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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zelené knize nazvané „Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým 
důchodovým systémům v Evropě“
(2010/2239(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. července 2010 „Zelená kniha – na cestě 
k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě“ 
(KOM(2010)0365),

– s ohledem na své usnesení o demografických výzvách a mezigenerační solidaritě ze dne 
XX. listopadu 20101,

– s ohledem na zprávu Evropského hospodářského a sociálního výboru o sdělení Komise ze 
dne 7. července 2010 „Zelená kniha – na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým 
důchodovým systémům v Evropě“2,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti 
členských států: část II integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020, který 
předložila Komise (KOM(2010)0193), a na své usnesení k tomuto tématu ze dne 8. září 
20103,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. dubna 2009 nazvané „Řešení dopadu stárnutí 
populace v EU (Zpráva o stárnutí populace za rok 2009)“ (KOM(2009)0180) a na své 
usnesení ze dne 7. září 20104,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. května 2009 o aktivním začleňování lidí vyloučených 
z trhu práce5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. května 2009 o obnovené sociální agendě6,
– s ohledem na své usnesení ze dne 20. listopadu 2008 o budoucnosti systémů sociálního 

zabezpečení a důchodů: jejich financování a tendenci k individualizaci7,
– s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2008 o podpoře sociálního začlenění a boji proti 

chudobě v EU, včetně dětské chudoby8,
– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(KOM(2005)0507) a na své usnesení ze dne 20. června 20079,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a na stanoviska 

                                               
1 P7_TA(2010)XXXX.
2 XXXX.
3 P7_TA(2010)0309.
4 P7_TA(2010)0306.
5 P6_TA(2009)0371.
6 P6_TA(2009)0370.
7 Úř. věst. C 16E, 22.1.2010, s. 25.
8 Úř. věst. C 9E, 15.1.2010, s. 11.
9 Úř. věst. C 146E, 12.6.2008, s. 122.
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Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru 
pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví 
(A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že lidé vstupují na trh práce v pozdějším věku z důvodu delšího studia 
a vyššího vzdělání, že v průměru opouštějí trh práce dříve, než je zákonný věk pro odchod 
do důchodu, a že se prodlužuje délka života,

B. vzhledem k tomu, že počet osob vstupujících na trh práce klesá (populace EU 
v produktivním věku se od roku 2012 začne zmenšovat) a počet důchodců stoupá (zatímco 
v roce 2008 připadali čtyři občané EU v produktivním věku na jednoho důchodce ve věku 
65 let a více, v roce 2020 bude tento poměr pět ku jedné a v roce 2060 dva ku jedné),

C. vzhledem k tomu, že správa ekonomických záležitostí Evropské unie by měla zohlednit 
holistický přístup obsažený v zelené knize,

D. vzhledem k tomu, že finanční krize vedla k růstu nezaměstnanosti, zvýšení schodků 
rozpočtu v mnoha členských státech a k problémům s financováním důchodů (z daní či 
jinak),

VŠEOBECNĚ
EU a členské státy
1. oceňuje holistický přístup, který byl uplatněn v zelené knize a který má vést k novým 

impulzům na úrovni jednotlivých států i EU s cílem zajistit starobní důchody;

2. zdůrazňuje, že členské státy se potýkají s obrovskými problémy při zajišťování toho, aby 
důchody splnily očekávání občanů;

3. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že malým a středním podnikům, které jako jeden 
z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v EU mohou, musí a chtějí významnou měrou přispět 
k udržitelnosti a přiměřenosti důchodových systémů, není věnována pozornost;

4. poukazuje na to, že zdravá hospodářská a sociální politika podstatně přispívá k růstu
a stabilitě;

5. je toho názoru, že dlouhodobé investice do důchodových systémů v rámci správy 
ekonomických záležitostí, a zejména v rámci Paktu o stabilitě a růstu, vyžadují pozitivní 
přístup;

6. zdůrazňuje, že primární odpovědnost za důchody a důchodové systémy nesou členské 
státy;

7. konstatuje, že EU chybí soubor společných kritérií, která by osvětlila různé důchodové 
systémy, a že proto neexistuje ani transparentní dohled, který by se vztahoval na všechny 
systémy;

