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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:

Všeobecne

1. zdôrazňuje, že dôchodky musia byť primerané a udržateľné;

2. zdôrazňuje, že vzhľadom na rôzne tradície a na vnútroštátne usporiadanie dôchodkových 
systémov sa musí dodržať zásada subsidiarity;

Práva spotrebiteľov

3. uvádza, že mnohým dôchodkovým systémom chýba transparentnosť, ktorá sa týka 
očakávaných budúcich prínosov, súvisiacich rizík a všetkých príslušných nákladov tak v 
predzmluvnej fáze, ako aj po uzavretí zmluvy o dôchodkovom zabezpečení;

4. vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na zvýšenie transparentnosti systémov 
dôchodkového zabezpečenia;

5. vyzýva členské štáty, aby posilnili prístup MSP, najmä mikropodnikov a jednotlivých 
poskytovateľov služieb (napr. osôb pracujúcich na voľnej nohe), k primeraným 
dôchodkovým systémom;

6. víta založenie vnútroštátnych systémov záznamov o dôchodkových právach z rôznych 
zdrojov v členských štátoch a vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na európsky systém 
záznamov;

Cezhraničné práva

7. zdôrazňuje, že na splnenie očakávaní občanov v súvislosti s vnútorným trhom Únie, by 
mali byť v ideálnom prípade všetky dôchodkové práva  prenosné v rámci EÚ; domnieva 
sa, že v súčasnosti sú teoreticky prenosné len zákonné a zamestnanecké dôchodkové 
poistenie;

8. vyzýva Komisiu, aby ďalej preskúmala prekážky v prenosnosti, akými sú napr. účtovné 
normy a daňové prekážky, s cieľom predložiť návrhy na ich odstránenie spolu príslušnými 
kontrolnými opatreniami;

9. vyzýva Komisiu, aby spresnila niektoré definície v smernici o inštitúciách 
zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, najmä pojem cezhraničnej činnosti;

10. berie na vedomie, že pretrvávajú prekážky spojené s individuálnym dôchodkovým 
poistením (tretí pilier) ponúkaným v zahraničí a žiada Komisiu, aby predložila návrhy na 
prekonanie týchto prekážok.


