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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o Agendě pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody

(2012/2234(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. července 2010 nazvané Zelená kniha – na cestě 
k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě 
(COM(2010)0365) a na své usnesení ze dne 3. února 2011 k tomuto sdělení1,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. února 2012 nazvané Bílá kniha – Agenda pro 
přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody (COM(2012)0055),

– s ohledem na zprávu Evropského hospodářského a sociálního výboru o sdělení Komise ze 
dne 16. února 2012 nazvaném Bílá kniha – Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé 
důchody2,

– s ohledem na zprávu, kterou vypracovalo Generální ředitelství Evropské komise pro 
zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování společně s Výborem pro sociální 
ochranu, nazvanou „Pension Adequacy in the European Union 2010-2050“ (Přiměřenost 
důchodů v Evropské unii 2010–2050, zpráva o přiměřenosti z roku 2012),

– s ohledem na společnou zprávu, kterou vypracovalo Generální ředitelství Evropské 
komise pro hospodářské a finanční záležitosti a Výbor pro hospodářskou politiku, 
nazvanou 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 27 EU 
Member States (2010-2060) (Zpráva o stárnutí obyvatel za rok 2012: Hospodářské a 
rozpočtové projekce pro členské státy EU-27 (2010–2060))3,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. listopadu 2011 nazvané Roční analýza růstu na 
rok 2012 (COM(2011)0815) a na své usnesení ze dne 31. ledna 2012 k tomuto sdělení4,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/707/EU ze dne 21. října 2010 o hlavních směrech 
politik zaměstnanosti členských států5,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a na stanoviska 
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-
0000/2012),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Parlament ve své zprávě o konzultaci k Zelené knize - na cestě 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0058.
2 EHSV/SOC/457, 12. července 2012
3 ISBN 978-92-79-22850-6
4 Přijaté texty, P7_TA(2012)0047
5 Úř. věst. L 308, 24.11.2010, s. 46
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k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodům, kterou Komise zveřejnila v roce 
2010, mimo jiné zdůraznil:

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

– význam „holistického přístupu“ v zájmu integrovaného řešení důchodové 
problematiky, a to v širších souvislostech politiky zaměstnanosti, sociální a 
makroekonomické politiky a politiky v oblasti finančního trhu;

– skutečnost, že rozhodujícím předpokladem pro zajištění přiměřených, udržitelných a 
spolehlivých důchodů je dosažení vyšší míry zaměstnanosti, produktivity a 
hospodářského růstu;

– 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;

– 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;

– 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;

– nápadné rozdíly mezi důchodovými systémy jednotlivých členských států (např. 
z hlediska financování, míry solidarity, struktury správy, typu nároku), a tedy i 
požadavek, aby členské státy i nadále nesly plnou odpovědnost za strukturu svých 
důchodových systémů, neboť je třeba důsledně dodržovat zásadu subsidiarity;

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

– 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;

– 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;

– nutnost, aby úprava EU podporovala rozvoj kolektivních zaměstnaneckých 
důchodových systémů;
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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;

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 předchozích desetiletích;

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;

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

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

Úvod

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;

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;

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;

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

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

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

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;

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;

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;

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;

Zvýšení míry zaměstnanosti a dosahování rovnováhy mezi odpracovanými roky a roky v 
důchodu 

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;

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;

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 
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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;

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;

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;

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;

Rozvoj doplňkových soukromých důchodových spoření

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;

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;

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;

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 
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důchodové systémy;

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;

Důchody mobilních pracovníků

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;

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;

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;

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

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Důvodová zpráva 

Obecné souvislosti
Ve všech zemích EU je na důchody vyvíjen velký tlak. Vlády celé eurozóny šetří, aby splnily 
podmínky Paktu o stabilitě a růstu, a tak usilují o dosažení rovnováhy mezi příjmy a výdaji, 
nebo jsou nuceny k razantním reformám, aby snížily svoje obrovské schodky. Populace stárne 
ve všech členských státech. Střední délka života je sice v evropských zemích různá, ale všude 
má stoupající tendenci. Stoupá počet zdravých lidí, kteří se dožívají vysokého důchodového 
věku. Ubývá ekonomicky aktivních lidí. Snižuje se porodnost, mladí lidé studují déle a na 
pracovní trh vstupují později. V celé Evropě je velmi nízká míra zaměstnanosti pracovníků 
nad 60 let. Navíc stále hrozí riziko, že lidi bude kvůli krizi znovu lákat předčasná penze. 
Systém založený na principu mezigenerační solidarity, kdy mladí pracující zajišťují vyplácení 
důchodů, už nelze déle prodlužovat. S financováním přiměřených důchodů mají problém 
především státy s průběžně financovanými penzijními systémy, ve kterých jsou důchody 
vypláceny ze stávajícího rozpočtu. 