Genderová problematika
8. vyjadřuje politování nad tím, že zelená kniha se vůbec nevěnuje genderové problematice, 
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a to tím spíše, že ženy mívají v důsledku odlišných kariér v průměru nižší důchody;
9. zdůrazňuje význam individualizace důchodových nároků takovým způsobem, aby byla 

zaručena ekonomická nezávislost žen a mužů;

PŘIMĚŘENOST
10. zastává názor, že přiměřenou výši důchodu nelze stanovit na evropské úrovni, protože tato 

částka výrazně závisí na konkrétních okolnostech v jednotlivých členských státech;
11. je toho názoru, že členské státy nesou samy odpovědnost za stanovení přiměřeného 

důchodového zabezpečení pro své občany v rámci svých sociálních a hospodářských 
politik;

12. zdůrazňuje, že v rámci rozmanitých důchodových systémů představují obecné systémy 
(první pilíř) v kombinaci se systémy souvisejícími s prací (druhý pilíř) optimální záruku 
přiměřeného důchodového zabezpečení;

13. zdůrazňuje, že udržitelnost a přiměřenost důchodových systémů ovlivňuje nepochybně 
i třetí pilíř, tj. individuální, příp. určitým způsobem podporované, úspory; 

14. konstatuje, že vnitrostátní rozpočty jsou pod značným tlakem a že mnoho členských států 
provádí revizi efektivity výdajů; vyzývá členské státy, aby zvážily zavedení kompenzace, 
tak aby každý plátce daně, který není schopen dosáhnout zamýšlené úrovně v rámci 
prvního a druhého pilíře, měl nárok na dodatečný zápočet pojistného na důchodové 
zabezpečení ve druhém pilíři nebo pojistného odváděného do soukromých důchodových 
systémů ve třetím pilíři; konstatuje, že to by členských státům mohlo rovněž pomoci při 
zavádění struktury založené na třech pilířích;

15. zdůrazňuje, že v důsledku inflace je udržitelnost a přiměřenost důchodových systémů 
ohrožena;

DŮCHODOVÝ RÁMEC
VĚK PRO ODCHOD DO DŮCHODU
16. domnívá se, že vzhledem k demografickému vývoji a nutnosti zaručit financování 

důchodů je nutné, aby na trhu práce bylo aktivních více osob a aby tyto osoby pracovaly 
déle; konstatuje, že předpokládaná délka života se prodlužuje, a vyzývá členské státy, aby 
zvážily vytvoření vazby mezi předpokládanou délkou života a zákonem stanoveným 
věkem pro odchod do důchodu;

17. konstatuje, že existují velké rozdíly mezi zákonem stanoveným věkem pro odchod do 
důchodu a věkem, v němž lidé skutečně opouštějí trh práce; žádá proto členské státy 
a sociální partnery, aby si vyměňovali pozitivní zkušenosti a aby uzavřeli dohody, které 
povedou k prodloužení profesní dráhy, například odměňováním osob, které budou 
pracovat déle;

18. zastává názor, že starším zaměstnancům, kteří vykonávající fyzicky nebo duševně 
namáhavou práci, musí trh práce orientovaný na flexibilitu a jistotu nabízet kreativní 
řešení, jako je větší flexibilita, pokud jde o zákonem stanovený věk pro odchod do 
důchodu, pobírání částečných důchodů či přizpůsobené pracovní podmínky, přičemž musí 
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být kladen důraz na práceschopnost, s cílem dosáhnout trvalé rovnováhy mezi požadavky 
trhu práce a možnostmi zaměstnanců; přitom je třeba provádět aktivní politiku potírající 
diskriminaci na základě věku;

STRATEGIE EU 2020
19. vyjadřuje politování nad tím, že strategie EU 2020 nevěnuje pozornost udržitelným 

a přiměřeným důchodovým systémům;
20. domnívá se, že strategie EU 2020 bude úspěšná tehdy, bude-li pracovat více osob, což 

přispěje k hospodářskému růstu, a tedy i posílí udržitelnost důchodových systémů; 
21. v souladu se strategií EU 2020 podporuje cílenou a aktivní politiku trhu práce, která zajistí 

zvýšení úrovně zaměstnanosti starších zaměstnanců, žen, příslušníků menšin 
a dlouhodobě nezaměstnaných;

SMĚRNICE O IZPP
MOBILITA A PŘEVODY
22. zdůrazňuje rostoucí význam a nepostradatelnost mobility na trhu práce v EU;

