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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že finančná a hospodárska kríza prehĺbili existujúce ťažkosti v súvislosti 
s udržateľnosťou mnohých systémov sociálneho zabezpečenia a súčasnými zmenami v 
Európe, akými sú okrem iných faktorov starnutie populácie, meniace sa rodinné štruktúry 
a nárast atypických foriem zamestnania, a domnieva sa, že primeranosť a bezpečnosť 
príspevkov na sociálne zabezpečenie majú rozhodujúci význam pre sociálnu súdržnosť a 
možno ich o. i. zaručiť vymedzením minimálnej výšky dôchodku; poukazuje na to, že o 
reforme dôchodkových systémov nemožno diskutovať oddelene od iných systémov 
sociálnej ochrany;

2. konštatuje, že hlavným cieľom dôchodkových systémov je zabezpečiť primeranú výšku 
dôchodkových príjmov a umožniť starším ľuďom dôstojný a finančne nezávislý život;

3. konštatuje, že rast priemernej dĺžky života je pozitívny fakt, pretože je priamym 
dôsledkom zlepšenia európskych systémov zdravotnej starostlivosti a kvality života; 
zdôrazňuje, že dôchodcovia aktívne prispievajú do života spoločnosti;

4. považuje za znepokojujúce, že narastá počet starších ľudí, najmä žien, ktorí žijú pod 
hranicou chudoby, a zastáva názor, že dôchodkové systémy by mali zaručiť primeranú 
a dôstojnú životnú úroveň pre všetkých;

5. zdôrazňuje, že MSP sú jedným z hlavných zdrojov zamestnanosti a rastu v EÚ a môžu 
významne prispievať k trvalej udržateľnosti a primeranosti dôchodkových systémov v 
členských štátoch;

6. domnieva sa, že členské štáty by mali prehodnotiť zosúladenie dôchodkového veku a 
priemernej dĺžky života prostredníctvom dobrovoľných alebo flexibilných foriem práce 
a stimulov na predĺženie obdobia pracovnej činnosti, napr. možnosti užívať niektoré 
čiastočné výhody dôchodku a pritom ďalej pracovať; zdôrazňuje, že v záujme predĺženia 
pracovného života v Európskej únii je potrebné, aby zodpovednosť niesli spoločne 
pracovníci, zamestnávatelia a verejný sektor, že tieto reformy by mali byť sociálne 
spravodlivé, mal by sa starostlivo posúdiť ich vplyv na zraniteľné skupiny a mali by sa 
vykonať spôsobom, ktorý posilňuje mechanizmy solidarity;

7. vyzýva členské štáty, aby brali do úvahy závažné sociálno-ekonomické argumenty za 
zrušenie politík, ktoré bránia starším pracovníkom zostať dlhšie aktívnymi na trhu práce;

8. súhlasí s Komisiou, že je potrebné zabezpečiť, aby v prípadoch zrušenia možnosti 
predčasného odchodu do dôchodku mali príslušní jednotlivci možnosť naďalej pracovať, 
alebo ak to nie je možné, poberať zaručený minimálny príjem spolu so zaručením, že 
môžu naďalej prispievať do sociálneho zabezpečenia;

9. domnieva sa, že každá možnosť predĺženia pracovného života alebo zvýšenie veku 
odchodu do dôchodku musí brať do úvahu individuálnu situáciu ľudí, ktorí vykonávali 
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obzvlášť namáhavú prácu alebo ktorí nastúpili do zamestnania vo veľmi mladom veku;

10. domnieva sa, že vyrovnanie dôchodkového veku žien a mužov je potrebné uskutočniť 
v spojení s účinnými politikami v oblasti rovnosti v odmeňovaní a zosúladení pracovného 
a rodinného života, že opatrovateľskej práci, ktorú vykonávajú ženy, by sa mala priznať 
primeraná hodnota a rovnako by sa mal uznávať štatút neformálnych opatrovateľov; žiada 
Komisiu, aby zmapovala dôchodkové systémy, ktoré najlepšie zohľadňujú otázku rodovej 
rovnosti pri dôchodkoch a riešia rozdiely v dôchodkoch žien;

11. nazdáva sa, že šírenie atypických zmlúv a následná zvýšená miera nestabilného a neistého 
zamestnania môžu viesť k prerušeniu odvodov príspevkov príslušných pracovníkov do 
sociálneho zabezpečenia, čo môže mať významný vplyv na ich nároky na príspevky a 
môže tieto nároky ohroziť;

12. nazdáva sa, že je potrebné prijať rozhodnejšie opatrenia s cieľom predchádzať únikom 
pred platbami príspevkov a trestať úniky, pretože sa tým ohrozuje primeranosť a 
udržateľnosť dôchodkových systémov, vytvára sa diskriminácia medzi pracovníkmi a 
medzi podnikmi a zároveň sa prehlbuje nespravodlivá súťaž;

13. zdôrazňuje potrebu ochrany sporiteľov na dôchodok pred konkurzom dôchodkových 
fondov;

14. domnieva sa, že vzhľadom na demografickú zmenu a vyššie obmedzenia verejných 
rozpočtov by sa mala primeranosť dôchodkových systémov zabezpečiť posilnením 
prvého, verejne spravovaného piliera zlepšením a rozšírením doplnkových 
zamestnaneckých dôchodkových systémov a ďalej podporou využívania súkromných 
dôchodkových systémov s cieľom zabezpečiť dostupnosť, prenosnosť a záruky;

