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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o programe pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky

(2012/2234(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. júla 2010 s názvom Zelená kniha – snaha 
o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy 
[COM(2010) 365] a na svoje uznesenie z 3. februára 2011 na túto tému1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. februára 2012 s názvom Biela kniha – Program 
pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky [COM(2012) 55],

– so zreteľom na správu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru o oznámení 
Komisie zo 16. februára 2012 s názvom Biela kniha – Program pre primerané, bezpečné a 
udržateľné dôchodky2,

– so zreteľom na správu, ktorú vypracovalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre 
zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie spoločne s Výborom pre sociálnu ochranu 
o primeranosti dôchodkov v Európskej únii v období 2010 – 2050 (správa o primeranosti 
za rok 2012) (Pension Adequacy in the European Union 2010-2050),

– so zreteľom na spoločnú správu z roku 2012, ktorú vypracovalo Generálne riaditeľstvo 
Európskej komisie pre hospodárske a finančné záležitosti spolu s Výborom pre 
hospodársku politiku o starnutí: hospodárske a rozpočtové projekcie pre 27 členských 
štátov EÚ [The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 27 EU 
Member States (2010-2060)]3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. novembra 2011 s názvom Ročný prieskum rastu 
2012 [COM(2011) 815] a svoje uznesenie z 31. januára 2012 na túto tému4,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/707/EÚ z 21. októbra 2010 o usmerneniach pre 
politiky zamestnanosti členských štátov5,

– 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 (A7-
0000/2012),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

A. keďže Parlament vo svojej správe o konzultáciách týkajúcich sa zelenej knihy Komisie 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0058.
2 EHSV/SOC/457, 12. júla 2012.
3 ISBN 978-92-79-22850-6.
4 Prijaté texty, P7_TA(2012)0047.
5 Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010, s. 46.
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z roku 2010 o snahe o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné dôchodky okrem iného 
zdôraznil, že:

– problém dôchodkov, ktorý súvisí so starnutím obyvateľstva, je skutočne veľmi 
závažný, pričom ide o problém, ktorý sa výrazne zhoršuje v dôsledku finančnej 
a hospodárskej krízy;

– s cieľom riešiť problém dôchodkov integrovaným spôsobom a v širšom kontexte 
sociálnej a makroekonomickej politiky a politiky zamestnanosti a finančného trhu je 
dôležité uplatňovať „holistický prístup“;

– závislosť poskytovania primeraných, udržateľných a bezpečných dôchodkov 
od dosiahnutia vyššej miery zamestnanosti, produktivity a hospodárskeho rastu má 
zásadný charakter;

– členské štáty majú morálnu povinnosť zaručiť verejné dôchodky (v rámci prvého 
piliera) – v prípade potreby doplnené o dávky minimálneho príjmu – s cieľom 
zabezpečiť pre všetkých občanov dôstojný príjem nad hranicou chudoby; 

– je dôležité zamedziť rodovým rozdielom v oblasti dôchodkov, ktoré vyplývajú z 
nerovnováhy, pokiaľ ide o to, ako muži a ženy zlaďujú pracovný život 
so starostlivosťou o rodinu; 

– je potrebné preskúmať prepojenie medzi zákonom stanoveným vekom odchodu do 
dôchodku a priemernou dĺžkou života a zároveň umožniť pracovníkom, aby viedli 
dlhší, zdravší pracovný život, s cieľom predĺžiť ich kariéru až do zákonom 
stanoveného veku odchodu do dôchodku;

– existujú výrazné rozdiely medzi dôchodkovými systémami v jednotlivých členských 
štátoch (napríklad pokiaľ ide o financovanie, rozsah solidarity, štruktúru riadenia, druh 
nároku), a teda že je potrebné, aby členské štáty i naďalej niesli plnú zodpovednosť za 
koncepciu svojich dôchodkových systémov, pri úplnom dodržiavaní zásady 
subsidiarity;

– je dôležité zverejňovať a zohľadňovať výdavky súvisiace s verejnými dôchodkami a 
vekom pri výpočtoch týkajúcich sa dlhodobej udržateľnosti verejných financií 
členských štátov, aby sa zabezpečilo spravodlivé rozdelenie zaťaženia medzi 
generáciami;

– je potrebné poskytnúť všetkým pracovníkom rovnaký prístup ku kolektívnym 
dôchodkovým systémom fungujúcim v ich firme alebo odvetví a že je potrebné, aby 
občania boli lepšie informovaní o nadobudnutých dôchodkových nárokoch;