23. konstatuje, že důchodové nároky v rámci prvního pilíře jsou upraveny příslušným 
koordinujícím nařízením, ale že v souvislosti s důchody druhého pilíře je zapotřebí 
přijmout opatření, která zajistí přenositelnost;

24. je toho názoru, že vzhledem k rozdílům a složitosti jednotlivých systémů v rámci druhého 
pilíře je nutné stanovit podmínky přenositelnosti získaných důchodových nároků, a to 
v tom smyslu, že přenositelnost začíná v okamžiku uzavření nových smluv, přičemž 
žádost o převod může být schválena pouze v případě, že převáděná částka má být 
převedena do fondu, jehož účelem je důchodové zabezpečení; domnívá se, že daně musí 
být vypočteny a odvedeny v členském státě, v němž důchodové nároky vznikly;

REVIZE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EU
25. konstatuje, že mnoho členských států EU již pochopilo význam důchodového zabezpečení 

v rámci druhého pilíře a že je třeba také zajistit, aby toto zabezpečení splňovalo evropské 
podmínky a kritéria, jež se vztahují na důchodové zabezpečení v rámci druhého pilíře; 

26. domnívá se, že na důchodové zabezpečení druhého pilíře musí mít nárok všichni 
zaměstnanci a že nesmí docházet k žádné diskriminaci na základě pohlaví, odvětví nebo 
pracovní smlouvy;

27. vyzývá Komisi, aby prověřila, jakým způsobem by bylo možné zaměstnancům usnadnit 
účast na důchodovém zabezpečení v rámci druhého pilíře, a aby předložila návrhy na 
vytvoření takového pilíře tam, kde ještě nebyl zaveden;

28. vyzývá členské státy, aby podpořily rozvoj sociálního dialogu v oblasti důchodového 
zabezpečení;

29. domnívá se, že s ohledem na řádné fungování vnitřního trhu a vytvoření rovných 
podmínek pro všechny je třeba podrobněji přezkoumat pravidla EU týkající se třetího 



PR\837005CS.doc 7/11 PE452.558v01-00

CS

pilíře a jeho bezproblémového fungování v mezinárodním kontextu;

EVROPSKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY/OSVĚDČENÉ POSTUPY
30. podporuje zřízení Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 

pojištění (EIOPA); zdůrazňuje, že je nutné vybavit tento orgán tak, aby mohl účinně plnit 
úkoly, které mu byly svěřeny;

31. zdůrazňuje, že je důležité uplatňovat jednotnou metodiku pro výpočet té části státního 
dluhu, která je důsledkem závazků souvisejících s důchody;

SOLVENTNOST
PRÁVNÍ PŘEDPISY EU TÝKAJÍCÍ SE INSOLVENCE
INFORMACE
ÚČAST A INVESTICE
32. je znepokojen tím, že orgány státní správy a instituce spravující důchody neposkytují 

občanům v souvislosti s důchodovým zabezpečením dostatek informací o jeho nutnosti, 
možnostech, vzniklých nárocích, očekávaných výsledcích a skutečné situaci; žádá Komisi 
a členské státy, aby zahájily kampaně, které občanům umožní a podnítí je k tomu, aby se 
starali o své vlastní přiměřené důchodové zabezpečení;

33. je toho názoru, že informace poskytované veřejnosti v členských státech a informace 
poskytované fondy o vzniklých nárocích, která jsou obvykle součástí národního 
důchodového rejstříku, by měly být provázány na evropské úrovni;

34. domnívá se, že v případě důchodové reformy, přechodu z dávkově definovaných na 
příspěvkově definované systémy či přechodu ze systému posledního příjmu na systém 
průměrného příjmu musí být občané vždy včas a plně informováni o důsledcích 
takovýchto změn;

KOORDINACE POLITIKY
35. domnívá se, že z hlediska dalších diskusí o přiměřeném, bezpečném a udržitelném 

důchodovém systému by bylo užitečné založit důchodovou platformu, kde by byly 
zastoupeny zúčastněné strany, které by poskytovaly informace o osvědčených postupech 
a podílely se na přípravě politických iniciativ;

36. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi a vládám 
a parlamentům členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Demografický vývoj, tj. obrácená populační pyramida, již můžeme za nějaký čas očekávat, 
a prodlužující se předpokládaná délka života, který nám je dopřán, kdy starší osoby zůstávají 
delší dobu zdravé, aktivní a zapojují se do společnosti, si vyžadují, abychom se zamysleli nad 
strategií, která zajistí novou soudržnost a konzistentnost v oblasti důchodů.

