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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh směrnice o zlepšení přenositelnosti nároků na penzijní připojištění se zabývá hlavními 
otázkami spojenými s překážkami volného pohybu pracovníků v rámci členského státu nebo z 
jednoho členského státu do druhého v oblasti tohoto penzijního pojištění.

Je třeba si uvědomit, že tato směrnice zasahuje po pokusu, který podnikla Evropská komise s 
cílem podporovat dobrovolnou dohodu mezi zúčastněnými stranami.

Před různorodými systémy, které existují v jednotlivých členských státech, zdůrazňuje 
navrhovatelka význam zvoleného právního nástroje (směrnice) stejně jako dodržení zásad 
subsidiarity a proporcionality.
Ačkoli návrh zahrnuje opatření pro přiblížení vnitrostátních normativních ustanovení, 
nepřekračují tato opatření nezbytnou míru, která umožňuje pracovníkům zachovat nebo 
přenést svá práva v rámci mobility.

Některé změny jsou nicméně vhodné, aby se určité reformy nerozmělnily v čase, aby byl 
jazyk z hlediska pohlaví neutrálnější a aby byly odstraněny překážky, které v některých 
členských státech přetrvávají z technických důvodů. 

Konečně, je důležité zaručit, že zaměstnanci, kteří přeruší nebo ukončí pracovní činnost, 
mimo jiné z rodinných důvodů, budou moci zachovat svá práva na důchod, případně dále 
přispívat.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 5

(5) Rovněž je třeba vycházet z článku 94 
Smlouvy, jelikož rozdíly mezi vnitrostátními 
právními předpisy pro systémy penzijního 
připojištění by mohly představovat překážku 
jak pro právo volného pohybu pracovníků, 
tak pro fungování společného trhu. Pro 
zlepšení přenositelnosti nároků na penzijní 

(5) Rovněž je třeba vycházet z článku 94 
Smlouvy, jelikož rozdíly mezi vnitrostátními 
právními předpisy pro systémy penzijního 
připojištění by mohly představovat překážku 
jak pro právo volného pohybu zaměstnanců, 
tak pro fungování společného trhu.  Pro 
zlepšení přenositelnosti nároků na penzijní 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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připojištění pracovníků pohybujících se ve 
Společenství a v témže členském státě tak 
musí být sladěny některé podmínky pro 
nabytí nároků na důchod a musí být sblížena 
pravidla pro ochranu odložených nároků a 
pro převod nabytých nároků.

připojištění zaměstnanců pohybujících se ve 
Společenství a v témže členském státě tak 
musí být sladěny některé podmínky pro 
nabytí nároků na důchod a musí být sblížena 
pravidla pro ochranu odložených nároků a 
pro převod nabytých nároků.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 6a (nový)

(6a) Směrnice 76/207/EHS ve znění 
směrnice 2002/73/ES, směrnice 
86/378/EHS ve znění směrnice 96/97/ES, 
směrnice 92/85/EHS stejně jako směrnice 
96/34/ES upravují rovné zacházení s 
ženami a muži zejména v oblasti 
pracovních podmínek a sociálního 
zabezpečení. Je tedy vhodné, aby členské 
státy a sociální partneři uplatňovali 
ustanovení této směrnice při zachování výše 
uvedených směrnic, zejména pokud jde o 
návrat žen na trh práce po přerušení 
pracovní činnosti v rámci zachování 
souladu mezi pracovním a rodinným 
životem.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 10

(10) V zájmu finanční udržitelnosti systémů 
penzijního připojištění mohou členské státy 
v zásadě zprostit nefondové systémy 
povinnosti umožnit pracovníkům převod 
nabytých nároků. V zájmu rovného 
zacházení s pracovníky, na něž se vztahují 
fondové systémy, a pracovníky, na něž se
vztahují nefondové systémy, je nicméně 
třeba, aby členské státy usilovaly o 
postupné zlepšení převoditelnosti nároků 
vyplývajících z nefondových systémů.

vypouští se

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 11
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(11) Aniž je dotčena směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. 
června 2003 o činnostech institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění a 
dohledu nad nimi2, měli by být pracovníci, 
kteří vykonávají nebo se chystají vykonávat 
své právo volného pohybu, vhodně 
informováni osobami příslušnými pro správu 
systémů penzijního připojištění, zejména o 
důsledcích skončení zaměstnání na jejich 
nároky na penzijní připojištění.