– je dôležité, aby členské štáty prijali konkrétne kroky na vykonávanie stratégie EÚ 
2020, keďže zvýšenie zamestnanosti, produktivity a inkluzívneho hospodárskeho rastu 
je nevyhnutné na dosiahnutie primeraných a udržateľných dôchodkov;

– je potrebné, aby regulácia EÚ napomáhala rozvoj kolektívnych, zamestnaneckých 
dôchodkových systémov; 
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B. keďže najhoršia finančná a hospodárska kríza za posledné desaťročia sa zmenila na 
akútnu krízu štátneho dlhu, ktorá vážne zasiahla dôchodkové príjmy miliónov občanov 
EÚ;

C. keďže prví príslušníci generácie tzv. baby boomu dosiahli vek odchodu do dôchodku, čo 
znamená, že táto demografická výzva už nie je budúcou výzvou, ale realitou súčasnosti, 
pričom počet ľudí vo veku nad 60 rokov sa každým rokom zvyšuje o viac ako 2 milióny, 
čo je dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcimi desaťročiami;

D. keďže dlhodobé demografické trendy a trendy v oblasti produktivity i bez ohľadu na 
hospodársku krízu poukazujú na taký hospodársky scenár pre Európu, ktorý sa vyznačuje 
nízkym rastom a mierou hospodárskeho rastu na úrovni výrazne nižšej než boli úrovne 
dosiahnuté počas predchádzajúcich desaťročí;

E. keďže rastúca nezamestnanosť oslabila priebežne financované dôchodkové systémy, 
zatiaľ čo kapitalizačné systémy sú postihnuté neuspokojivými výnosmi finančných trhov;

F. keďže dôchodkové systémy sú kľúčovým prvkom európskeho sociálneho modelu, ktorý 
zabezpečuje dôstojnú životnú úroveň pre ľudí v starobe;

Úvod

1. vyjadruje poľutovanie nad znížením dôchodkových dávok v mnohých členských štátoch 
v dôsledku vážneho vyhrotenia finančnej a hospodárskej krízy; vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad rozsiahlymi škrtmi v členských štátoch najviac postihnutých krízou, 
ktoré mnohých dôchodcov uvrhli do chudoby alebo hrozby chudoby;

2. zdôrazňuje pravdepodobnosť dlhodobého hospodárskeho scenára, ktorý sa vyznačuje 
nízkym rastom a ktorý si vyžiada, aby členské štáty konsolidovali svoje rozpočty a 
zreformovali svoje ekonomiky pri prijímaní úsporných opatrení; preto súhlasí s názorom 
vyjadreným v bielej knihe Komisie, že ľudia budú musieť pristúpiť i k doplnkovému 
zamestnaneckému a podľa možnosti i súkromnému dôchodkovému sporeniu;

3. zdôrazňuje, že dôchodky v rámci prvého piliera sú pre dôchodcov i naďalej 
najdôležitejším zdrojom príjmu; vyzýva členské štáty, aby uskutočnili reformy svojich 
systémov prvého piliera a upravili príspevkové roky podľa meniaceho sa pomeru 
dôchodcov a osôb v produktívnom veku a takisto aby zamedzili tomu, aby výdavky na 
verejné dôchodky vytlačili iné dôležité verejné výdavky; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby dôchodky v rámci prvého piliera – v prípade potreby doplnené o dávky 
minimálneho príjmu – poskytovali dôstojný minimálny príjem;

4. poznamenáva, že kríza odhalila zraniteľnosť kapitalizačných i priebežne financovaných 
dôchodkových systémov; odporúča viacpilierové dôchodkové systémy, ktoré by tvorili 
minimálne tieto zložky:

i. dôstojný minimálny dôchodok z verejných zdrojov a v rámci prvého piliera;

ii. kapitalizačný, povinný kolektívny dôchodok v rámci druhého piliera, súvisiaci so 
zamestnaním a pokiaľ možno spravovaný (odvetvovými) sociálnymi partnermi; 
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iii. individuálny dôchodok v rámci tretieho piliera založený na súkromnom sporení; 

vyzýva členské štáty, aby zvážili zavedenie takýchto alebo porovnateľných systémov tam, 
kde zatiaľ neexistujú;  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby každá existujúca alebo 
budúca úprava v oblasti dôchodkov podporovala viacpilierové dôchodkové systémy;

5. uznáva dôležitosť dôchodkových fondov ako podstatných a spoľahlivých dlhodobých 
investičných prostriedkov v hospodárstve EÚ; zdôrazňuje ich význam pri dosahovaní 
hlavných cieľov stratégie Európa 2020, pokiaľ ide o hospodársky rast, viac kvalitnejších 
pracovných miest a vytvorenie sociálne inkluzívnych spoločností;  naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby neohrozovala investičný potenciál dôchodkových fondov pri zavádzaní 
alebo zmene nariadení EÚ, najmä pri preskúmaní smernice o činnostiach a dohľade 
inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia;