Je nejvyšší čas pro přijetí iniciativ, které nově vymezí budoucnost mladé i starší generace, 
mezigenerační i mezilidskou solidaritu, a přispějí tak k udržitelným, bezpečným 
a přiměřeným příjmům po odchodu do důchodu.

Zpravodajka si plně uvědomuje, že v Evropě existují velké rozdíly mezi jednotlivými 
důchodovými systémy, přičemž nové členské státy a jejich občané se potýkají s problémy 
navíc, protože má-li se rozložit riziko, je velmi žádoucí vybudovat diverzifikovaný 
důchodový systém (tvořený několika pilíři). 

Kromě toho bojuje nyní mnoho členských států (zejména v EU-15), jejichž systémy jsou 
průběžně financované, s radikálním zvýšením nákladů a bude tomu tak i v budoucnosti, což 
znamená rostoucí tlak na solidaritu a větší zátěž pro mladou generaci. 
Během finanční a hospodářské krize se navíc ukázalo, že žádný z důchodových systémů není 
vůči těmto jevům imunní, naopak že vysoké schodky rozpočtu, vysoká míra nezaměstnanosti 
a velmi omezené možnosti zvýšení daňové zátěže a dalších odvodů mají negativní dopad 
především na průběžně financované systémy. 

Mladá generace vstupuje v důsledku lepšího vzdělání na trh práce v pozdějším věku. Kromě 
toho lidé odcházejí do důchodu dříve, než dosáhnou zákonem stanoveného věku pro odchod 
do důchodu. Lidé vždy pracují kratší dobu, než jaká je nutná k pokrytí jejich důchodových 
nároků. Zvýšením míry flexibility a individualizací důchodových a pracovních systémů lze 
dosáhnout delšího zapojení do trhu práce, avšak tyto systémy jsou v současnosti vzácné.

V důsledku toho je splnění podmínek stanovených v Paktu o stabilitě a růstu ještě obtížnější, 
pokud nebyly vytvořeny úspory a přijaté závazky vůči důchodcům jsou tedy započítávány 
v plné míře.

Zpravodajka hodnotí zelenou knihu, kterou Komise předložila, pozitivně pod podmínkou, že 
odpovědnost členských států, sociálních partnerů a Evropy musí dostat nové podněty. Musíme 
proto společně budovat systém, který bude udržitelný, bezpečný a na úrovni členských států 
bude zajišťovat přiměřené důchody, a přitom uznat a zachovat odpovědnost každé zúčastněné
strany. Moderní systém, který bude zohledňovat skutečnost, že volný pohyb v Evropě není 
omezen pouze na důchodové zajištění v rámci prvního pilíře, a bude této situaci napomáhat, 
zároveň však bude založen na domněnce, že především nová generace, ale i efektivně 
a účinně fungující trh práce si vyžadují mobilitu. Jinými slovy tedy systém, který nenabízí 
řešení pouze pro dnešek, ale i pro budoucnost. 
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I. Demografické změny

– V populaci bude výrazně převládat věková skupina nad 55 let;
– předpokládaná délka života bude i nadále růst: u mužů ze 76 let (v roce 2008) na 84 let 

(v roce 2060) a u žen z 82 let (v roce 2008) na 89 let (v roce 2060);
– míra porodnosti zůstane v EU nízká (1,6);
– poměr mezi počtem osob starších 65 let a populací v produktivním věku se 

zdvojnásobí z 25,4 % (v roce 2008) na 53,5 % (v roce 2060);
– populace v produktivním věku se v letech 2007 až 2020 zvýší o 3,7 % z důvodu 

rostoucího počtu žen na trhu práce; po roce 2020 poklesne počet osob v produktivním 
věku o 13,6 %;

– v roce 2008 pracovaly na jednoho důchodce čtyři osoby; v roce 2020 bude na jednoho 
důchodce připadat pět pracujících osob; v roce 2060 budou na jednoho důchodce 
pracovat dvě osoby; 

– zaměstnanost (ve věkové skupině 15–64 let) stoupne ze 70,6 % (2007) na 74,1 % 
(2060);

– průměrný věk odchodu do důchodu činí v roce 2010 v EU 61,4 roku.

