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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zelenej knihe s názvom Snaha o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske 
dôchodkové systémy
(2010/2239(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Zelená kniha – Snaha o primerané, trvalo 
udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy zo 7. júla 2010 (KOM(2010)0365),

– so zreteľom na svoje uznesenie z XX novembra 2010 o demografických výzvach 
a solidarite medzi generáciami1,

– so zreteľom na správu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru o oznámení 
Komisie s názvom Zelená kniha – Snaha o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné 
európske dôchodkové systémy zo 7. júla 20102,

– so zreteľom na návrh Komisie na rozhodnutie Rady o usmerneniach pre politiky 
zamestnanosti členských štátov: časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 2020 
(KOM(2010)0193) a so zreteľom na s tým súvisiace uznesenie z 8. septembra 20103,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. apríla 2009 s názvom Riešenie otázky vplyvu 
starnutia obyvateľstva v EÚ (Správa o starnutí obyvateľstva 2009) (KOM(2009)0180) 
a na svoje uznesenie zo 7. septembra 20044,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2009 o aktívnom začleňovaní ľudí vylúčených 
z trhu práce5,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2009 o obnovenej sociálnej agende6,
– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2008 o budúcnosti systémov sociálneho 

zabezpečenia a dôchodkov: ich financovanie a smerovanie k individualizácii7,
– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2008 o podpore sociálneho začlenenia a boji 

proti chudobe, najmä chudobe detí, v Európskej únii8,
– so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2005)0507 a na 

uznesenie Európskeho parlamentu z 20. júna 20079,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre 
hospodárske a menové veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

                                               
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 Ú. v. EÚ C 16E, 22.1.2010, s. 25
8 Ú. v. EÚ C 9E, 15.1.2010, s.  11
9 Ú. v. EÚ C 146E, 12.6.2008, s. 122.
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(A7-0000/2010),

A. keďže z dôvodu dlhšieho a vyššieho vzdelávania ľudia vstupujú na trh práce vo vyššom 
veku a priemerne ho opúšťajú pred dosiahnutím zákonom stanoveného veku odchodu do 
dôchodku, a keďže priemerná dĺžka života sa zvyšuje,

B. keďže počet ľudí vstupujúcich na trh práce klesá (obyvateľstvo EÚ v produktívnom veku 
sa začne od roku 2012 zmenšovať) a počet dôchodcov stúpa (v roku 2008 pripadali na 
každého človeka vo veku 65 rokov a viac štyria občania EÚ v produktívnom veku, do 
roku 2020 bude tento pomer 5 : 1 a do roku 2060 2 : 1),

C. keďže hospodárske riadenie v Európskej únii by malo zohľadňovať holistický prístup 
obsiahnutý v zelenej knihe,

D. keďže finančná kríza viedla v mnohých štátoch k rastu nezamestnanosti, zvýšeniu 
rozpočtového deficitu a problémom vo financovaní dôchodkov (či z daní alebo inak),

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Úroveň EÚ a členské štáty
1. oceňuje holistický prístup zo zelenej knihy, ktorý má napomôcť nový rozmach na úrovni 

jednotlivých štátov aj EÚ s cieľom zaručiť starobné dôchodky;

2. zdôrazňuje, že členské štáty čelia náročným úlohám pri zabezpečovaní požiadavky, aby 
dôchodky vyhovovali očakávaniam občanov;

3. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že chýba akákoľvek zmienka o MSP, ktoré sú 
jedným z hlavných zdrojov zamestnanosti v EÚ a môžu, musia a chcú citeľne prispievať 
k trvalej udržateľnosti a primeranosti dôchodkových systémov;

4. konštatuje, že zdravé hospodárske a sociálne politiky významne prispievajú k rastu 
a stabilite;

5. domnieva sa, že dlhodobé investície do dôchodkových systémov si vyžadujú pozitívny 
prístup ako súčasť hospodárskeho riadenia a osobitne Paktu stability a rastu;