6. zastáva názor, že rozhodujúci význam pre nájdenie komplexného riešenia problematiky 
dôchodkov s prihliadnutím na potrebu pracovať dlhšie a upraviť pracovné podmienky 
a možnosti celoživotného vzdelávania tak, aby ľudia mohli pracovať dlhšie, má konsenzus 
medzi vládami a sociálnymi partnermi;

7. víta hlavnú myšlienku bielej knihy, z ktorej vyplýva dôraz na: zaistenie rovnováhy medzi 
časom stráveným v práci a na dôchodku; vytvorenie doplnkového zamestnaneckého 
a súkromného dôchodkového sporenia a zlepšenie nástrojov EÚ na monitorovanie 
dôchodkov;

Zvýšenie miery zamestnanosti a dosiahnutie rovnováhy medzi časom stráveným v práci 
a na dôchodku 

8. zdôrazňuje, že realizácia štrukturálnych reforiem, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby ľudia 
pracovali viac a dlhšie, je jedinou reálnou možnosťou na zaistenie príjmov z daní 
a sociálnych a dôchodkových príspevkov (premiums), ktoré sú potrebné na konsolidáciu 
rozpočtov členských štátov a na financovanie primeraných, bezpečných a udržateľných 
dôchodkových systémov; upozorňuje na riziko práce na čiastočný úväzok, ktorá znamená 
len čiastočné dôchodkové nároky; vyzýva členské štáty, aby vyčlenili finančné 
prostriedky na boj proti rastúcim verejným výdavkom na obyvateľstvo odchádzajúce do 
dôchodku;

9. upozorňuje na zrýchlenie tlaku demografického vývoja na vnútroštátne rozpočtové 
a dôchodkové systémy v súčasnej situácii, keď do dôchodku odchádzajú prví príslušníci
generácie tzv. baby boomu; berie na vedomie rozdielny pokrok a úroveň ambícií 
v členských štátoch pri zostavovaní a vykonávaní štrukturálnych reforiem zameraných na 
zvýšenie zamestnanosti, postupné rušenie systémov predčasného odchodu do dôchodku 
a zaistenie udržateľnosti zákonom stanoveného a skutočného veku odchodu do dôchodku 
vzhľadom na zvyšovanie priemernej dĺžky života;  zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré 
nevykonajú postupné reformy teraz, sa neskôr môžu ocitnúť v situácii, v ktorej budú 
musieť reformy vykonať spôsobom, ktorý bude predstavovať šok, a so značnými 
sociálnymi dôsledkami;

10. opakuje výzvu na úzke prepojenie dôchodkových dávok s odpracovanými rokmi 
a odvedenými príspevkami (spravodlivosť na základe poistnej matematiky) s cieľom 
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zabezpečiť, aby sa pracovníkom oplatilo pracovať viac a dlhšie vzhľadom na lepší 
dôchodok; odporúča, aby členské štáty po konzultácii so sociálnymi partnermi umožnili 
jednotlivým pracovníkom, aby na dobrovoľnej báze pracovali ďalej aj po dovŕšení 
zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku, keďže predĺženie obdobia odvádzania 
príspevkov a zároveň skrátenie obdobia oprávnenosti na dávky môže pracovníkom 
pomôcť rýchlejšie znížiť akékoľvek rozdiely medzi dôchodkami;

11. zdôrazňuje, že základný predpoklad, na ktorom sú postavené systémy predčasného 
odchodu do dôchodku, v rámci ktorých môžu starší pracovníci predčasne odísť do 
dôchodku, aby uvoľnili pracovné miesta mladým ľuďom, sa na základe skúseností ukázal 
ako nesprávny, keďže členské štáty, ktoré vykazujú v priemere najvyššiu mieru 
zamestnanosti mladých ľudí, sú zároveň štátmi s najvyššou mierou zamestnanosti starších 
pracovníkov;

12. vyzýva sociálnych partnerov, aby prijali prístup životného cyklu k riadeniu ľudských 
zdrojov a primerane prispôsobili pracoviská; vyzýva zamestnávateľov, aby predstavili 
programy, ktorými sa zabezpečí, že zamestnanci budú môcť pracovať dlhšie; vyzýva 
pracovníkov, aby sa aktívne zapájali do dostupných možností odbornej prípravy 
a udržiavali svoju spôsobilosť pre pracovný trh vo všetkých etapách svojho produktívneho 
života;