Veřejné výdaje související se stárnutím populace vzrostou v roce 2060 průměrně o 4,75 % 
HNP a veřejné výdaje na důchody o 2,4 % HNP. 

Finanční a hospodářská krize má spolu s demografickými změnami dopad na důchodové 
systémy. V důsledku vyšší nezaměstnanosti, nižšího tempa růstu, nižších investičních výnosů 
a větší míry veřejného zadlužení budou mít důchodové systémy problémy se zajištěním 
přiměřených důchodů a v některých případech také s tím, aby splnily své závazky. Ve většině 
členských států dosud současní důchodci nepocítili žádné dopady krize, v některých 
členských státech však úsporná opatření vedla ke krácení důchodů.

Při reformě svých důchodových systémů se mnoho členských států rozhodlo provést škrty 
v prvním pilíři. Finanční udržitelnost je důležitá, ale je třeba zohlednit i nutnost zajistit 
přiměřené příjmy. Udržitelnost rozpočtu a přiměřenost důchodového systému nejsou cíle, 
které by byly ve vzájemném rozporu, nýbrž představují dvě strany mince. Skutečné 
udržitelnosti nelze dosáhnout, nezajistí-li se přiměřená výše důchodů. Nebudou-li důchodové 
systémy dostatečné, může to vést ke snížení spotřeby a v důsledku nižší poptávky 
k hospodářské nestabilitě, a tedy k finančním problémům. Důsledkem může být i značný tlak 
vyvíjený na veřejné výdaje určené na jiné formy sociálního zabezpečení. 

II. Odpovědnost

Odpovědnost za udržitelný důchodový systém a přiměřené důchody sdílí vláda, sociální 
partneři a jednotlivci.

První pilíř je založen na solidaritě mezi daňovými poplatníky. Ve většině případů se jedná 
o pilíř veřejný, financovaný vládou a využívající průběžně financovaný systém. 

Za druhý pilíř nesou společnou odpovědnost zaměstnavatelé a zaměstnanci na základě 
společných příspěvků, které jsou upraveny právním rámcem vypracovaným vládou 
a sociálními partnery.
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Mají-li být zachovány důchodové systémy, je rovněž důležité potírat nelegální práci.

První a druhý pilíř tvoří základ přiměřeného důchodového systému. Zpravodajka v této zprávě 
definuje přiměřený důchod jako minimální důchod, který si každý členský stát určuje sám. 
Třetí pilíř vychází z individuálních příspěvků.

Při budoucí reformě důchodových systémů je třeba, aby první a druhý pilíř byly navzájem 
propojeny. Tyto pilíře, které se v některých členských státech částečně překrývají, jsou úzce 
spojeny se třetím pilířem. Na úrovni EU musí být pomocí silné otevřené metody koordinace 
zajištěno, aby povinnosti v rámci prvního pilíře byly udržitelné a přiměřené, zatímco druhý 
pilíř je třeba upravit tak, aby sociální partneři hráli důležitější roli. Navíc musí být 
v souvislosti se třetím pilířem lépe regulována solventnost penzijních fondů.

III. Kompetence 

Důchodové systémy jsou v první řadě v pravomoci členských států, ale v souvislosti 
s některými aspekty je důležitá koordinace na úrovni EU: například pro fungování vnitřního 
trhu požadavky stanovené v Paktu o stabilitě a růstu a ve strategii EU 2020. Jiné nástroje EU, 
např. otevřená metoda koordinace, poskytují členských státům podporu.

Dopad důchodových výdajů na veřejné finance jednoho členského státu může výrazně 
ovlivnit státy jiné. Proto je třeba, aby byl Pakt o stabilitě a růstu jedním z faktorů 
vnitrostátních politik, zejména v rámci prvního důchodového pilíře. Penzijní fondy jsou 
nedílnou součástí finančních trhů. Směrnice o doplňkových důchodech (druhý pilíř) spadá 
pod směrnici o IZPP (2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění 
a dohledu nad nimi). Tato směrnice dosud není uplatňována na všechny důchodové fondy, 
které teoreticky spadají do její působnosti. Z toho vyplývá nerovné zacházení s jednotlivými 
penzijními fondy a jejich nerovná kontrola v závislosti na tom, zda spadají, či nespadají do 
oblasti působnosti směrnice.
Finanční a hospodářská krize zřetelně ukázala, jak důležitý je dohled nad penzijními fondy na 
úrovni EU. V této souvislosti by bylo žádoucí provést přezkum týkající se krytí a účinnosti 
směrnic Solventnost I a II. Zpravodajka je hluboce přesvědčena o tom, že tento přezkum 
týkající se tří příslušných směrnic je třeba vidět v souvislosti s reakcemi na zelenou knihu.