6. zdôrazňuje, že za dôchodky a dôchodkové systémy sú primárne zodpovedné členské štáty;

7. konštatuje, že v EÚ chýbajú spoločné kritériá, ktoré by pomohli ozrejmiť rôzne 
dôchodkové systémy, a že preto chýba transparentná kontrola, ktorá by sa dala uplatňovať 
vo všetkých systémoch;

Rod
8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že zelená kniha nevenuje pozornosť rodovej otázke, 

najmä vzhľadom na skutočnosť, že z dôvodu nerovnakých šancí na rozvoj kariéry majú 
ženy priemerne nižšie dôchodky;

9. vyzdvihuje význam individualizácie dôchodkových nárokov v záujme zaručenia 
ekonomickej nezávislosti žien aj mužov;
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PRIMERANOSŤ
10. nepovažuje za reálne stanoviť primeraný dôchodok na celoeurópskej úrovni, keďže 

požadované sumy závisia od konkrétnych okolností v členských štátoch;
11. domnieva sa, že členské štáty sú v rámci vlastnej sociálnej a hospodárskej politiky sami 

zodpovedné za poskytovanie primeraných dôchodkov svojim občanom;
12. zdôrazňuje, že v rámci rôznorodosti dôchodkových systémov umožňujú všeobecné 

systémy prvého piliera v kombinácii so systémami druhého piliera vyplývajúcimi zo 
zamestnania najlepšiu záruku poskytovania primeraných dôchodkov;

13. zdôrazňuje, že trvalú udržateľnosť a primeranosť dôchodkových systémov určite 
ovplyvňuje aj tretí pilier, teda individuálne úspory, či už asistované, alebo iné; 

14. konštatuje, že národné rozpočty sú pod silným tlakom a že mnohé členské štáty 
prehodnocujú efektívnosť svojich výdavkov; žiada členské štáty, aby zvážili zavedenie 
kompenzácií v záujme toho, aby všetci daňovníci ktorí nemôžu dosiahnuť želanú úroveň 
dôchodkov v prvom a druhom pilieri, mali nárok na doplnkové vyrovnanie príspevkov na 
dôchodok v druhom pilieri, alebo príspevkov súkromného dôchodkového zabezpečenia v 
treťom pilieri; konštatuje, že členským štátom by sa tak pomohlo vytvoriť štruktúry 
tretieho piliera;

15. podčiarkuje, že inflácia poškodzuje trvalú udržateľnosť a primeranosť dôchodkových 
systémov;

DÔCHODKOVÝ RÁMEC
DÔCHODKOVÝ VEK 
16. nazdáva sa, že vzhľadom na demografické tendencie a potrebu zabezpečiť vyplácanie 

dôchodkov je nutné, aby sa do trhu práce zapájalo viac ľudí a aby na ňom zotrvali dlhšie; 
konštatuje, že priemerná dĺžka života sa zvyšuje, a žiada členské štáty, aby sa zamysleli 
nad prepojením zákonného veku odchodu do dôchodku s priemernou dĺžkou života;

17. poznamenáva, že existujú značné nerovnosti medzi zákonne stanoveným vekom odchodu 
do dôchodku a skutočným vekom, v ktorom starší ľudia prestávajú pracovať; vyzýva preto 
členské štáty a sociálnych partnerov, aby si vymieňali informácie o osvedčenej praxi a aby 
uzatvárali dohody vedúce k predĺženiu pracovného života, napríklad prostredníctvom 
odmeňovania pracovníkov, ktorí odpracovali dlhšiu než stanovenú dobu;