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby dôrazne postupovali pri realizácii ambícií 
formulovaných v Pakte EÚ o rodovej rovnosti (2011 – 2020), ktoré sa zameriavajú na 
odstránenie rodových rozdielov a boj proti segregácii na základe pohlavia a na podporu 
lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom žien a mužov; zdôrazňuje, že 
tieto ciele sú kľúčom k zvýšeniu zamestnanosti žien a boju proti chudobe žien 
v produktívnom veku i starobe;

Vývoj doplnkového súkromného dôchodkového sporenia

14. víta výzvu uvedenú v bielej knihe na vývoj kapitalizačných, doplnkových 
zamestnaneckých dôchodkov a súkromného sporenia; zdôrazňuje však, že Komisia by 
mala radšej odporúčať kolektívne povinné zamestnanecké dôchodkové sporenie, keďže 
kolektívne dôchodkové systémy (druhý pilier) – zvyčajne spravované (odvetvovými) 
sociálnymi partnermi – umožňujú solidaritu v rámci generácií a medzi nimi, čo však 
nemožno konštatovať v súvislosti s individuálnymi systémami; zdôrazňuje, že je potrebné 
začať vytvárať doplnkové zamestnanecké dôchodkové systémy teraz, a to i napriek kríze;

15. zdôrazňuje nízke prevádzkové náklady (celoodvetvových) kolektívnych neziskových 
zamestnaneckých dôchodkových systémov v porovnaní s individuálnymi systémami 
dôchodkového sporenia; zdôrazňuje dôležitosť nízkych prevádzkových nákladov, pretože 
aj obmedzené zníženie nákladov môže priniesť podstatne vyššie dôchodky;

16. naliehavo žiada členské štáty a sociálnych partnerov, aby náležite informovali občanov o 
ich nadobudnutých dôchodkových nárokoch, zvyšovali ich povedomie a vzdelávali ich 
tak, aby dokázali prijímať informované rozhodnutia, pokiaľ ide o budúce dodatočné 
dôchodkové sporenie; vyzýva členské štáty, aby sformulovali a presadzovali prísne 
pravidlá zverejňovania týkajúce sa prevádzkových nákladov, rizík a návratnosti investícií 
dôchodkových fondov pôsobiacich v ich jurisdikcii;
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17. vyjadruje poľutovanie nad výraznými rozdielmi vo vlastnostiach a výsledkoch 
jednotlivých zamestnaneckých dôchodkových systémov členských štátov, pokiaľ ide o 
prístup, solidaritu, nákladovú účinnosť, riziko a návratnosť; víta zámer Komisie 
vypracovať po dôkladnej konzultácii s členskými štátmi, so sociálnymi partnermi, s 
odvetvím dôchodkových fondov a inými zainteresovanými stranami kódex osvedčených 
postupov pre zamestnanecké dôchodkové systémy;

18. podporuje úmysel Komisie naďalej zameriavať financovanie EÚ – najmä z Európskeho 
sociálneho fondu (ESF) – na podporu projektov zacielených na aktívne a zdravé starnutie 
na pracovisku a poskytovať prostredníctvom programu Spoločenstva pre zamestnanosť a 
sociálnu solidaritu (Progress) a programu pre sociálnu zmenu a inovácie (PSCI) finančnú 
a praktickú podporu tým členským štátom a sociálnym partnerom, ktorí uvažujú o 
postupnej realizácii nákladovo účinných doplnkových dôchodkových systémov;

Dôchodky mobilných pracovníkov

19. uznáva významnú rôznorodosť dôchodkových systémov v celej EÚ, zdôrazňuje však, že 
pre pracovníkov, ktorí menia zamestnanie v rámci alebo mimo svojho členského štátu, je 
dôležité, aby ich mobilite nebránili obavy týkajúce sa získania a zachovania 
zamestnaneckých dôchodkových nárokov; podporuje prístup, ktorý obhajuje Komisia 
a ktorý sa zameriava na ochranu získania a zachovania dôchodkových nárokov a zaistenie
toho, aby sa k pozastaveným dôchodkovým právam mobilných pracovníkov pristupovalo 
rovnako ako k dôchodkovým právam aktívnych členov systému alebo dôchodkovým 
právam dôchodcov; domnieva sa, že mobilitu na trhu práce brzdia dlhé lehoty na 
priznanie nároku na dôchodok, a vyzýva členské štáty, aby ich skrátili;

