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NÁVRHY

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

Obecně

1. zdůrazňuje, že důchody musí být přiměřené a udržitelné;

2. zdůrazňuje, že musí být dodržována zásada subsidiarity s ohledem na různé tradice 
a vnitrostátní uspořádání důchodových systémů;

Práva spotřebitelů

3. uvádí, že mnohým důchodovým systémům chybí transparentnost týkající se očekávaných 
budoucích přínosů, rizik s tím spojených a všech odpovídajících nákladů, a to jak 
v předsmluvní fázi, tak po uzavření smlouvy o důchodovém zabezpečení;

4. vyzývá Komisi k předložení konkrétních návrhů pro zvýšení transparentnosti systémů 
důchodového zabezpečení;

5. vyzývá členské státy k posílení přístupu malých a středních podniků, zejména 
mikropodniků a jednotlivých poskytovatelů služeb (např. samostatně výdělečně činných 
osob), k přiměřeným důchodovým systémům;

6. vítá založení vnitrostátních databázových systémů, které lidem poskytují přehled o jejich 
důchodových právech, z různých zdrojů ve všech členských státech a vyzývá Komisi 
k předložení návrhů na Evropskou databázi důchodových práv;

Přeshraniční pravomoci

7. zdůrazňuje, že v ideálním případě by všechna důchodová práva měla být přenosná v rámci 
EU, aby se splnila očekávání občanů s ohledem na vnitřní trh Unie; domnívá se, že 
v současné době je teoreticky přenosné pouze povinné a zaměstnanecké penzijní pojištění.

8. vyzývá Komisi, aby se podrobně zabývala problematikou přenosnosti, jako jsou např. 
účetní standardy a daňové překážky, s cílem předložit návrhy doprovázené příslušnými 
kontrolními opatřeními k odstranění těchto překážek;

9. vyzývá Komisi k upřesnění některých definic ve směrnici o činnostech institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění (IORP), zejména pojmu přeshraniční činnost;

10. bere na vědomí přetrvávající překážky spojené s individuálním penzijním pojištěním (třetí 
pilíř) nabízeným v zahraničí a vyzývá Komisi k předložení návrhů na jejich překonání.