18. domnieva sa, že čo sa týka starších zamestnancov vykonávajúcich fyzicky alebo duševne 
náročnú prácu musí trh práce zameraný na flexibilitu a istotu ponúkať kreatívne riešenia, 
ako sú väčšia flexibilita zákonného veku odchodu do dôchodku, dôchodky z práce na 
čiastočný úväzok alebo úprava pracovných podmienok, s dôrazom na schopnosť pracovať 
a vytvárať trvalú rovnováhu medzi požiadavkami zamestnania a schopnosťami 
pracovníkov; myslí si, že je potrebná aktívna politika predchádzania diskriminácii na 
základe veku;

STRATÉGIA EÚ DO ROKU 2020
19. vyjadruje poľutovanie nad tým, že stratégia EÚ do roku 2020 nevenuje výslovnú 
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pozornosť trvalo udržateľným a primeraným dôchodkovým systémom;
20. domnieva sa, že úspech stratégie EÚ do roku 2020 bude znamenať, že viac ľudí bude 

pracovať v prospech hospodárskeho rastu, čím sa zvýši aj trvalá udržateľnosť 
dôchodkových systémov;  

21. v súlade so stratégiou EÚ do roku 2020 podporuje cielenú a aktívnu politiku trhu práce, 
ktorá povedie k zvýšenej účasti na zamestnanosti starších pracovníkov, žien, príslušníkov 
menšín a dlhodobo nezamestnaných;

SMERNICA O INŠTITÚCIÁCH ZAMESTNANECKÉHO DÔCHODKOVÉHO 
ZABEZPEČENIA
MOBILITA A PREVODY
22. vyzdvihuje rastúci význam a potrebu mobility na trhu práce v EÚ;

23. konštatuje, že v prvom pilieri sa dôchodkové nároky spravujú príslušným koordinujúcim  
nariadením, ale že pre dôchodky druhého piliera je potrebné prijať opatrenia na 
zabezpečenie ich prevoditeľnosti; 

24. nazdáva sa, že z dôvodu rôznorodosti a komplexnosti rôznych systémov druhého piliera je 
potrebné určiť podmienky prevoditeľnosti nadobudnutých dôchodkových nárokov v tom 
zmysle, že prevoditeľnosť sa začína už pri podpise nových zmlúv, pričom žiadosť o 
prevod bude schválená len vtedy, keď prevedená poistnomatematická suma vstúpi do 
fondu, ktorého účelom je výplata starobných dôchodkov; nazdáva sa, že daň musí byť 
vypočítaná a zaplatená v členskom štáte, v ktorom sa nároky nakumulovali;
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REVÍZIA PRÁVNYCH PREDPISOV EÚ
25. konštatuje, že mnohé členské štáty už uznali význam poskytovania dôchodkov druhého 

piliera a že sa musia postarať o to, aby spĺňalo európske podmienky a kritériá platné pre 
poskytovanie dôchodkov druhého piliera;  

26. domnieva sa, že druhý pilier musí byť dostupný všetkým zamestnancom bez diskriminácie 
podľa rodu, odvetvia a/alebo pracovnej zmluvy;

27. žiada Komisiu, aby preskúmala, ako možno zjednodušiť právo zamestnancov na účasť v 
druhom pilieri, a aby v štátoch, kde takýto pilier neexistuje, pripravila návrhy na jeho 
vytvorenie;

28. žiada členské štáty, aby podporovali rozvoj sociálneho dialógu v oblasti poskytovania 
starobných dôchodkov;

29. domnieva sa, že pravidlá EÚ o treťom pilieri a jeho hladkom cezhraničnom fungovaní sa 
musia preskúmať v súvislosti s riadnym fungovaním vnútorného trhu a vytvorením 
rovnocenných podmienok; 

EURÓPSKA LEGISLATÍVA/OSVEDČENÁ PRAX
30. podporuje vytvorenie Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie 

zamestnancov (EIOPA); zdôrazňuje potrebu vybaviť ho tak, aby mohol účinne plniť 
zverené úlohy; 

31. vyzdvihuje význam používania jednotných metód na výpočet časti verejného dlhu, ktorý 
vznikol zo záväzkov dôchodkového zabezpečenia;