20. berie na vedomie návrh Komisie na posúdenie možných väzieb medzi nariadením 
883/2004/ES o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a „niektorými“ 
zamestnaneckými dôchodkovými systémami; upozorňuje na praktické ťažkosti pri 
uplatňovaní uvedeného nariadenia na výrazne odlišné systémy sociálneho zabezpečenia 
27 členských štátov; poukazuje na zložitosť uplatňovania koordinačného prístupu na 
desaťtisíce veľmi rozdielnych dôchodkových systémov fungujúcich v členských štátoch, a 
preto vyjadruje pochybnosti o uskutočniteľnosti uplatňovania takéhoto prístupu v oblasti 
dôchodkov;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa cieľavedome usilovali vytvoriť a udržať služby 
sledovateľnosti, ktoré občanom umožňujú sledovať ich dôchodkové nároky spojené so 
zamestnaním i s obdobím nečinnosti a tým tiež prijímať vhodne načasované a 
informované rozhodnutia o dodatočnom, individuálnom dôchodkovom sporení (tretí 
pilier); vyzýva na koordináciu na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť primeranú zlučiteľnosť 
vnútroštátnych služieb sledovateľnosti; víta pilotný projekt Komisie v tejto oblasti;

22. vyjadruje pochybnosti o potrebe dôchodkového fondu EÚ pre výskumných pracovníkov;

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecné otázky
Dôchodky sa ocitli pod tlakom v každej krajine EÚ. Vlády v eurozóne zavádzajú úsporné 
opatrenia s cieľom dodržiavať Pakt o stabilite a raste tým, že vyvažujú príjmy a výdavky 
alebo sú nútené robiť drastické škrty v záujme zníženia nadmerných deficitov. Navyše 
obyvateľstvo všetkých členských štátov starne. Priemerná dĺžka života je v jednotlivých 
častiach Európy rôzna, všade však stúpa. Takisto rastie počet dôchodcov, ktorí žijú dlhšie 
a stále sa tešia dobrému zdraviu. Podiel pracujúceho obyvateľstva sa zmenšuje. Pôrodnosť 
klesá, mladí ľudia študujú dlhšie a na trh práce vstupujú neskôr. Príliš málo ľudí vo vekovej 
kategórii nad 60 rokov v Európe pracuje. Okrem toho je tu riziko, že kríza prinesie pre ľudí
nové výzvy, aby odišli do predčasného dôchodku ešte pred dosiahnutím zákonom 
stanoveného veku odchodu do dôchodku. Solidaritu medzi generáciami, ktorá znamená, že 
mladí pracujúci ľudia pokryjú náklady na dôchodky pre starších ľudí, nemožno ďalej 
stupňovať za každú cenu. Krajiny so systémami priebežného financovania, v rámci ktorých sa 
dôchodky financujú zo súčasného rozpočtu, sú pri vyplácaní primeraných dôchodkov 
vystavené osobitným ťažkostiam.

Vzhľadom na krízu takisto existuje – i keď v menšom rozsahu – tlak na tzv. systémy druhého 
piliera: kolektívne zabezpečenie, ktoré znamená sporenie na pokrytie potrieb v starobe; keďže 
je pravdepodobné, že úrokové sadzby zostanú v dohľadnej budúcnosti na nízkej úrovni 
a kapitál investovaný do priemyslu prinesie v dôsledku krízy nižšie zisky, než sa očakávalo, 
možno aj tu očakávať škrty. Zatiaľ čo v minulosti bolo v prípade týchto systémov druhého 
piliera bežné zaručiť pevne stanovenú dávku, v súčasnosti sme v čoraz väčšej miere svedkami 
systémov so stanovenými príspevkami alebo kombinácie oboch.

Európsky program pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky pre mladých i starých, 
ktorý je predstavený v bielej knihe, je výborným východiskom pre diskusiu, po ktorej možno 
vykonať reformy prostredníctvom právne nezáväzných nástrojov („soft law“) a v prípade 
potreby i prostredníctvom právnych predpisov. Celkovo možno konštatovať, že aj pri uznaní a 
zachovaní povinností členských štátov a sociálnych partnerov musíme teraz vybudovať 
systémy, ktoré sú primerané, bezpečné a trvalé. A nielen to, takisto musia prispievať k väčšej 
mobilite na trhu práce a slobode pohybu a poskytovať riešenia pre súčasnosť i budúcnosť.

