhodnutí 
týkající se budoucího dodatečného 
důchodového spoření; a aby rovněž občany 
včas informovali o plánovaných změnách 
důchodového systému, aby byli schopni 
přijímat informovaná a dobře uvážená 
rozhodnutí týkající se jejich důchodového 
spoření; vyzývá členské státy, aby 
stanovily a prosazovaly přísná pravidla pro 
zveřejňování informací o provozních 
nákladech a riziku a návratnosti investic 
penzijních fondů, které v jejich jurisdikci 
provozují svou činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyjadřuje politování nad značnými 
rozdíly mezi zaměstnaneckými 
důchodovými systémy v jednotlivých 
členských státech i nad jejich odlišnými 
výsledky, ať již jde o přístup, solidaritu, 
nákladovou efektivnost, rizika a výnosnost; 
vítá záměr Komise vypracovat na základě 
konzultací s členskými státy, sociálními 
partnery, odvětvím penzijních fondů a 
dalšími zúčastněnými stranami kodex 
osvědčených postupů pro zaměstnanecké 

17. všímá si značných rozdílů mezi 
zaměstnaneckými důchodovými systémy 
v jednotlivých členských státech i jejich 
odlišných výsledků, ať již jde o přístup, 
solidaritu, nákladovou efektivnost, rizika a 
výnosnost; vítá záměr Komise vypracovat 
na základě konzultací s členskými státy, 
sociálními partnery a dalšími zúčastněnými 
stranami kodex osvědčených postupů pro 
zaměstnanecké důchodové systémy, 
zejména proto, že se stane podnětem 
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důchodové systémy; k úvahám o možných reakcích na obtíže a 

tlaky, s nimiž se druhé pilíře existující 
v některých členských státech musejí 
v důsledku finanční a hospodářské krize 
vypořádávat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 268
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyjadřuje politování nad značnými 
rozdíly mezi zaměstnaneckými 
důchodovými systémy v jednotlivých 
členských státech i nad jejich odlišnými 
výsledky, ať již jde o přístup, solidaritu, 
nákladovou efektivnost, rizika a výnosnost; 
vítá záměr Komise vypracovat na základě 
konzultací s členskými státy, sociálními 
partnery, odvětvím penzijních fondů a 
dalšími zúčastněnými stranami kodex 
osvědčených postupů pro zaměstnanecké 
důchodové systémy;

17. vyjadřuje politování nad značnými 
rozdíly mezi zaměstnaneckými 
důchodovými systémy v jednotlivých 
členských státech i nad jejich odlišnými
výsledky, ať již jde o přístup, solidaritu, 
nákladovou efektivnost, rizika a výnosnost; 
vítá záměr Komise vypracovat na základě 
konzultací s členskými státy, sociálními 
partnery a dalšími zúčastněnými stranami a 
v souladu se zásadou subsidiarity kodex 
osvědčených postupů pro zaměstnanecké 
důchodové systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Jean Lambert, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyjadřuje politování nad značnými 
rozdíly mezi zaměstnaneckými 
důchodovými systémy v jednotlivých 
členských státech i nad jejich odlišnými 

17. vyjadřuje politování nad značnými 
rozdíly mezi zaměstnaneckými 
důchodovými systémy v jednotlivých 
členských státech i nad jejich odlišnými 
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výsledky, ať již jde o přístup, solidaritu, 
nákladovou efektivnost, rizika a výnosnost; 
vítá záměr Komise vypracovat na základě 
konzultací s členskými státy, sociálními 
partnery, odvětvím penzijních fondů a 
dalšími zúčastněnými stranami kodex 
osvědčených postupů pro zaměstnanecké 
důchodové systémy;

výsledky, ať již jde o přístup, solidaritu, 
nákladovou efektivnost, rizika a výnosnost; 
vítá záměr Komise vypracovat na základě 
konzultací s členskými státy, sociálními 
partnery, odvětvím penzijních fondů a 
dalšími zúčastněnými stranami kodex 
osvědčených postupů pro zaměstnanecké 
důchodové systémy; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby odstranily překážky, 
které brání jejich dostupnosti, jako jsou 
dlouhé lhůty pro nabytí nároků na 
důchod a věková omezení; zdůrazňuje, že 
je ze stávajících zaměstnaneckých 
důchodových systémů třeba odstranit 
diskriminační prvky; poukazuje na 
skutečnost, že některé členské státy zvýšily 
během krize požadavky na udělení 
prostředků sociálního zabezpečení, což je 
v přímém rozporu s celou řadou cílů 
strategie Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyjadřuje politování nad značnými 
rozdíly mezi zaměstnaneckými 
důchodovými systémy v jednotlivých 
členských státech i nad jejich odlišnými 
výsledky, ať již jde o přístup, solidaritu, 
nákladovou efektivnost, rizika a výnosnost; 
vítá záměr Komise vypracovat na základě 
konzultací s členskými státy, sociálními 
partnery, odvětvím penzijních fondů a 
dalšími zúčastněnými stranami kodex 
osvědčených postupů pro zaměstnanecké 
důchodové systémy;