SOLVENTNOSŤ
ZÁKONY EÚ O PLATOBNEJ NESCHOPNOSTI
INFORMÁCIA
ÚČASŤ A INVESTÍCIE
32. vyjadruje obavy nad neadekvátnymi informáciami, ktoré verejnoprávne orgány a úrady 

dôchodkovej správy poskytujú verejnosti, čo sa týka potreby, možností, nakumulovaných 
nárokov, pravdepodobných výsledkov a skutočného stavu starobných dôchodkov; žiada 
Komisiu a členské štáty, aby začali kampane, ktoré by verejnosť nabádali a umožnili jej 
prijímať opatrenia na zabezpečenie poskytovania primeraných dôchodkov pre seba; 

33. myslí si, že informácie o nakumulovaných nárokoch zaznamenaných v národných 
dôchodkových registroch, ktoré v členských štátoch poskytujú verejnosti fondy, by mali 
byť prepojené na celoeurópskej úrovni;

34. nazdáva sa, že keď ide o reformu poskytovania dôchodkov, alebo keď dôjde k zmene 
prisľúbeného dôchodku na iný dôchodok alebo zmene výpočtu z konečnej mzdy na 
priemernú mzdu, musí byť verejnosť urýchlene a úplne informovaná o dôsledkoch 
takýchto zmien;

KOORDINÁCIA POLITIKY
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35. nazdáva sa, že v ďalšej diskusii o primeranom, bezpečnom a trvalo udržateľnom 
dôchodkovom systéme by bolo užitočné vytvoriť dôchodkovú platformu so zastúpením 
zúčastnených strán, ktoré by prispievali informáciami o najlepšej praxi a pomáhali by 
pripravovať politické iniciatívy;

36. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Demografické trendy, konkrétne obrátená populačná pyramída, ktorú môžeme čoskoro 
očakávať, a dlhšia priemerná dĺžka života, ktorú máme šťastie užívať si, v pozadí ktorých 
zostávajú starší ľudia dlhší čas zdraví a aktívni a dlhšie sa zúčastňujú na dianí v spoločnosti, 
odôvodňujú potrebu stratégie zameranej na novú súdržnosť a koherenciu v oblasti dôchodkov.

Je najvyšší čas prijať iniciatívy, ktoré nanovo určia budúcnosť mladej aj staršej generácie 
a solidarity medzi generáciami a ľuďmi, a prispejú tak k trvalo udržateľnému, istému a 
primeranému poskytovaniu príjmu po odchode do dôchodku.

Spravodajkyňa si plne uvedomuje veľké rozdiely medzi jednotlivými dôchodkovými 
systémami v Európe, ako aj skutočnosť, že nové členské štáty a ich občania čelia ešte 
problémom navyše, pretože tam existuje zrejmé želanie vytvoriť rozčlenený (viacpilierový) 
systém dôchodkového zabezpečenia s cieľom diverzifikovať riziká. 

Navyše v mnohých členských štátoch (najmä v EÚ 15) sa systémy priebežného financovania 
(pay-as-you-go) stretávajú s prudkým zvýšením súčasných aj budúcich nákladov, čo 
predstavuje rastúci tlak na solidaritu a väčšie zaťaženie mladšej generácie. Finančná 
a hospodárska kríza okrem toho ukázala, že žiaden dôchodkový systém nie je imúnny pred 
takýmito javmi, ale že rozsiahle rozpočtové deficity, vysoká nezamestnanosť a veľmi 
obmedzený rozsah zvyšovania daňového a iného zaťaženia postihujú najmä systémy 
priebežného financovania. 

Mladí ľudia vstupujú na trh práce neskôr, lebo sú lepšie vzdelaní. Okrem toho je badať
tendenciu odchodu do dôchodku ešte pred dovŕšením zákonne stanoveného veku. Ľudia ešte 
stále pracujú kratšie, než je potrebné na nadobudnutie ich dôchodkových nárokov. Prijatie 
flexibilnejších a individuálnejších dôchodkových a pracovných systémov by mohlo umožniť 
zotrvať na trhu práce dlhší čas, no takéto systémy sú v súčasnosti veľmi zriedkavé.