IV. Měnící se trh práce

Rovnováha mezi flexibilitou a jistotou na trhu práce podporuje adaptabilitu hospodářství 
a posiluje evropský sociální model. Je nutné, aby lidé mohli v rámci stávajícího trhu práce 
snadno a bez finančních překážek změnit zaměstnání. Zaměstnavatelé musí být schopni 
přijmout správnou osobu se správnými dovednostmi. To si vyžaduje rovněž modernizaci 
penzijních systémů, aby byly odstraněny překážky v mobilitě na trhu práce. Přitom je třeba 
podotknout, že trh práce musí být flexibilnější i pro důchodce.

Tím, jak se zvyšuje flexibilita trhu práce a roste počet pracujících žen, stávají se výpočty 
v rámci důchodových systémů, které se zakládají na mužích s úplnou kariérou a na 
průměrném příjmu, zastaralými, a je tedy nutná i jejich modernizace. A to zejména vzhledem 
k tomu, že občané mají právo na přesné informace o svých důchodech a o nákladech 
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vynaložených na důchodový systém (zejména první pilíř).

Při prodlužování produktivního věku hrají zásadní úlohu systémy flexikurity. Je třeba 
povzbuzovat lidi k tomu, aby si prodloužili svou kariéru, například prostřednictvím 
modernizace politiky trhu práce a zlepšením pracovních podmínek. Tyto politiky musí být na 
evropské, vnitrostátní i místní úrovni zaměřeny na aktivní stárnutí.

V. Rovné příležitosti

Zelená kniha nevěnuje zvláštní pozornost rovnosti žen a mužů. Ženy, častěji než muži, pracují 
na atypické smlouvy. Ženy navíc vydělávají v průměru méně než muži a častěji přerušují 
kariéru, aby se věnovaly pečovatelské činnosti. V důsledku toho bývají jejich důchody často 
nižší, takže starší ženy jsou více ohroženy chudobou, a to i proto, že se dožívají vyššího věku 
(navzdory skutečnosti, že se rozdíl mezi pohlavími stírá). V určitých průběžně financovaných 
systémech je období, kdy se ženy věnují péči, započítáváno do příspěvku. K tomu však 
nedochází v doplňkových důchodových systémech. Otázkou tedy zůstává, jakým způsobem 
solidaritu financovat. 

Zpravodajka je toho názoru, že finanční nezávislost by měla být hlavní zásadou sociálního 
zajištění. Individuální důchodové nároky zaručují ekonomickou nezávislost žen a mužů. 
Jedno z možných řešení, jak zvýšit flexibilitu a zmenšit rozdíly mezi ženami a muži, by 
mohlo spočívat v tom, že by byla posuzována přiměřenost příspěvku odváděného do 
penzijních fondů na základě počtu let, během nichž musí být příspěvek odváděn, aby vznikl 
nárok na takový důchod.

VI. Informace

Transparentnost důchodových systémů a informace poskytované o těchto systémech občanům 
jsou rozhodující pro pocit důvěry. Občany je třeba informovat o existujících možnostech 
v rámci jednotlivých pilířů důchodového systému, aby si mohli zajistit přiměřený důchod. 
Musí mít přístup k pravdivým informacím o rozmanitých rizicích. Krize zvyšuje potřebu toho, 
aby tvůrci politik zajistili stabilitu tím, že poskytnout jasné informace o důchodové politice a 
o budoucích důchodových příjmech. Teprve pak budou občané schopni přijímat vyvážená 
rozhodnutí ohledně svého důchodového zabezpečení.

Zpravodajka považuje v této souvislosti za klíčové, aby veřejnost byla seznámena s tím, že by 
si měla co nejdříve začít spořit na důchod (finanční osvěta).