17. vyjadřuje politování nad značnými 
rozdíly mezi zaměstnaneckými 
důchodovými systémy v jednotlivých 
členských státech i nad jejich odlišnými 
výsledky, ať již jde o přístup, solidaritu, 
nákladovou efektivnost, rizika a výnosnost; 
vítá záměr Komise vyvolat v rámci 
konzultací s členskými státy, sociálními 
partnery, odvětvím penzijních fondů a 
dalšími zúčastněnými stranami diskuse o 
tom, zda by bylo proveditelné vypracovat 
kodex osvědčených postupů pro 
zaměstnanecké důchodové systémy; 
konstatuje, že nejvhodnější přístup k této 
záležitosti by představovala výměna 
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osvědčených postupů či vytvoření pokynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyjadřuje politování nad značnými 
rozdíly mezi zaměstnaneckými 
důchodovými systémy v jednotlivých 
členských státech i nad jejich odlišnými 
výsledky, ať již jde o přístup, solidaritu, 
nákladovou efektivnost, rizika a výnosnost; 
vítá záměr Komise vypracovat na základě 
konzultací s členskými státy, sociálními
partnery, odvětvím penzijních fondů a 
dalšími zúčastněnými stranami kodex 
osvědčených postupů pro zaměstnanecké 
důchodové systémy;

17. vyjadřuje politování nad značnými 
rozdíly mezi zaměstnaneckými 
důchodovými systémy v jednotlivých 
členských státech i nad jejich odlišnými 
výsledky, ať již jde o přístup, solidaritu, 
nákladovou efektivnost, rizika a výnosnost; 
vítá záměr Komise vypracovat na základě 
konzultací s členskými státy, sociálními 
partnery, odvětvím penzijních fondů, 
zástupci mladší i starší generace a dalšími 
zúčastněnými stranami kodex osvědčených 
postupů pro zaměstnanecké důchodové 
systémy;

Or. de

Pozměňovací návrh 272
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vítá skutečnost, že je v bílé knize 
obsažena výzva k rozvíjení praxe, kdy je 
započítávána doba péče, tedy kdy jsou při 
výpočtu důchodu považována za dobu 
pojištění také období péče o závislé osoby, 
a to jak u žen, tak u mužů; připomíná, že 
přibližně 30 % žen v produktivním věku, 
které se v EU starají o závislé osoby, 
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nevykonává v důsledku chybějící 
infrastruktury pro zajištění péče o závislé 
osoby žádnou pracovní činnost nebo 
pracuje na částečný úvazek; připomíná, že 
nerovné rozdělení rodinných povinností 
mezi ženu a muže a nedostatek 
využitelných a cenově dostupných služeb a 
infrastruktur má u žen bezprostřední 
dopad na výši jejich důchodů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 273
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. připomíná, že započítávání období 
péče o starší osoby je dosud jen vzácnou 
praxí, přestože péče tohoto druhu bývá 
zajišťována hlavně neformálním 
způsobem rodinnými příslušníky, a to 
především ženami; v 9 členských státech 
je do péče institucí svěřováno méně než 
10 % starších závislých osob a v 19 
členských státech má neformální péči více 
než 50 % starších závislých osob1;
__________________
1 Viz Evropský institut pro rovnost žen a 
mužů (EIGE), Přezkum provádění 
pekingské platformy: žena a hospodářství, 
2011. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 274
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 17 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17c. zdůrazňuje, že je třeba otevřít otázku 
péče o starší osoby, především kvůli tomu, 
že potřeba této péče se vlivem stárnutí 
obyvatelstva stále zvyšuje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 275
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 17 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17d. žádá, aby byly vypracovány evropské 
normy pro „započitatelná období péče o 
závislé osoby“ („care credits“), s níž se 
v některých členských státech již počítá1, a 
bylo tak zajištěno, že období péče o závislé 
osoby v průběhu celého života budou 
obvyklá stejně tak u žen jako u mužů, aniž 
by za to byli v době svého odchodu do 
důchodu sankcionováni, a že budou mít 
důchod, který jim umožní vést důstojný 
život;
__________________
1 Viz Evropský institut pro rovnost žen a 
mužů (EIGE), Přezkum provádění 
pekingské platformy: žena a hospodářství, 
2011. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 276
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 17 e (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17e. zdůrazňuje, že je třeba uznat 
společenskou hodnotu péče o závislé 
osoby; trvá na tom, že evropské normy by 
měly umožňovat započítávání období 
přerušení pracovní činnosti, aby se 
zmenšil rozdíl u příspěvků na důchod, 
který vznikl přerušením pracovní činnosti 
z důvodu péče o závislé osoby, a že 
započitatelná období by měla být 
slučitelná s výkonem pracovní činnosti a 
neměla být končit tím, že pečující osoba 
překročí zákonem stanovený věk odchodu 
do důchodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 277
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 17 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17f. trvá na tom, že započitatelná období 
péče o závislé osoby by neměla trestat 
pracovníka za souběžné vykonávání 
zaměstnání, nýbrž ho k tomu naopak 
pobízet a že tato období by měla zakládat 
stejný nárok na důchod jako výkon 
zaměstnání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 278
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 17 g (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17g. zdůrazňuje, že započitatelná období 
péče o závislé osoby by měla být chápána 
jako způsob, který ženám i mužům 
umožňuje, aby si mezi sebou rozdělili 
povinnosti spojené s péčí o závislé osoby 
rovným dílem, a neměla by vést ženy 
k tomu, aby odpovědnost za péči závislých 
osob přebíraly či nesly celou dobu samy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 279
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 17 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17h. zdůrazňuje, že nárok na důchod by 
měly zakládat i zákonem stanovené 
systémy dovolených, mezi něž patří 
mateřské, otcovské a rodičovské dovolené, 
dovolené pro účely celoživotního 
vzdělávání, ošetřování nemocného, 
paliativní péče;