Demografické trendy
Demografické trendy sú zdrojom znepokojenia i uspokojenia: napokon, žijeme čoraz dlhšie.
Tu je niekoľko údajov, ktoré to potvrdzujú:
- v obyvateľstve bude prevažovať veková skupina nad 55 rokov (36,5 %, 2010);
- priemerná dĺžka života naďalej stúpa: u mužov zo 76,7 (2010) na 78,6 roka (2020) a 

u žien z 82,5 roka (2010) na 84 rokov (2020);
- pôrodnosť v EÚ zostáva nízka (1,6);
- podiel osôb vo veku nad 65 rokov stúpne zo 16 % v roku 2010 na 19,1 % v roku 2020;
- priemerný vek, v ktorom ľudia v EÚ prestali pracovať, bol v roku 2010 na úrovni 61,4 
roka;
- roku 2008 pripadali na každého dôchodcu 4 pracujúci: v roku 2060 pripadnú na 
každého dôchodcu 2 pracujúci;
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- priemerná účasť na trhu práce vo vekovej skupine nad 55 rokov bola v roku 2010 na 
úrovni 46,3 %.

Tieto trendy možno konštatovať v celej EÚ, a to i napriek rozdielom. Priemerná dĺžka života 
napríklad v Rumunsku je 70 rokov u mužov a 77,5 roka u žien, pričom v Beneluxe je to 77,9 
u mužov a 82,7 u žien. Účasť príslušníkov vekovej skupiny nad 55 rokov na trhu práce sa 
výrazne líši. Vo Švédsku je to 73,9 %, v Dánsku 61,1 %, v Holandsku 56 %, v Španielsku 
50,8 % a v Belgicku 39,1 %. Niet pochýb, že dlhšie bude musieť pracovať viac ľudí. Tento 
stav sa bude musieť dosiahnuť zvýšením veku odchodu do dôchodku na úrovni členských 
štátov s tým, že sa prepojí s priemernou dĺžkou života. Príliš málo pozornosti sa venovalo 
najmä nízkej úrovni zamestnanosti vo vekovej skupine nad 50 rokov, ľuďom, ktorí sú 
vytlačení nabok, ľuďmi, ktorí by mali a aj chceli pracovať. Je potrebné intenzívne pokračovať 
v politike podpory opätovného zamestnávania takýchto osôb. Môžeme nasledovať príklad 
krajín, v ktorých zamestnanosť výrazne vzrástla vďaka ráznej politike zameranej na uľahčenie 
tohto procesu. Na záver možno konštatovať, že ľudia by mali pracovať viac a dlhšie.

Povinnosti
Spravodajkyňa si je dobre vedomá toho, že dôchodkové systémy sa v jednotlivých častiach 
Európy výrazne líšia. Navyše v mnohých členských krajinách už boli zavedené reformy 
s cieľom udržať dostupnosť dôchodkov. V záujme boja proti dôsledkom starnutia 
obyvateľstva však treba urobiť viac.

Bez ohľadu na to, ktorý systém sa zvolí, bude musieť pracovať viac ľudí; ľudia by si však 
takisto mali odkladať peniaze a sporiť tak, aby mali prostriedky na neskôr.

V Európe existujú rôzne dôchodkové systémy. I keď nie sú žiadne jednotné definície, bežné 
je definovať dôchodkové systémy ako systémy spočívajúce na troch pilieroch.

Prvý pilier je založený na solidarite medzi daňovníkmi. Často ide o verejný pilier, ktorý 
financuje vláda prostredníctvom systému priebežného financovania (pay-as-you-go system).
Tieto dôchodky budú aj naďalej najdôležitejším zdrojom príjmu dôchodcov i v budúcnosti.
Spravodajkyňa sa domnieva, že zaistenie toho, aby väčšie množstvo ľudí pracovalo dlhšie, 
bude mať priaznivý vplyv na dôchodky a na úroveň príspevkov, ktorých odvádzanie sa od 
pracujúcich požaduje. Po porade so sociálnymi partnermi by teda malo byť cieľom nájsť také 
riešenia, ktoré zvyšujú mieru zamestnanosti, zvyšujú vek odchodu do dôchodku a zahŕňajú 
politiku aktívnej účasti. Prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie sa krajiny môžu 
poučiť z najlepších postupov. Takisto však v rámci prvého piliera možno uskutočniť úspory, 
a to odložením peňazí teraz na pokrytie zvýšených výdavkov neskôr.

Druhý pilier z veľkej časti tvorí doplnkové zamestnanecké dôchodkové sporenie, ktoré je 
často založené na rozdelení zodpovednosti medzi zamestnávateľov a zamestnancov, ktorí 
zriaďujú fondy na základe spoločných príspevkov. Spravodajkyňa sa domnieva, že v záujme 
zníženia tlaku na vnútroštátne rozpočty sa dôležitejším stane doplnkové kolektívne 
dôchodkové sporenie. Niektoré krajiny už prijali opatrenia na doplnenie svojich verejných 
systémov priebežného financovania o súkromné kapitalizačné systémy, ešte však treba urobiť 
veľa pre rozvoj kolektívnych doplnkových dôchodkových systémov.
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Spravodajkyňa vníma rastúcu nechuť medzi mladšími ľuďmi, najmä pokiaľ ide o prispievanie 
do kolektívnych systémov. Kolektívne prístupy a rozdelenie rizika v rámci generácií a medzi 
nimi sú znakmi solidarity, a preto sú nanajvýš dôležité pre perspektívne a bezpečné dôchodky.