Krize v menší míře ovlivňuje také takzvané systémy druhého pilíře – kolektivní systémy 
spoření na stáří. Do budoucna se odhaduje nízká úroková sazba a kapitál investovaný do 
podniků vynáší méně, než se očekávalo, a proto se i tady dají očekávat reformy. Druhý pilíř 
původně běžně garantoval systém, který vycházel z přiznaných dávek, dnes se ale stále častěji 
setkáváme se systémem, který vychází z odvedených částek, nebo kombinací obou zmíněných 
systémů. 

Evropská agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody pro mladé i staré je podle 
bílé knihy vynikajícím nástrojem k podpoře diskuse a následně k realizaci reforem pomocí 
právně nevynutitelných předpisů a v případě potřeby i legislativy. Je třeba společně budovat 
přiměřené, spolehlivé a udržitelné systémy, ale zároveň zachovat suverenitu a odpovědnost 
členských států a sociálních partnerů. Tyto systémy by měly přispívat i ke zvýšení mobility na 
pracovním trhu a k právu volného pohybu, měly by nabízet řešení pro otázky dneška i 
budoucnosti. 

Demografie
Demografický vývoj přináší starosti, ale i optimismus; dožíváme se stále vyššího věku. Lze to 
znázornit na několika údajích:

- V populaci přibývá lidí nad 55 let (36,5 %, 2010);
- Střední délka života stoupá: u mužů ze 76,7 let (2010) na 78,6 let (2020), u žen z 82,5 

let (2010) na 84 let (2020); 
- Míra porodnosti v EU zůstává na nízké úrovni (1,6);
- Stoupá počet lidí nad 65 let, z 16 % v roce 2010 na 19,1 % z počtu obyvatel v roce 

2020;
- V roce 2010 byl průměrný věk odchodu do důchodu v EU 61,4 let;
- V roce 2008 připadli na jednoho důchodce čtyři ekonomicky aktivní lidé. V roce 2060 

to budou dva ekonomicky aktivní lidé na jednoho důchodce;
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- Z lidí nad 55 let bylo v roce 2010 ekonomicky aktivních v průměru 46.3 %.

Tento vývoj lze pozorovat v rámci celé EU, i když existují rozdíly. Střední délka života 
v Rumunsku je u mužů 70 let a u žen 77,5 let a ve státech Beneluxu je to u mužů 77,9 let a u 
žen 82,7 let. Liší se i počet ekonomicky aktivních lidí nad 55 let. Ve Švédsku je to 73,9 %, 
Dánsku 61,1 %, Nizozemsku 56 %, Španělsku 50,8 % a v Belgii 39,1 %. Ať se na to díváme 
z jakéhokoliv úhlu, jediným řešením je, aby více lidí déle pracovalo. Jednotlivé členské státy 
proto musí zvýšit stanovený věk pro odchod do důchodu a napojit jej na střední délku života. 
Málo pozornosti se věnuje zejména míře zaměstnanosti lidí nad 50 let, lidí, kterým zbývá pár 
let do odchodu do penze, lidí, kteří potřebují a chtějí pracovat. Je potřeba zavést cílenou 
politiku návratu do pracovního života. Můžeme si vzít za příklad země, ve kterých důrazná 
podpůrná politická opatření přispěla k výraznému nárůstu míry zaměstnanosti. Závěr: více a 
déle pracovat.

Odpovědnost 
Zpravodajka si plně uvědomuje, že důchodové systémy v Evropě jsou výrazně odlišné. 
Mnoho států už přistoupilo k reformám, které mají zajistit dostupnost důchodů. Vzhledem ke 
stárnutí obyvatelstva je ale potřeba udělat víc. 

Ať bude zvolen jakýkoli systém, je potřeba dosáhnout toho, aby pracovalo více lidí, a vytvořit 
rezervy a úspory pro stáří.

V Evropě se můžeme setkat s několika různými důchodovými systémy. Neexistují sice žádné 
jednoznačné definice, ale obvykle stojí důchodový systém na třech pilířích.