15. nazdáva sa, že sú potrebné silné stimuly na povzbudenie dlhodobých investícií 
dôchodkových fondov do udržateľných, nízkouhlíkových a sociálne inkluzívnych činností 
a že treba zabrániť krátkodobým a nadmerne rizikovým investíciám;

16. zdôrazňuje, že je dôležité, aby vnútroštátne dôchodkové systémy v členských štátoch 
preukázali trvalú odolnosť v záujme finančnej stability Európskej únie a aby boli členské 
štáty v eurozóne prepojené tak, že dôchodkové záväzky členských štátov môžu mať 
cezhraničnú platnosť;

17. je presvedčený, že mobilita v rámci jednotného trhu má pre rast rozhodujúci význam; 
pripomína význam prenosnosti dôchodkov v rámci členských štátov EÚ, ktorej absencia 
zostáva značnou prekážkou odrádzajúcou občanov od uplatňovania svojho práva na voľný 
pohyb; považuje za potrebné poskytovať verejnosti lepšie informácie o možnosti prenosu 
dôchodkových práv a vytvoriť podmienky na ochranu a dosiahnutie plnej prenosnosti 
všetkých dôchodkových práv vrátane tých, ktoré vyplývajú z alternatívnych a 
doplnkových dôchodkových systémov; preto sa domnieva, že je nevyhnutné preskúmať 
všetky možné prostriedky, najmä pokračovať v práci na smernici, ktorá zabezpečí plnú 
prenosnosť dôchodkových práv; ďalej zdôrazňuje, že prenosnosť by mala byť zaručená aj 
tak, aby sa príspevky odvedené do zamestnaneckých fondov pripočítali k obdobiu, ktoré 
podľa zmluvných podmienok o takýchto zamestnaneckých fondoch nie je dostatočne dlhé 
na uplatnenie akýkoľvek nárokov; 
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18. považuje preto za žiaduce, aby Komisia čo najskôr prešetrila, ako sa môžu vyriešiť 
daňové a poistno-technické problémy súvisiace s prevádzaním dôchodkov a ako sa môže 
vytvoriť systém, ktorý umožní získať priame informácie o dôchodkových nárokoch 
zhromaždené v členských štátoch EÚ;

19. domnieva sa, že by bolo vhodné preskúmať smernicu o činnostiach a dohľade nad 
inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (smernica IZDZ) s cieľom 
zabezpečiť účinné uplatňovanie požiadaviek smernice členskými štátmi; domnieva sa, že 
takéto preskúmanie by sa malo zamerať na podporu cezhraničnej činnosti 
zamestnaneckých dôchodkových fondov v rámci jednotného trhu, na zabezpečenie 
adekvátneho finančného dohľadu, zvýšenie úrovne bezpečnosti, transparentnosti 
a poskytovania informácií príjemcom, ako aj na aktualizáciu požiadaviek v oblasti 
kapitálu a solventnosti; domnieva sa ďalej, že v preskúmaní by sa mali vziať do úvahy 
veľké rozdiely medzi dôchodkovými a poistnými fondmi, ako aj prípadné záväzky firiem 
a existujúce ochranné mechanizmy; domnieva sa, že každý návrh v súvislosti so 
zamestnaneckými dôchodkovými systémami sa musí plne posúdiť z hľadiska vplyvu, 
najmä s cieľom vyčísliť dodatočné náklady, ktoré môžu vzniknúť a narušiť primeranosť 
poskytovania dôchodkov;

20. domnieva sa, že transparentnosť súkromných dôchodkových systémov stále nie je 
dostatočná; je presvedčený, že je potrebné zabezpečiť, aby pracovníci mali prístup k 
spoľahlivým a úplným informáciám o svojich dôchodkových právach – najmä pokiaľ ide 
o očakávané budúce výhody, možné riziká a všetky skutočné náklady – predovšetkým o 
právach, ktoré súvisia s cezhraničnými činnosťami a mobilitou (vrátane druhého a tretieho 
piliera); vyzýva Komisiu, aby túto vec ďalej preskúmala a v prípade potreby vypracovala 
pre túto oblasť prísnejšie pravidlá;

21. nazdáva sa, že jednotlivé doplnkové dôchodkové systémy, ktoré pomáhajú zabezpečiť 
vyplácanie primeraných príspevkov, musia zaisťovať zaručenú a bezpečnú návratnosť, o 
ktorej musia byť príjemcovia dostatočne a jasne informovaní, a že fondy musia preto 
spĺňať náročné požiadavky na platobnú schopnosť a kapitalizáciu a musia sa zapájať 
hlavne do dlhodobých investícií s nízkym rizikom; 

22. zastáva názor, že obozretný dohľad by sa mal v Európskej únii zosúladiť s cieľom bojovať 
proti riziku pretekov o najnižšiu úroveň v súťaži členských štátov, keď budú ponúkať 
najmenej prísne požiadavky na platobnú schopnosť;

23. vyzýva členské štáty, aby v oblasti dôchodkov v Európskej únii prijali prístup 
vychádzajúci z osvedčených postupov.
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