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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1 je si vědom toho, že finanční a hospodářská krize ještě prohloubila problémy
se zachováním udržitelnosti mnoha systémů sociální ochrany i současné změny v Evropě, 
jako je, kromě jiných faktorů, stárnutí populace, změny rodinných struktur a nárůst 
nestandardního zaměstnávání, a domnívá se, že přiměřenost dávek sociálního zabezpečení 
a jistota jejich vyplácení jsou nezbytnými předpoklady sociální soudržnosti a mohou být 
zaručeny mimo jiné vymezením minimální výše důchodů; zdůrazňuje, že reformu 
důchodových systémů nelze oddělovat od reforem dalších systémů sociální ochrany;

2. domnívá se, že základním cílem důchodových systémů je zajistit přiměřenou výši 
důchodových příjmů a umožnit starším občanům důstojný a finančně nezávislý život;

3. poukazuje na to, že prodlužování průměrné délky života je pozitivním přímým důsledkem 
zlepšování evropské zdravotní péče a kvality života; zdůrazňuje, že důchodci se aktivně 
podílejí na chodu společnosti a přispívají jí;

4. se znepokojením sleduje rostoucí počet seniorů, zejména žen, žijících pod hranicí chudoby 
a domnívá se, že důchodové systémy by měly zajistit přiměřenou a důstojnou životní 
úroveň pro všechny;

5. zdůrazňuje, že malé a střední podniky jsou jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů 
a zdrojů růstu v EU a mohou výrazně přispívat k udržitelnosti a přiměřenosti 
důchodových systémů v členských státech;

6. zastává názor, že členské státy by měly zhodnotit přizpůsobení důchodového věku střední 
délce života na základě zásad dobrovolnosti a flexibility a na základě opatření, 
která budou podněcovat k prodlužování pracovní kariéry, například možnosti pobírat 
dávky v rámci částečného důchodu a přitom dále pracovat; zdůrazňuje, že je nutné, 
aby zaměstnanci, zaměstnavatelé a veřejný sektor nesli společnou odpovědnost s cílem 
prodloužit pracovní život v Evropské unii, a že by tyto reformy měly být sociálně 
spravedlivé a posilovat mechanismy solidarity a že by měl být pečlivě posouzen jejich 
dopad na zranitelné skupiny;

7. vybízí členské státy k tomu, aby zvážily závažné sociálně-ekonomické argumenty 
ve prospěch ukončení politik, které starším pracovníkům brání v tom, aby zůstali déle 
aktivní na trhu práce;

8. souhlasí s Komisí v tom, že v okamžiku, kdy bude zrušena možnost předčasného odchodu 
do důchodu, bude nutné zaručit, aby ti, kteří o to budou mít zájem, mohli pokračovat 
v práci a tam, kde to není možné, zaručit kromě ustanovení, jež zajišťuje další odvádění 
příspěvků sociálního zabezpečení, také pobírání minimálního příjmu;

9. zastává názor, že jakákoli možnost prodloužení pracovního života nebo zvýšení věku 
odchodu do důchodu musí zohledňovat individuální situaci jednotlivců, kteří vykonávali 
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zvlášť náročnou práci nebo začali pracovat ve velmi útlém věku;

10. je toho názoru, že pokud ženy a muži mají odcházet do důchodu ve stejném věku, měly by 
být zároveň uplatňovány účinné politiky zaměřené na dosažení jejich rovnosti 
v odměňování a na sladění pracovního a rodinného života a náležitým způsobem by se 
měla oceňovat i práce žen, kterou vykonávají jakožto pečovatelky; vyzývá Komisi, 
aby zmapovala důchodové systémy, které nejlépe zohledňují genderové hledisko a řeší 
rozdíly v důchodech žen;

11. je toho názoru, že nárůst počtu nestandardních smluv a z toho plynoucí zvýšení výskytu 
případů nestálého a nejistého zaměstnání může vést k přerušování plateb sociálního 
zabezpečení dotčených pracovníků, což může mít značný dopad na jejich nároky na dávky 
a může tyto nároky ohrozit;

12. je toho názoru, že je nutné učinit více rozhodných kroků s cílem předcházet a trestat úniky 
při neplacení příspěvků, které ohrožují použitelnost a udržitelnost důchodových systémů 
a vedou k diskriminaci mezi pracovníky a podniky tím, že vytvářejí nerovné podmínky 
hospodářské soutěže;

13. zdůrazňuje, že je nutné chránit osoby, které si spoří na penzi, před bankrotem jejich 
penzijního fondu;