Podľa názoru spravodajkyne prvý a druhý pilier spoločne tvoria základ pre primeraný 
dôchodkový príjem.

Tretí pilier je založený na vlastných úsporách jednotlivcov ako doplnok k ich budúcemu 
dôchodku alebo – ak doplnkový dôchodok neexistuje – ako spôsob, ktorým možno takýto 
doplnok zabezpečiť vďaka ich vlastnému úsiliu. Hoci tretí pilier je menej dôležitý než prvé 
dva, mala by sa venovať pozornosť ich propagácii, a to vo väčšej miere než v súčasnosti. V 
čase, keď ľudia nie sú zapojení do trhu práce alebo pracujú menej hodín, a teda dostávajú 
menej prostriedkov z prvého piliera alebo im vzniká menej nárokov v druhom pilieri, by 
sporenie v treťom pilieri mohlo poskytnúť riešenie.

Právomoci
Za dôchodkové systémy sú v prvom rade zodpovedné členské štáty.

V prípade niektorých aspektov je dôležitá koordinácia na úrovni EÚ. Spravodajkyňa 
poukazuje na požiadavky vyplývajúce z Paktu o stabilite a raste. Čoraz väčšia časť rozpočtu 
vlády smeruje na dôchodky. Presahuje už 10 %.

Takisto v prípade stratégie EÚ 2020, ktorá si výslovne kladie za cieľ poskytovať primerané 
dôchodky, sa vyžaduje koordinácia a nová politika na vnútroštátnej úrovni. Pre väčšinu 
starších ľudí v Európe je dôchodok z prvého piliera – spravidla poskytovaný prostredníctvom 
vládneho programu – ich hlavným zdrojom príjmu. Dokonca i v súčasnosti žije mnoho 
dôchodcov pod hranicou chudoby. Je to tak i napriek tomu, že v stratégii EÚ 2020 je „boj 
proti chudobe“ uvedený ako jedna z jej priorít.

Dôchodkové fondy druhého piliera sú dôležitými investičnými prostriedkami na finančných 
trhoch. Kríza ukázala, že finančné inštitúcie sú citlivé na hospodársku recesiu. Preto sa 
rozhodlo o prijatí prísnejších pravidiel pre finančné trhy prostredníctvom vládneho balíka.
Zahŕňa smernicu EMIR (o zúčtovaní OTC derivátov), smernicu MiFID II (o zlepšení 
konkurencieschopnosti finančných trhov a kódexoch správania, ktoré musia investičné 
spoločnosti spĺňať), smernicu CRD IV (bankový dohľad: začlenenie dohôd Bazilej III do 
rámca dohľadu EÚ), smernicu Solventnosť II (režim dohľadu pre poisťovateľov, nahradenie 
a začlenenie viacerých smerníc o poistení na vytvorenie jednotnej rámcovej smernice) a daň z 
finančných transakcií. 

Aj pokiaľ ide o dôchodkové fondy, Komisia si želá posilniť dohľad prostredníctvom revízie 
smernice o inštitúciách zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, ktorou sa reguluje 
dohľad nad zamestnaneckými dôchodkovými systémami. Spravodajkyňa vníma príležitosti 
pri revízii tejto smernice, ale je tiež veľmi kritická, pokiaľ ide o kvantitatívne požiadavky 
uplatniteľné na dôchodkové fondy. Podľa smernice o inštitúciách zamestnaneckého 
dôchodkového zabezpečenia dôchodkové fondy predstavujú finančné inštitúcie druhého 
piliera, ale dôchodkové systémy sú sociálnymi systémami a sú založené na vnútroštátnych 
právnych predpisoch v sociálnej oblasti a oblasti pracovného práva. Okrem toho sú spojené s 
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druhom rizika, ktoré sa odlišuje od rizík, na ktoré sa vzťahujú napríklad poistné produkty. Na 
rozdiel od systémov komerčného poistenia nie sú navrhnuté tak, aby prinášali zisk, ale naopak 
spravidla sú výrazom solidarity v rámci generácií a medzi nimi. Spravodajkyňa upozorňuje, 
že zvýšené požiadavky na primeranosť kapitálu zvyšujú náklady, čo by ohrozilo primeranosť 
dôchodkov súčasných a budúcich dôchodcov. V prípade podnikov výsledné vysoké náklady 
znemožňujú poskytovanie dôchodkov z druhého piliera. Prísne kvantitatívne požiadavky tiež 
obmedzujú dôležitú úlohu dôchodkových fondov ako dlhodobých investičných prostriedkov 
v európskom hospodárstve a týmto spôsobom poškodzujú hospodársky rast a zamedzujú 
vytváraniu pracovných miest. Spravodajkyňa sa preto domnieva, že revízia smernice o 
inštitúciách zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia je vo vzťahu ku kvantitatívnym 
požiadavkám nežiaduca. Zmena a doplnenie smernice o inštitúciách zamestnaneckého 
dôchodkového zabezpečenia by mohla mať pridanú hodnotu, pokiaľ ide o kvalitatívne 
požiadavky, napríklad transparentnosť investičných stratégií a úroveň nákladov. Tým by sa 
tiež vytvorili lepšie príležitosti na porovnanie toho, čo môžu fondy ponúknuť.