Or. fr

Pozměňovací návrh 280
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 17 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17i. domnívá se, že je třeba vypracovat 
evropské normy pro započitatelná období 
péče o závislé osoby (děti, starší osoby, 
závislé osoby), která by byla součástí 
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výpočtu v rámci důchodových systémů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 281
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje záměr Komise směřovat 
nadále financování ze strany EU, zejména 
pak prostřednictvím Evropského sociálního 
fondu (ESF), do podpůrných projektů 
aktivního a zdravého stárnutí v zaměstnání 
a poskytovat prostřednictvím programu 
Společenství pro zaměstnanost a sociální 
solidaritu (Progress) a programu pro 
sociální změny a inovace finanční i 
praktickou podporu členským státům a 
sociálním partnerům, kteří uvažují o 
postupném zavádění nákladově efektivních 
doplňkových důchodových systémů;

18. podporuje záměr Komise směřovat 
nadále financování ze strany EU, zejména 
pak prostřednictvím Evropského sociálního 
fondu (ESF), do podpůrných projektů 
aktivního a zdravého stárnutí v zaměstnání 
a poskytovat pod dohledem Evropského 
parlamentu prostřednictvím programu pro 
sociální změny a inovace finanční i 
praktickou podporu členským státům a 
sociálním partnerům, kteří uvažují o 
postupném zavádění nákladově efektivních 
doplňkových důchodových systémů;

(V současnost se jedná o tom, zda bude 
program Progress součástí programu pro 
sociální změny a inovace součástí postupu 
spolurozhodování, které má vést ke 
spuštění tohoto druhého programu.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 282
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje záměr Komise směřovat 
nadále financování ze strany EU, zejména 
pak prostřednictvím Evropského sociálního 

18. podporuje záměr Komise směřovat 
nadále financování ze strany EU, zejména 
pak prostřednictvím Evropského sociálního 
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fondu (ESF), do podpůrných projektů 
aktivního a zdravého stárnutí v zaměstnání 
a poskytovat prostřednictvím programu 
Společenství pro zaměstnanost a sociální 
solidaritu (Progress) a programu pro 
sociální změny a inovace finanční i 
praktickou podporu členským státům a 
sociálním partnerům, kteří uvažují o 
postupném zavádění nákladově 
efektivních doplňkových důchodových 
systémů;

fondu (ESF), do podpůrných projektů 
aktivního a zdravého stárnutí v zaměstnání 
a poskytovat prostřednictvím programu 
Společenství pro zaměstnanost a sociální 
solidaritu (Progress) a programu pro 
sociální změny a inovace finanční i 
praktickou podporu členským státům a 
sociálním partnerům;

Or. pt

Pozměňovací návrh 283
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje záměr Komise směřovat 
nadále financování ze strany EU, zejména 
pak prostřednictvím Evropského sociálního 
fondu (ESF), do podpůrných projektů 
aktivního a zdravého stárnutí v zaměstnání 
a poskytovat prostřednictvím programu 
Společenství pro zaměstnanost a sociální 
solidaritu (Progress) a programu pro
sociální změny a inovace finanční i 
praktickou podporu členským státům a 
sociálním partnerům, kteří uvažují o 
postupném zavádění nákladově efektivních 
doplňkových důchodových systémů;

18. bere na vědomí záměr Komise 
směřovat nadále financování ze strany EU, 
zejména pak prostřednictvím Evropského 
sociálního fondu (ESF), do podpůrných 
projektů aktivního a zdravého stárnutí v 
zaměstnání a poskytovat prostřednictvím 
programu Společenství pro zaměstnanost a 
sociální solidaritu (Progress) a programu 
pro sociální změny a inovace finanční i 
praktickou podporu členským státům a 
příslušným partnerům, kteří uvažují o 
postupném zavádění nákladově efektivních 
doplňkových důchodových systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vzhledem k nevyváženosti, resp. 
věcné neúplnosti, nereprezentativním 
východiskům, která částečně slouží jako 
podklad pro návrhy, vyzývá Evropskou 
komisi, aby tato východiska znovu 
přehodnotila a předložila;