První pilíř je založen na solidaritě mezi daňovými poplatníky. Bývá to často veřejný pilíř 
průběžně financovaný vládou. Tato forma důchodu bude i do budoucna nejdůležitějším 
zdrojem příjmů důchodců. Zpravodajka se domnívá, že pokud bude více lidí déle pracovat, 
bude to mít pozitivní vliv nejenom na důchody, ale i na sociální pojištění pracujících. Je tedy 
třeba ve spolupráci se sociálními partnery nalézt řešení, jak dosáhnout vyšší míry 
zaměstnanosti, zvýšení věku odchodu do důchodu a aktivní politiky zaměstnanosti. Státy si 
mohou mezi sebou vzájemně vyměňovat osvědčené postupy prostřednictvím otevřené metody 
koordinace. Ale i v prvním pilíři je možné ušetřit, pokud se teď udělají rezervy, aby bylo 
možné pokrýt pozdější vyšší náklady.

Druhý pilíř se vztahuje z větší části na doplňkové zaměstnanecké důchodové spoření, které je 
často založeno na společné odpovědnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, kteří tvoří fondy na 
základě společných příspěvků. Zpravodajka se domnívá, že se musí zvýšit význam 
doplňkového důchodového spoření, aby se snížil tlak na rozpočty jednotlivých států. Některé 
země už učinily opatření k doplnění svých veřejných služeb průběžně financovaných 
důchodových systémů soukromými fondovými systémy, avšak pro rozvoj kolektivních 
doplňkových spoření se toho musí ještě hodně udělat. 

Zpravodajka vidí, že především u mladých lidí klesá zájem o kolektivní systém. Princip 
kolektivity a rozdělení rizik v rámci jedné generace i mezi více generacemi jsou 
charakteristickými znaky solidarity, a proto mají pro udržitelné a spolehlivé důchody největší 
význam.
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Zpravodajka se domnívá, že první a druhý pilíř tvoří společně základ pro přiměřený důchod. 

Třetí pilíř se zakládá na vlastních úsporách jednotlivce, který si tak může vylepšit svůj 
budoucí důchod, nebo pokud nemá doplňkový důchod, může si ho zajistit vlastním 
přičiněním. Význam třetího pilíře je menší než význam prvních dvou pilířů, je ho však přesto 
potřeba podporovat ve vyšší míře, než tomu bylo do současnosti. V obdobích, kdy jednotlivec 
není aktivní na trhu práce nebo pracuje na zkrácený úvazek, a proto získává méně z prvního 
nebo druhého pilíře, mu tento deficit mohou vynahradit úspory z třetího pilíře. 

Pravomoci
Systémy důchodového zabezpečení primárně spadají do pravomoci členských států.

V určitých aspektech je ale potřebná koordinace ze strany EU. Zpravodajka odkazuje na 
požadavky Paktu o stabilitě a růstu. Část státního rozpočtu, která připadá na důchody, se stále 
zvyšuje. V současné době už přesahuje 10 %.

I s ohledem na strategii EU 2020, jejímž výslovným cílem je zajištění přiměřených důchodů, 
je nutná koordinace a nová politika na vnitrostátní úrovni. Pro většinu starších obyvatel 
Evropy je hlavním zdrojem příjmů důchod z prvního pilíře (v převážné většině z veřejného 
systému). Už teď vidíme, že se mnoho důchodců nachází pod hranicí chudoby. Naproti tomu 
je potlačení chudoby jednou z hlavních priorit strategie EU 2020.

Penzijní fondy z druhého pilíře patří na finančních trzích mezi důležité investory. Krize 
zdůraznila zranitelnost finančních institucí v době hospodářského útlumu. Proto byl vytvořen 
balíček správních opatření, který obsahuje přísnější pravidla pro finanční trhy. Do těchto 
opatření spadají následující směrnice a nařízení: nařízení o infrastruktuře evropských trhů 
EMIR (zaměřena na zúčtování OTC derivátů), směrnice MiFID II (zlepšení 
konkurenceschopnosti trhů finančních nástrojů, stanovení pravidel chování pro investiční 
společnosti), směrnice CRD IV (dohled nad bankami: zavedení kapitálového rámce pro 
bankovní dohled dle dohod Basel III), směrnice Solventnost II (dohled nad pojišťovnami,
nahrazuje a shrnuje několik směrnic o pojišťovnách do jedné rámcové směrnice) a směrnice o 
DFT (daně z finančních transakcí).

