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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 prehĺbila ťažkosti v súvislosti 
s udržateľnosťou mnohých systémov sociálneho zabezpečenia, a verí, že primeranosť 
a bezpečnosť dávok sociálneho zabezpečenia majú rozhodujúci význam pre sociálnu 
súdržnosť;

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

3. domnieva sa, že úprava dôchodkového veku v závislosti od priemernej dĺžky života by sa 
mala robiť prostredníctvom dobrovoľných či flexibilných foriem a opatrení, ktoré by 
motivovali k predlžovaniu obdobia pracovnej činnosti;

4. súhlasí s Komisiou, že je potrebné zabezpečiť, aby v prípadoch, keď sa vylúči možnosť 
predčasného odchodu do dôchodku, mali záujemcovia možnosť naďalej pracovať;

5. domnieva sa, že vyrovnanie dôchodkového veku žien a mužov je potrebné uskutočniť 
v spojení s účinnými politikami pre rovnosť v odmeňovaní a zosúladenie pracovného 
a rodinného života a že primeraná hodnota by sa mala priznať opatrovateľskej práci, ktorú 
vykonávajú ženy;

6. domnieva sa, že je nutné zabezpečiť primeranosť dôchodkových systémov posilnením 
prvého verejne spravovaného piliera, ku ktorému sa pripájajú doplnkové formy 
dôchodkového zabezpečenia podnikového a súkromného charakteru;

7. považuje za potrebné vytvoriť podmienky na ochranu a zachovanie prenosnosti všetkých 
dôchodkových práv vrátane tých, ktoré vyplývajú z doplnkových dôchodkových 
systémov.