Or. de

Pozměňovací návrh 285
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. uznává, že důchodové systémy v EU 
jsou značně různorodé, přesto však 
zdůrazňuje, že je důležité, aby obavy o 
získání a zachování zaměstnaneckých 
důchodových nároků nebrzdily mobilitu 
pracovníků, kteří mění pracovní místo 
v rámci svého členského státu nebo mezi 
jednotlivými státy; podporuje přístup, jejž 
prosazuje Komise a podle nějž je třeba se 
zaměřit na získání a zachování 
důchodových nároků a zajistit tak, aby se 
k odloženým nárokům mobilních 
pracovníků na důchod přistupovalo stejně 
jako k nárokům aktivních účastníků 
systému nebo důchodců; domnívá se, že 
dlouhé lhůty pro přiznání nezrušitelného 
nároku na důchod omezují mobilitu na 
trhu práce, a vyzývá členské státy, aby 
tyto lhůty zkrátily;

19. uznává, že důchodové systémy v EU 
jsou značně různorodé, přesto však 
zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že 
pracovníci mohou být nuceni změnit své 
pracovní místo v rámci členského státu 
nebo mezi jednotlivými státy, je důležité, 
aby měli mobilní pracovníci zajištěno 
získání a zachování zaměstnaneckých 
důchodových nároků; podporuje přístup, 
jejž prosazuje Komise a podle nějž je třeba 
se zaměřit na získání a zachování 
důchodových nároků a zajistit tak, aby se 
k odloženým nárokům mobilních 
pracovníků na důchod přistupovalo stejně 
jako k nárokům aktivních účastníků 
systému nebo důchodců; domnívá se, že 
dlouhé lhůty pro přiznání nezrušitelného 
nároku na důchod poškozují práva 
mobilních pracovníků, a vyzývá členské 
státy, aby tyto lhůty zkrátily;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 286
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. uznává, že důchodové systémy v EU 
jsou značně různorodé, přesto však 
zdůrazňuje, že je důležité, aby obavy o 
získání a zachování zaměstnaneckých 
důchodových nároků nebrzdily mobilitu 
pracovníků, kteří mění pracovní místo 
v rámci svého členského státu nebo mezi 
jednotlivými státy; podporuje přístup, jejž 
prosazuje Komise a podle nějž je třeba se 
zaměřit na získání a zachování 
důchodových nároků a zajistit tak, aby se 
k odloženým nárokům mobilních 
pracovníků na důchod přistupovalo stejně 
jako k nárokům aktivních účastníků 
systému nebo důchodců; domnívá se, že 
dlouhé lhůty pro přiznání nezrušitelného 
nároku na důchod omezují mobilitu na 
trhu práce, a vyzývá členské státy, aby tyto 
lhůty zkrátily;

19. uznává, že důchodové systémy v EU 
jsou značně různorodé, přesto však 
zdůrazňuje, že je důležité, aby obavy o 
získání a zachování zaměstnaneckých 
důchodových nároků nebrzdily mobilitu 
pracovníků, kteří mění pracovní místo 
v rámci svého členského státu nebo mezi 
jednotlivými státy; zdůrazňuje, že veškerá 
opatření na podporu mobility musí být 
v rovnováze s nákladově efektivním 
zajišťováním doplňkových důchodových 
systémů ze strany zaměstnavatelů a musí 
zohledňovat povahu a účel důchodových 
systémů; podporuje přístup, jejž prosazuje 
Komise a podle nějž je třeba se zaměřit na 
získání a zachování důchodových nároků a 
zajistit tak, aby se k odloženým nárokům 
mobilních pracovníků na důchod 
přistupovalo stejně jako k nárokům 
aktivních účastníků systému nebo 
důchodců;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. uznává, že důchodové systémy v EU 
jsou značně různorodé, přesto však 
zdůrazňuje, že je důležité, aby obavy o 
získání a zachování zaměstnaneckých 
důchodových nároků nebrzdily mobilitu 
pracovníků, kteří mění pracovní místo 