Rovnaké príležitosti
Ženy zarábajú v priemere menej než muži a kariéru prerušujú častejšie z dôvodu starostlivosti 
o rodinu. V dôsledku toho majú často nižší dôchodok a hrozí im vyššie riziko, že 
schudobnejú. V roku 2009 bolo 13 členských štátov, v ktorých bol vek odchodu do dôchodku 
žien stále nižší než v prípade mužov. Spravodajkyňa sa domnieva, že stanovenie rovnakého 
veku odchodu do  dôchodku pre oboch by mohlo prispieť k zvýšeniu dôchodkových príjmov.

Spravodajkyňa sa domnieva, že príliš málo pozornosti sa venuje dôchodkovým systémom, 
ktoré zohľadňujú zmeny v kariére ľudí, v dôsledku ktorých sa muži a ženy venujú v určitom 
období svojho života viac starostlivosti o rodinu než zamestnaniu. Existujú vhodné príklady 
takýchto systémov, ktoré ľuďom umožňujú nadobudnúť dôchodkové nároky v obdobiach, 
keď sa starajú o rodinu a nie sú v zamestnaní. V prípade doplnkových dôchodkov a systémov 
tretieho piliera by sa mali hľadať nové riešenia.

Zmeny na trhu práce
Trh práce si vyžaduje väčšiu mobilitu ľudí. Zamestnania na celý život už neexistujú. Vo 
väčšej miere sa využívajú aj možnosti, ktoré ponúka sloboda pohybu. Tak je to bežné: ak 
študenti absolvujú kurzy alebo stáže v cudzej krajine, často to vedie k tomu, že v určitom 
bode svojej kariéry odídu za prácou do zahraničia. Takáto mobilita by sa mala podporovať, 
a nie trestať: týka sa to situácie v príslušnom členskom štáte i mimo neho. Spravodajkyňa sa 
domnieva, že to znamená, že dôchodkové systémy sa musia upraviť tak, aby sa dôchodkové
nároky nadobudnuté u zamestnávateľa, či už v domovskom členskom štáte zamestnanca alebo 
v inom členskom štáte, nestratili. Dôchodkové systémy musia prispievať k väčšej mobilite.
Spravodajkyňa sa preto domnieva, že je veľmi dôležité, aby sa prijali minimálne normy na 
získanie a ochranu hodnoty nadobudnutých dôchodkových nárokov.

Informácie
Informácie o výške dôchodku, ktorý môžu ľudia očakávať, sú veľmi dôležité. Poznať svoj 
budúci príjem znamená lepšie porozumenie, pozornejšie predvídanie a väčšiu zodpovednosť.
Prístup k správnym informáciám a vedomostiam o rizikách je potrebný na to, aby sa prijímali 
uvážené rozhodnutia, napríklad sporením do budúcnosti. Systém na sledovanie dôchodkov je 
vhodným prostriedkom na informovanie ľudí o dôchodkových nárokoch, ktoré nadobudli, ako 
v ich vlastnom členskom štáte, tak aj v iných členských štátoch. Spravodajkyňa chce 
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upozorniť na dobré príklady, ktoré už existujú. Je potrebné nabádať všetky členské štáty, aby 
poskytovali náležitý prehľad týkajúci sa dôchodkov. Vďaka prepojeniu týchto systémov 
sledovania môže informovaný občan získať všetok materiál, ktorý v danom prípade potrebuje 
na to, aby podnikol potrebné kroky.