Evropská komise chce zostřit dohled nad penzijními fondy revidováním směrnice o IZPP, 
která řídí dohled nad institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění. Zpravodajka se 
domnívá, že existuje reální šance na revidování této směrnice, je však velmi kritická vůči 
kvantitativním požadavkům na penzijní fondy. Směrnice o IZPP definuje penzijní fondy 
druhého pilíře jako finanční instituce, důchodové systémy jsou ale systémy sociální a jsou 
obsaženy ve vnitrostátních sociálních právních předpisech a v pracovním právu. Kromě toho 
u nich vzniká jiný typ rizika než v případě pojistných produktů. Na rozdíl od pojišťoven tu 
chybí hledisko zisku a obvykle znají právě jenom solidaritu mezi generacemi a v jejich rámci. 
Zpravodajka varuje před skutečností, že vyšší kapitálové požadavky vedou ke zvýšeným 
nákladům a tím ohrožují přiměřenost důchodů současných i budoucích důchodců. Podniky 
nebudou moci nabídnout důchody z druhého pilíře, protože náklady na ně budou příliš 
vysoké. Vysoké kvantitativní požadavky omezují také roli penzijních fondů jako 
dlouhodobých investorů do evropské ekonomiky, brzdí tak ekonomický růst a rozvoj 
pracovních míst. Revize kvantitativních požadavků směrnice o IZPP proto podle zpravodajky 
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není žádoucí. Revize kvalitativních požadavků této směrnice by ale mohla být přínosná, 
například pro dosažení transparentnosti investičních strategií a nákladů. Byly by tak dispozici 
lepší možnosti porovnání výsledků jednotlivých fondů. 

Rovné příležitosti
Ženy vydělávají v průměru méně než muži a častěji přerušují svoji kariéru z důvodu péče o 
jinou osobu. Proto mají ženy častěji nižší penzi a jsou více ohroženy chudobou. V roce 2009 
mělo ještě 13 členských států stanoveno nižší věkovou hranici pro odchod žen do důchodu, 
než je tomu u mužů. Zpravodajka se domnívá, že vyrovnání věkové hranice pro odchod do 
důchodu může přispět ke zvýšení důchodových dávek. 

Zpravodajka zastává názor, že se příliš málo rozvíjí systémy, které zahrnují celý životní 
cyklus, v němž ženy a muži v určitém životním období střídavě pracují a pečují o jinou osobu. 
Existují pozitivní příklady takových systémů, ve kterých se spoří na důchod i během období, 
kdy člověk z důvodu péče o jinou osobu není ekonomicky aktivní. Je třeba hledat nová řešení 
pro doplňkové spoření a systémy třetího pilíře.

Změny na trhu práce
Trh práce vyžaduje zvýšení mobility pracovníků. Už neexistují zaměstnání na celý život. Více 
se také využívají možnosti, které nabízí volný pohyb obyvatel. Je běžné, že pokud student 
absolvuje studium nebo stáž v zahraničí, odrazí se to později v jeho pracovním životě. 
Mobilitu je potřeba podporovat, a ne trestat, platí to v rámci jednotlivých členských států i 
mimo ně. Pro zpravodajku to znamená, že důchodové systémy by měly být vytvořeny tak, aby 
nikdo nepozbyl nároku na důchod, který vznikl u zaměstnavatele ve státě, jehož je pracovník 
občanem, nebo jiném členském státě. Důchodový systém musí přispívat k podpoře mobility. 
Zpravodajka se taktéž domnívá, že je potřeba stanovit minimální normy pro získání a udržení 
dosaženého důchodu. 

Informace
Informace o výši budoucího důchodu má velký význam. Jasný a okamžitý přehled o příjmu 
vede k zvýšení povědomí, zájmu a odpovědnosti. Přístup ke správným informacím a 
uvědomování si rizik jsou nutné faktory pro uvážené rozhodnutí, například pro spoření do 
budoucna. Systém sledování penzí je dobrý způsob, jak lidi informovat o nárocích na důchod, 
které získali nejenom ve svém státě, ale i v jiných členských státech. Zpravodajka chce 
poukázat na existující pozitivní příklady. Je úlohou všech členských států, aby pracovaly na 
vytvoření dobrého důchodového přehledu. Propojením těchto systémů evidence důchodů 
získává informovaný občan veškeré podklady, aby mohl v případě potřeby jednat.