19. uznává, že důchodové systémy v EU 
jsou značně různorodé, přesto však 
zdůrazňuje, že je důležité, aby obavy o 
získání a zachování zaměstnaneckých 
důchodových nároků nebrzdily mobilitu 
pracovníků, kteří mění pracovní místo 
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v rámci svého členského státu nebo mezi 
jednotlivými státy; podporuje přístup, jejž 
prosazuje Komise a podle nějž je třeba se 
zaměřit na získání a zachování 
důchodových nároků a zajistit tak, aby se 
k odloženým nárokům mobilních 
pracovníků na důchod přistupovalo stejně 
jako k nárokům aktivních účastníků 
systému nebo důchodců; domnívá se, že 
dlouhé lhůty pro přiznání nezrušitelného 
nároku na důchod omezují mobilitu na trhu 
práce, a vyzývá členské státy, aby tyto 
lhůty zkrátily;

v rámci svého členského státu nebo mezi 
jednotlivými státy; podporuje přístup, jejž 
prosazuje Komise a podle nějž je třeba se 
zaměřit na získání a zachování 
důchodových nároků, a vyzývá členské 
státy k zajištění toho, aby se k odloženým 
nárokům mobilních pracovníků na důchod 
přistupovalo stejně jako k nárokům 
aktivních účastníků systému nebo 
důchodců; domnívá se, že dlouhé lhůty pro 
přiznání nezrušitelného nároku na důchod 
omezují mobilitu na trhu práce, a vyzývá 
členské státy, aby tyto lhůty zkrátily;

Or. de

Pozměňovací návrh 288
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. uznává, že důchodové systémy v EU 
jsou značně různorodé, přesto však 
zdůrazňuje, že je důležité, aby obavy o 
získání a zachování zaměstnaneckých 
důchodových nároků nebrzdily mobilitu 
pracovníků, kteří mění pracovní místo 
v rámci svého členského státu nebo mezi 
jednotlivými státy; podporuje přístup, jejž 
prosazuje Komise a podle nějž je třeba se 
zaměřit na získání a zachování 
důchodových nároků a zajistit tak, aby se 
k odloženým nárokům mobilních 
pracovníků na důchod přistupovalo stejně 
jako k nárokům aktivních účastníků 
systému nebo důchodců; domnívá se, že 
dlouhé lhůty pro přiznání nezrušitelného 
nároku na důchod omezují mobilitu na trhu 
práce, a vyzývá členské státy, aby tyto 
lhůty zkrátily;

19. uznává, že důchodové systémy v EU 
jsou značně různorodé, přesto však 
zdůrazňuje, že je důležité, aby obavy o 
získání a zachování zaměstnaneckých 
důchodových nároků nebrzdily mobilitu 
pracovníků, kteří mění pracovní místo 
v rámci svého členského státu nebo mezi 
jednotlivými státy; podporuje přístup, jejž 
prosazuje Komise a podle nějž je třeba se 
zaměřit na získání a zachování 
důchodových nároků a zajistit tak, aby se 
k odloženým nárokům mobilních 
pracovníků na důchod přistupovalo stejně 
jako k nárokům aktivních účastníků 
systému nebo důchodců; domnívá se, že 
dlouhé lhůty pro přiznání nezrušitelného 
nároku na důchod omezují mobilitu na trhu 
práce, a vyzývá členské státy, aby tyto 
lhůty zkrátily; odmítavě se staví 
k harmonizaci minimálních podmínek 
zaměstnaneckých důchodů (jako je 
minimální věk, nezrušitelnost nebo 
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dynamizace nároků), protože taková 
harmonizace by s sebou mohla nést příliš 
vysoké náklady, ohrožuje systémy 
druhého pilíře, a není tudíž ani v zájmu 
zaměstnanců;

Or. de

Pozměňovací návrh 289
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. uznává, že důchodové systémy v EU 
jsou značně různorodé, přesto však 
zdůrazňuje, že je důležité, aby obavy o 
získání a zachování zaměstnaneckých 
důchodových nároků nebrzdily mobilitu 
pracovníků, kteří mění pracovní místo 
v rámci svého členského státu nebo mezi 
jednotlivými státy; podporuje přístup, jejž 
prosazuje Komise a podle nějž je třeba se 
zaměřit na získání a zachování 
důchodových nároků a zajistit tak, aby se 
k odloženým nárokům mobilních 
pracovníků na důchod přistupovalo stejně 
jako k nárokům aktivních účastníků 
systému nebo důchodců; domnívá se, že 
dlouhé lhůty pro přiznání nezrušitelného 
nároku na důchod omezují mobilitu na trhu 
práce, a vyzývá členské státy, aby tyto 
lhůty zkrátily;