V dôsledku uvedených skutočností je ešte ťažšie splniť podmienky Paktu rast a stability, 
pokiaľ neboli nakumulované úspory, a prijaté záväzky voči poberateľom dôchodkov sú preto 
plne zahrnuté do výpočtov.

Spravodajkyňa označuje zelenú knihu Komisie za pozitívnu s výhradou, že zodpovednosti 
členských štátov, sociálnych partnerov a Európy musia dostať nový impulz. Musíme preto 
spoločne popri uznaní a zachovaní zodpovednosti každej strany vybudovať trvalo udržateľný  
a bezpečný systém, ktorého výsledkom budú primerané dôchodky na úrovni členských štátov. 
Moderný systém, ktorý uznáva a prispieva k tomu, že sloboda pohybu v Európe sa 
neobmedzuje na zabezpečovanie prvého piliera, ale spočíva v predpoklade, že predovšetkým 
mladá generácia potrebuje nielen mobilitu, ale aj efektívny a účinný trh práce. To je inými 
slovami systém, v ktorom sa riešenia hľadajú nielen pre súčasné potreby, ale aj pre 
budúcnosť. 
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I. Demografická zmena

- Obyvateľstvu bude dominovať veková skupina nad 55 rokov.
- Priemerná dĺžka života bude naďalej rásť: u mužov zo 76 rokov (2008) na 84 rokov 

(2060) a u žien z 82 rokov (2008) na 89 rokov (2060).
- Pôrodnosť zostane v EÚ naďalej nízka (1,6).
- Pomer počtu obyvateľov nad 65 rokov k obyvateľstvu v produktívnom veku sa 

zdvojnásobí z 25,4 % (2008) na 53,5 % (2060).
- V období 2007 – 2010 sa zvýši počet obyvateľov v produktívnom veku o 3,7 % vďaka 

rastúcemu počtu žien na trhu práce. Po roku 2020 klesne jeho počet o 13,6 %.
- V roku 2008 pripadali na každého dôchodcu 4 pracujúci. V roku 2020 to bude 5 

pracujúcich na jedného dôchodcu. V roku 2060 však už pripadnú na jedného dôchodcu 
len 2 pracujúci. 

- Účasť na zamestnaní (medzi 15. a 64. rokom veku) sa zvýši zo 70,6 % (2007) na 
74,1 % (2060).

- Priemerný vek, v ktorom ľudia v EÚ prestávajú pracovať, bol v roku  2010 61,4 
rokov.

Priemerné verejné výdaje spojené so starnutím obyvateľstva stúpnu do roku 2060 na 4,75 % 
HNP a priemerné verejné výdaje na dôchodky na 2,4 % HNP. 

Finančná a hospodárska kríza v kombinácii s demografickou zmenou sa prejavia aj na 
dôchodkových systémoch. V dôsledku vyššej nezamestnanosti, pomalšieho rastu, menšej 
návratnosti investícií a väčšieho verejného deficitu bude pre dôchodkové systémy zložitejšie 
poskytovať primerané dôchodky, či v niektorých prípadoch dodržať dohody.  Vo väčšine 
členských štátoch dnešní dôchodcovia ešte nepocítili vplyv krízy, no v niektorých členských 
štátoch bolo krátenie verejných výdavkov spojené aj so znižovaním dôchodkov.