14. domnívá se, že v důsledku demografických změn a zvýšeného veřejného rozpočtu by 
s cílem zaručit dostupnost, přenositelnost a bezpečnost měla být přiměřenost důchodových 
systémů zajištěna posílením prvního veřejného pilíře, zlepšením a rozšířením 
doplňkových zaměstnaneckých penzijních systémů a také podporou využití soukromých 
penzijních systémů;

15. zastává názor, že je třeba silných pobídek s cílem podpořit dlouhodobé investice 
penzijních fondů do udržitelných nízkouhlíkových činností podporujících začlenění 
a že je třeba vyhnout se krátkodobým nadměrně rizikovým investicím;

16. zdůrazňuje, že pro vnitrostátní důchodové systémy členských států je důležité, 
aby vykazovaly trvalou odolnost v zájmu finanční stability Evropské unie a členské státy 
eurozóny byly provázány tak, aby důchodové závazky měly přeshraniční platnost;

17. je přesvědčen, že mobilita trhu práce v rámci jednotného trhu je zásadní pro růst; 
připomíná význam přenositelnosti důchodových nároků mezi členskými státy EU, 
přičemž skutečnost, že není zajištěna, stále představuje významnou překážku odrazující 
občany od využívání svého práva na volný pohyb; považuje za nutné zlepšit informování 
o přenositelnosti důchodových práv a vytvořit podmínky pro ochranu a dosažení plné 
přenositelnosti všech důchodových nároků, a to včetně nároků vycházejících 
z doplňkových důchodů a penzijního připojištění; považuje za tímto účelem za nutné 
prozkoumat všechny dostupné prostředky, zejména pokračovat v přípravě směrnice, 
která zajistí plnou přenositelnost důchodových práv; dále zdůrazňuje, že přenositelnost 
by měla být zaručena rovněž pro příspěvky placené do zaměstnaneckých penzijních fondů 
za období, která nejsou dostačující pro uplatnění jakýchkoli nároků podle podmínek 
smlouvy daného zaměstnaneckého penzijního fondu; 
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18. považuje proto za žádoucí, aby Komise co nejrychleji prošetřila, jak by bylo možné 
vyřešit daňové a pojistně matematické problémy spojené s převáděním důchodů a vytvořit 
systém, který umožňuje přímo získávat informace o důchodových nárocích nabytých 
v členských státech EU;

19. považuje za vhodné přezkoumat směrnici o činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi s cílem zajistit účinné prosazování požadavků této 
směrnice ze strany členských států; je toho názoru, že účelem takového přezkumu by měla 
být podpora přeshraničního fungování zaměstnaneckých penzijních fondů v rámci 
jednotného trhu, zajištění přiměřeného finančního dohledu, zvýšení úrovně bezpečnosti, 
transparentnosti a poskytování informací příjemcům a aktualizace kapitálového 
požadavku i požadavku na solventnost; dále je přesvědčen, že by měl uvedený přezkum 
vzít ohled na výrazné rozdíly mezi penzijními a pojišťovacími fondy a případnou 
odpovědností společností a stávajícími ochrannými mechanismy; domnívá se, že je třeba 
posoudit dopady jakéhokoliv návrhu, pokud jde o zaměstnanecké důchodové systémy, 
zejména s cílem kvantifikovat dodatečné náklady, které mohou vzniknout a narušit 
přiměřenost důchodového zaopatření.

20. domnívá se, že transparentnost soukromých penzijních systémů dosud není dostatečná; 
považuje za zásadní zajistit, aby měli pracovníci přístup ke spolehlivým a uceleným 
informacím ohledně svých důchodových práv (především pokud jde o očekávané budoucí 
přínosy, rizika s těmito právy spojená a všechny skutečné náklady), zejména těch, která se 
týkají přeshraničních činností a mobility (včetně druhého a třetího pilíře); vyzývá Komisi, 
aby tuto záležitost podrobněji prošetřila a případně vypracovala přísnější pravidla pro tuto 
oblast;

21. domnívá se, že individuální penzijní připojištění, které pomáhá zajistit vyplacení 
přiměřených příspěvků, musí poskytovat zaručenou a jistou návratnost, o níž musejí být 
příjemci dostatečně a jasně informováni, a že z tohoto důvodu musí fondy splňovat 
náročné požadavky na platební schopnost a kapitalizaci a zapojovat se zejména 
do dlouhodobých investic a investic s nízkých rizikem; 

22. je toho názoru, že by měl být v rámci Evropské unie sladěn obezřetný dohled s cílem 
bojovat proti riziku omezování nároků v souvislosti se snahou členských států snižovat 
požadavky na platební schopnost na minimum;

23. vyzývá členské státy, aby v otázce důchodů v Evropské unii zvolily přístup vycházející 
z osvědčených postupů.
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