19. uznává, že důchodové systémy v EU 
jsou značně různorodé, přesto však 
zdůrazňuje, že je důležité, aby obavy o 
získání a zachování zaměstnaneckých 
důchodových nároků nebrzdily mobilitu 
pracovníků, kteří mění pracovní místo 
v rámci svého členského státu nebo mezi 
jednotlivými státy; podporuje přístup, jejž 
prosazuje Komise a podle nějž je třeba se 
zaměřit na získání a zachování 
důchodových nároků a zajistit tak, aby se 
k odloženým nárokům mobilních 
pracovníků na důchod přistupovalo stejně 
jako k nárokům aktivních účastníků 
systému nebo důchodců; domnívá se, že 
dlouhé lhůty pro přiznání nezrušitelného 
nároku na důchod mohou omezovat 
mobilitu na trhu práce, a vyzývá členské 
státy, aby tyto lhůty zkrátily; je si ovšem 
vědom toho, že nedostatečná 
převoditelnost důchodů je jen jednou 
z několika překážek mobility pracovníků, 
jako jsou rodinné důvody či nedostatečné 
jazykové vybavení;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 290
Jean Lambert, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. uznává, že důchodové systémy v EU 
jsou značně různorodé, přesto však 
zdůrazňuje, že je důležité, aby obavy o 
získání a zachování zaměstnaneckých 
důchodových nároků nebrzdily mobilitu 
pracovníků, kteří mění pracovní místo 
v rámci svého členského státu nebo mezi 
jednotlivými státy; podporuje přístup, jejž 
prosazuje Komise a podle nějž je třeba se 
zaměřit na získání a zachování 
důchodových nároků a zajistit tak, aby se 
k odloženým nárokům mobilních 
pracovníků na důchod přistupovalo stejně 
jako k nárokům aktivních účastníků 
systému nebo důchodců; domnívá se, že 
dlouhé lhůty pro přiznání nezrušitelného 
nároku na důchod omezují mobilitu na trhu 
práce, a vyzývá členské státy, aby tyto 
lhůty zkrátily;

19. uznává, že důchodové systémy v EU 
jsou značně různorodé, přesto však 
zdůrazňuje, že je důležité, aby obavy o 
získání a zachování zaměstnaneckých 
důchodových nároků nebrzdily mobilitu 
pracovníků, kteří mění pracovní místo 
v rámci svého členského státu nebo mezi 
jednotlivými státy; podporuje přístup, jejž 
prosazuje Komise a podle nějž je třeba se 
zaměřit na získání a zachování 
důchodových nároků a zajistit tak, aby se 
k odloženým nárokům mobilních 
pracovníků na důchod přistupovalo stejně 
jako k nárokům aktivních účastníků 
systému nebo důchodců; domnívá se, že 
dlouhé lhůty pro přiznání nezrušitelného 
nároku na důchod omezují mobilitu na trhu 
práce, a vyzývá členské státy, aby tyto 
lhůty zkrátily; zdůrazňuje, že EU by se 
měla podílet na podpoře mobilních 
pracovníků, tak aby si mohli převést své 
nároky na zaměstnanecký důchod 
k dalšímu zaměstnavateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. konstatuje, že Komise může sehrát 
významnou roli při odstraňování překážek 
bránících fungování jednotného trhu, 
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včetně mobility pracovníků; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zvážily, jak co 
nejlépe motivovat k úsporám a využít 
výhod větší převoditelnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Jean Lambert, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. bere na vědomí návrh Komise, že 
posoudí případné provázání nařízení 
883/2004/ES o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení s „určitými“ 
zaměstnaneckými důchodovými systémy; 
upozorňuje, že při uplatňování tohoto 
nařízení ve 27 členských státech s výrazně 
rozdílnými systémy sociálního zabezpečení 
dochází v praxi k problémům; upozorňuje, 
že je velmi složité uplatňovat koordinační 
přístup k desítkám tisíců velmi odlišných 
důchodových systémů, které v členských 
státech existují, a proto pochybuje, zda je 
reálné uplatňovat tento přístup 
v důchodové oblasti;

20. bere na vědomí návrh Komise, že 
posoudí případné provázání nařízení 
883/2004/ES o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení s „určitými“ 
zaměstnaneckými důchodovými systémy; 
upozorňuje, že při uplatňování tohoto 
nařízení ve 27 členských státech s výrazně 
rozdílnými systémy sociálního zabezpečení 
dochází v praxi k problémům; upozorňuje, 
že je velmi složité uplatňovat koordinační 
přístup k desítkám tisíců velmi odlišných 
důchodových systémů, které v členských 
státech existují, zdůrazňuje však, že je 
nutné zlepšit převoditelnost 
zaměstnaneckých důchodů z druhého 
pilíře;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. bere na vědomí návrh Komise, že 20. bere na vědomí návrh Komise, že 
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posoudí případné provázání nařízení 
883/2004/ES o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení s „určitými“ 
zaměstnaneckými důchodovými systémy; 
upozorňuje, že při uplatňování tohoto 
nařízení ve 27 členských státech s výrazně 
rozdílnými systémy sociálního zabezpečení 
dochází v praxi k problémům; upozorňuje, 
že je velmi složité uplatňovat koordinační 
přístup k desítkám tisíců velmi odlišných 
důchodových systémů, které v členských 
státech existují, a proto pochybuje, zda je 
reálné uplatňovat tento přístup v 
důchodové oblasti;

posoudí případné provázání nařízení 
883/2004/ES o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení s „určitými“ 
zaměstnaneckými důchodovými systémy, 
což by v této věci mohlo dodat Radě pro 
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví 
a ochranu spotřebitele (EPSCO) 
dlouhodobě větší váhu než Radě pro 
hospodářské a finanční věci (ECOFIN); 
upozorňuje, že z problémů, ke kterým 
v praxi dochází při uplatňování tohoto 
nařízení ve 27 členských státech s výrazně 
rozdílnými systémy sociálního 
zabezpečení, neplyne, že by toto nařízení 
nebylo užitečné; upozorňuje, že z toho, že
je velmi složité uplatňovat koordinační 
přístup k desítkám tisíců velmi odlišných 
důchodových systémů, které v členských 
státech existují, neplyne, že by tento 
přístup již nebyl užitečný;