Viaceré členské štáty sa pri reforme svojich dôchodkových systémov rozhodli krátiť prvý 
pilier. Finančná udržateľnosť je dôležitá, no ohľad sa musí brať aj na potrebu zabezpečovať 
primerané príjmy. Trvalo udržateľné rozpočty a primerané dôchodkové systémy nie sú 
navzájom sa vylučujúce ciele, ale dve strany jednej mince. Trvalú udržateľnosť nemožno 
dosiahnuť bez zabezpečenia primeraných dôchodkov. Neprimeranosť dôchodkových 
systémov môže viesť k poklesu spotreby a, v dôsledku zníženého dopytu, k hospodárskej 
nestabilite a finančným problémom. Môže tiež vyvíjať nadmerný tlak na verejné výdaje 
v iných formách sociálneho zabezpečenia. 

II. Zodpovednosti

Zodpovednosť za trvalo udržateľný dôchodkový systém a poskytovanie primeraných 
dôchodkov nesú spoločne štát, sociálni partneri a jednotlivci.

Prvý pilier spočíva na solidarite daňových poplatníkov. Vo väčšine prípadov financuje štát 
prvý pilier prostredníctvom systému priebežného financovania (pay-as-you-go). 

Zodpovednosť za druhý pilier nesú spoločne zamestnávatelia a zamestnanci a spočíva 
v spoločných príspevkoch spravovaných právnym rámcom, ktorý vypracovala vláda a sociálni 
partneri.
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V záujme zachovania dôchodkových systémov je taktiež dôležité bojovať proti nelegálnej 
práci.

Prvý a druhý pilier predstavujú základ primeraného dôchodkového systému. Spravodajkyňa 
vo svojej správe definuje primeraný dôchodok ako minimálny dôchodok, ktorý určí 
samostatne každý členský štát. 
Tretí pilier spočíva na príspevkoch jednotlivcov.

Pri budúcich reformách dôchodkových systémov bude potrebné prepojiť prvý a druhý pilier. 
Tieto piliere, ktoré sa v niektorých členských štátoch čiastočne prelínajú, sú úzko spojené aj s 
tretím pilierom. Na úrovni EÚ musí silná otvorená koordinačná metóda zabezpečiť trvalú 
udržateľnosť a primeranosť záväzkov prvého piliera, kým druhý pilier sa musí prispôsobiť 
posilnením úlohy sociálnych partnerov. V treťom pilieri musí byť okrem toho lepšie 
regulovaná solventnosť dôchodkových fondov.

III. Právomoci 

Za dôchodkové systémy sú primárne zodpovedné členské štáty, no v určitých aspektoch je 
dôležitá koordinácia na úrovni EÚ, napríklad čo sa týka operácií na vnútornom trhu, 
požiadaviek Paktu stability a rastu a stratégie EÚ na rok 2020. Ďalšie nástroje EÚ, ako 
napríklad otvorená koordinačná metóda, poskytujú podporu členským štátom.

Vplyv dôchodkových výdajov na verejné financie v jednom členskom štáte môže mať vážny 
dopad na ostatné členské štáty. Pakt stability a rastu musí byť preto faktorom národných 
politík, najmä prvého dôchodkového piliera. Dôchodkové fondy sú neoddeliteľnou súčasťou 
finančných trhov. Smernica o doplnkovom dôchodkovom poistení (druhý pilier) spadá pod 
smernicu 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého 
dôchodkového zabezpečenia. Táto smernica sa doteraz neuplatňovala na všetky dôchodkové 
fondy, pre ktoré by mohla byť relevantná. Z toho sa odvíja nerovnaké zaobchádzanie s 
dôchodkovými fondmi a nerovnaký dohľad nad nimi, a to v závislosti od skutočnosti, či sú 
alebo nie sú predmetom smernice.
Finančná a hospodárska kríza jasne ukázala, aká dôležitá je kontrola dôchodkových fondov na 
úrovni EÚ. V tejto súvislosti by bolo vhodné preskúmať pokrytie a účinnosť smerníc 
Solventnosť I a Solventnosť II. Spravodajkyňa je presvedčená, že preskúmanie týchto troch 
smerníc by sa nemalo uskutočniť oddelene od odpovedí na zelenú knihu.

