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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, a domnívá se, že přiměřenost 
dávek sociálního zabezpečení a jistota jejich vyplácení jsou nezbytnými předpoklady 
sociální soudržnosti;  

2. 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;

3. zastává názor, že důchodový věk by měl být se střední délkou života propojen na základě 
zásad dobrovolnosti a flexibility a na základě opatření, která budou podněcovat 
k prodlužování pracovní kariéry; 

4. 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;

5. 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;

6. domnívá se, že přiměřenost důchodových systémů by se měla zajistit posílením prvního 
veřejného pilíře a doplňkovými formami sociální ochrany na úrovni zaměstnanecké 
i soukromé; 

7. považuje za nutné vytvořit podmínky pro ochranu a zachování přenositelnosti všech 
důchodových práv, a to včetně nároků vycházejících z doplňkových důchodů a penzijního 
připojištění.