Or. fr

Pozměňovací návrh 294
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. bere na vědomí návrh Komise, že 
posoudí případné provázání nařízení 
883/2004/ES o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení s „určitými“ 
zaměstnaneckými důchodovými systémy; 
upozorňuje, že při uplatňování tohoto 
nařízení ve 27 členských státech s výrazně 
rozdílnými systémy sociálního zabezpečení 
dochází v praxi k problémům; upozorňuje, 
že je velmi složité uplatňovat koordinační 
přístup k desítkám tisíců velmi odlišných 
důchodových systémů, které v členských 
státech existují, a proto pochybuje, zda je 
reálné uplatňovat tento přístup 

20. bere na vědomí návrh Komise, že 
posoudí případné provázání nařízení 
883/2004/ES o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení s „určitými“ 
zaměstnaneckými důchodovými systémy; 
upozorňuje, že při uplatňování tohoto 
nařízení ve 27 členských státech s výrazně 
rozdílnými systémy sociálního zabezpečení 
dochází v praxi k problémům; upozorňuje, 
že je velmi složité uplatňovat koordinační 
přístup k desítkám tisíců velmi odlišných 
důchodových systémů, které v členských 
státech existují, a proto pochybuje, zda je 
reálné uplatňovat tento přístup 
v důchodové oblasti; zdůrazňuje důležitost 
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v důchodové oblasti; zkoumání rozmanitosti penzijních systémů 

v členských státech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
společně usilovaly o vytvoření a zachování 
služeb evidence důchodů, jež občanům 
umožňují přístup k informacím o jejich 
důchodových nárocích vyplývajících ze 
zaměstnání nebo nečinnosti, aby se tak 
mohli včas a poučeně rozhodnout o 
dodatečném individuálním důchodovém 
spoření (v rámci třetího pilíře); vyzývá ke 
koordinaci této činnosti na úrovni EU, aby 
se zajistila kompatibilita vnitrostátních 
služeb evidence; vítá pilotní projekt 
Komise v této oblasti;

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
společně usilovaly o vytvoření a zachování 
služeb evidence důchodů, jež občanům 
umožňují přístup k informacím o jejich 
důchodových nárocích vyplývajících ze 
zaměstnání nebo nečinnosti, aby se tak 
mohli včas a poučeně rozhodnout; vyzývá 
ke koordinaci této činnosti na úrovni EU, 
aby se zajistila kompatibilita vnitrostátních 
služeb evidence; vítá pilotní projekt 
Komise v této oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 296
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
společně usilovaly o vytvoření a zachování 
služeb evidence důchodů, jež občanům 
umožňují přístup k informacím o jejich 
důchodových nárocích vyplývajících ze 
zaměstnání nebo nečinnosti, aby se tak 
mohli včas a poučeně rozhodnout o 

21. vyzývá členské státy, aby společně 
usilovaly o vytvoření a zachování služeb 
evidence důchodů, jež občanům umožňují 
přístup k informacím o jejich důchodových 
nárocích vyplývajících ze zaměstnání nebo 
nečinnosti, aby se tak mohli včas a 
poučeně rozhodnout o dodatečném 
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dodatečném individuálním důchodovém 
spoření (v rámci třetího pilíře); vyzývá ke 
koordinaci této činnosti na úrovni EU, aby 
se zajistila kompatibilita vnitrostátních 
služeb evidence; vítá pilotní projekt 
Komise v této oblasti;

individuálním důchodovém spoření (v 
rámci třetího pilíře); vyzývá ke koordinaci 
této činnosti na úrovni EU, aby se zajistila 
kompatibilita vnitrostátních služeb 
evidence; vítá pilotní projekt Komise v této 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
společně usilovaly o vytvoření a zachování 
služeb evidence důchodů, jež občanům 
umožňují přístup k informacím o jejich 
důchodových nárocích vyplývajících ze 
zaměstnání nebo nečinnosti, aby se tak 
mohli včas a poučeně rozhodnout o 
dodatečném individuálním důchodovém 
spoření (v rámci třetího pilíře); vyzývá ke 
koordinaci této činnosti na úrovni EU, aby 
se zajistila kompatibilita vnitrostátních 
služeb evidence; vítá pilotní projekt 
Komise v této oblasti;