IV. Meniaci sa trh práce

Rovnováha medzi flexibilitou a istotou na trhu práce podporuje prispôsobivosť hospodárstva 
a posilňuje európsky sociálny model. V súčasnosti musia byť ľudia na trhu práce schopní 
pohybovať sa medzi pracovnými miestami s ľahkosťou a bez finančných prekážok. 
Zamestnávatelia musia byť schopní zamestnať správnu osobu so správnymi schopnosťami. 
Tu je zrejmá aj potreba modernizovať dôchodkové systémy v záujme odstránenia prekážok 
mobility na trhu práce. Trh práce by mal byť okrem toho flexibilný aj pre dôchodcov.

Z dôvodu rastúcej flexibility pracovného trhu a zvýšeného počtu žien na ňom sa spôsoby 
výpočtu dôchodkov založené na mužoch s úplnou kariérou a na priemerných príjmoch stávajú 
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neaktuálne a vyžadujú si úpravu. Platí to najmä z toho hľadiska, že občania majú právo na 
presné informácie o svojom dôchodku a o nákladoch na dôchodkový systém (najmä prvý 
pilier). 

Flexibilné modely zohrávajú významnú úlohu pri predlžovaní pracovného života. Ľudí treba 
povzbudzovať, aby si predlžovali kariéru, okrem iného modernizáciou politiky pracovného 
trhu a lepšími pracovnými podmienkami. Na európskej, národnej a miestnej úrovni sa musia 
prijímať opatrenia zamerané na aktívne starnutie.

V. Rovnosť príležitostí

Zelená kniha nevenuje osobitne pozornosť rovnoprávnosti mužov a žien. Netypické pracovné 
zmluvy využívajú častejšie ženy než muži. Ženy zarábajú priemerne menej než muži a 
pracovný život prerušujú častejšie z dôvodu starostlivosti o rodinu. Z toho vyplýva, že ich 
dôchodky sú často nižšie, čo zase zvyšuje riziko chudoby u starších žien, ako aj fakt, že sa 
dožívajú dlhšieho veku (hoci nerovnosť medzi pohlaviami klesá). V niektorých systémoch 
priebežného financovania sa obdobia starostlivosti o rodinných príslušníkov započítavajú do 
obdobia platby príspevkov na dôchodok. Nie je to však prípad doplnkových dôchodkových 
systémov. Treba preto vyriešiť otázku, ako sa má financovať solidarita. 

Spravodajkyňa sa nazdáva, že finančná nezávislosť by mala predstavovať všeobecnú zásadu 
sociálnej istoty. Individuálne dôchodkové nároky zaručujú ekonomickú nezávislosť žien aj 
mužov. 
Jednou z metód, ako zvýšiť flexibilitu a odstrániť rozdiely medzi mužmi a ženami, by mohlo 
byť zhodnotenie primeranosti príspevkov do dôchodkových fondov na základe počtu rokov, 
počas ktorých sa musia príspevky platiť, aby vznikol nárok na dôchodok. 

VI. Informácie

Transparentnosť dôchodkových systémov a informácií o nich je mimoriadne dôležitá na 
získanie dôvery občanov. V záujme zabezpečenia primeraných dôchodkov si ľudia musia byť 
vedomí možností, ktoré im ponúkajú rôzne piliere dôchodkového systému. Musia mať prístup 
k správnym informáciám o rôznych rizikách. Kríza ešte zvyšuje potrebu, aby politickí 
činitelia vytvárali stabilitu poskytovaním jasných informácií o dôchodkovej politike a o 
budúcich dôchodkových príjmoch. Len tak môže verejnosť prijímať uvážené rozhodnutia o 
svojich dôchodkoch.

Spravodajkyňa sa v tejto súvislosti domnieva, že je mimoriadne dôležité pestovať vo 
verejnosti povedomie o potrebe čo najskoršieho začatia šetrenia na vlastné dôchodky 
(finančná osveta).