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
společně usilovaly o vytvoření a zachování 
služeb evidence důchodů, jež občanům 
umožňují přístup k informacím o jejich 
důchodových nárocích vyplývajících ze 
zaměstnání nebo nečinnosti, aby se tak 
mohli včas a poučeně rozhodnout o 
dodatečném individuálním důchodovém 
spoření (v rámci třetího pilíře); vyzývá ke 
koordinaci této činnosti na úrovni EU, aby 
se zajistila kompatibilita vnitrostátních 
služeb evidence; vítá pilotní projekt 
Komise v této oblasti a vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že spolu s tímto pilotním 
projektem bude provedeno také posouzení 
dopadů, které se zaměří na to, jaké 
hospodářské přínosy má pro občany EU 
poskytování souhrnných informací o 
důchodech na jednom místě;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
společně usilovaly o vytvoření a zachování 
služeb evidence důchodů, jež občanům 
umožňují přístup k informacím o jejich 
důchodových nárocích vyplývajících ze 
zaměstnání nebo nečinnosti, aby se tak 
mohli včas a poučeně rozhodnout o 
dodatečném individuálním důchodovém 
spoření (v rámci třetího pilíře); vyzývá ke 
koordinaci této činnosti na úrovni EU, aby 
se zajistila kompatibilita vnitrostátních 
služeb evidence; vítá pilotní projekt 
Komise v této oblasti;

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
společně usilovaly o vytvoření a zachování 
služeb evidence důchodů, jež občanům 
umožňují přístup k informacím o jejich 
důchodových nárocích vyplývajících ze 
zaměstnání nebo nečinnosti, aby se tak 
mohli včas a poučeně rozhodnout o 
dodatečném individuálním důchodovém 
spoření (v rámci třetího pilíře); vyzývá ke 
koordinaci této činnosti na úrovni EU, aby 
se zajistila kompatibilita vnitrostátních 
služeb evidence; vítá pilotní projekt 
Komise v této oblasti a vyzývá Komisi, aby 
provedla také posouzení dopadů, které se 
zaměří na to, jaké hospodářské přínosy 
má pro občany EU poskytování 
souhrnných informací o důchodech na 
jednom místě;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Jean Lambert, Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
společně usilovaly o vytvoření a zachování 
služeb evidence důchodů, jež občanům 
umožňují přístup k informacím o jejich 
důchodových nárocích vyplývajících ze 
zaměstnání nebo nečinnosti, aby se tak 
mohli včas a poučeně rozhodnout o 
dodatečném individuálním důchodovém 
spoření (v rámci třetího pilíře); vyzývá ke 
koordinaci této činnosti na úrovni EU, aby 
se zajistila kompatibilita vnitrostátních 
služeb evidence; vítá pilotní projekt 
Komise v této oblasti;

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
společně usilovaly o vytvoření a zachování 
služeb evidence důchodů, jež občanům 
umožňují přístup k informacím o jejich 
důchodových nárocích vyplývajících ze 
zaměstnání nebo nečinnosti, aby se tak 
mohli včas a poučeně rozhodnout o 
dodatečném individuálním důchodovém 
spoření (v rámci třetího pilíře); vyzývá ke 
koordinaci této činnosti na úrovni EU, aby 
se zajistila kompatibilita vnitrostátních 
služeb evidence; vítá pilotní projekt 
Komise v této oblasti; zdůrazňuje ovšem, 
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že tato iniciativa není náhradou za 
převoditelnost nároků na důchod;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyjadřuje pochybnost, zda je nutné 
vytvořit důchodový fond EU pro 
výzkumné pracovníky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyjadřuje pochybnost, zda je nutné 
vytvořit důchodový fond EU pro 
výzkumné pracovníky;

22. poukazuje na to, že v některých 
členských státech se výzkumní pracovníci 
nacházejí v situaci, která je z hlediska 
sociálního i z hlediska jejich zaměstnání 
nejistá, protože nemohou využívat 
všeobecného systému sociálního 
zabezpečení; vyjadřuje pochybnost, zda je 
nutné vytvořit důchodový fond EU pro 
výzkumné pracovníky;

Or. pt

Pozměňovací návrh 302
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach
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Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. domnívá se, že vývoj, který vyústil 
v to, že lidé obecně vedou delší, zdravější a 
bohatší život, je jedním z největších 
výdobytků moderní společnosti; žádá, aby 
debata o stárnutí byla vedena v pozitivním 
duchu, protože na jedné straně se aktivně 
vyrovnáváme s významným, avšak nikoli 
nepřekonatelným problémem, před který 
nás stárnutí staví, na straně druhé se 
chápeme příležitostí, které s sebou 
stárnutí a stříbrná ekonomika přinášejí; 
uznává, že senioři hrají v našich 
společnostech velmi aktivní a hodnotnou 
úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. požaduje, aby byly finančně 
vyrovnány sociální závazky Evropské unie 
týkající se důchodů pracovníků 
evropských institucí, které k 31. prosinci 
2011 činily 34,835 miliardy EUR;

Or. fr