(11) Aniž je dotčena směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. 
června 2003 o činnostech institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění a 
dohledu nad nimi3, měli by být zaměstnanci, 
kteří vykonávají nebo se chystají vykonávat 
své právo volného pohybu, vhodně 
informováni osobami příslušnými pro správu 
systémů penzijního připojištění, zejména o 
důsledcích skončení zaměstnání na jejich 
nároky na penzijní připojištění.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 15

(15) Vzhledem k nutnosti přihlížet k 
účinkům této směrnice především na 
finanční udržitelnost systémů penzijního 
připojištění mohou členské státy využít 
dodatečné lhůty k postupnému provedení 
ustanovení, která tyto účinky mohou mít.

vypouští se

Pozměňovací návrh 6
Článek 1

Cílem této směrnice je usnadnit výkon práva 
volného pohybu pracovníků a práva 
profesní mobility v témže členském státě 
tím, že budou odstraněny překážky 
vytvářené některými pravidly systémů 
penzijního připojištění v členských státech.

Cílem této směrnice je usnadnit výkon práva 
volného pohybu zaměstnanců a práva 
profesní mobility v témže členském státě 
tím, že budou odstraněny překážky 
vytvářené některými pravidly systémů 
penzijního připojištění v členských státech.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 3 písm. d)

(d) „nároky na důchod“: jakékoli dávky, na 
které má účastník nebo jiná oprávněná 
osoba nárok na základě pravidel systému 
penzijního připojištění a případných 
vnitrostátních právních předpisů;

(d) „nároky na důchod“: jakékoli dávky, na 
které má zúčastněná nebo jiná oprávněná 
osoba nárok na základě pravidel systému 
penzijního připojištění a případných 
vnitrostátních právních předpisů;

  
2 Úř. věst. L 235, 23.9.2003, s. 10
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Pozměňovací návrh 8
Čl. 3 písm. f)

(f) „odcházejícím pracovníkem“: pracovník, 
který před dosažením způsobilosti k pobírání 
důchodu opustí pracovní poměr, v němž 
nashromáždil nároky na důchod nebo těchto 
nároků mohl nabýt, pokud by v tomto 
pracovním poměru setrval;

(f) „odcházejícím pracovníkem“: 
zaměstnanec, který před dosažením 
způsobilosti k pobírání důchodu opustí 
pracovní poměr, v němž nashromáždil 
nároky na důchod nebo těchto nároků mohl 
nabýt, pokud by v tomto pracovním poměru 
setrval;

Pozměňovací návrh 9
Čl. 3 písm. g)

(g) „přenositelností“: možnost pracovníka
nabýt a uchovat si nároky na důchod při 
výkonu svého práva volného pohybu nebo 
profesní mobility;

(g) „přenositelností“: možnost zaměstnance
nabýt a uchovat si nároky na důchod při 
výkonu svého práva volného pohybu nebo 
profesní mobility;

Pozměňovací návrh 10
Čl. 3 písm. h)

(h) „příjemcem odloženého důchodu“: každý 
bývalý účastník, jehož nároky na důchod 
zůstávají v systému penzijního připojištění 
odložené až do doby, kdy jsou splněny 
podmínky způsobilosti pro pobírání 
penzijního připojištění;

(h) „příjemcem odloženého důchodu“: každá 
bývalá zúčastněná osoba, jejíž nároky na 
důchod zůstávají v systému penzijního 
připojištění odložené až do doby, kdy jsou 
splněny podmínky způsobilosti pro pobírání 
penzijního připojištění;

Pozměňovací návrh 11
Čl. 4 písm. a)

(a) pokud při skončení zaměstnání nebyly 
ještě nabyty nároky na důchod, celková výše 
příspěvků uhrazená odcházejícím
pracovníkem nebo jménem tohoto 
pracovníka byla vyplacena nebo převedena;

(a) pokud při skončení zaměstnání nebyly 
ještě nabyty nároky na důchod, celková výše 
příspěvků uhrazená odcházejícím 
zaměstnancem nebo jménem tohoto 
zaměstnance byla vyplacena nebo 
převedena;

Pozměňovací návrh 12
Čl. 4 písm. b)

(b) minimální věk, pokud je pro nabytí (b) minimální věk, pokud je pro nabytí 
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nároků na důchod vyžadován, nepřesahoval 
21 let.

nároků na důchod vyžadován, nepřesahoval 
18 let;

Pozměňovací návrh 13
Čl. 4 písm. c)

(c) měl pracovník možnost účastnit se 
systému penzijního připojištění po uplynutí 
nejvýše jednoho roku zaměstnání, popřípadě 
nejpozději po dosažení požadovaného 
minimálního věku.

(c) měl zaměstnanec možnost účastnit se 
systému penzijního připojištění po uplynutí 
nejvýše jednoho roku zaměstnání, popřípadě 
nejpozději po dosažení požadovaného 
minimálního věku.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 4 písm. d)

(d) pracovník nabyl nároky na důchod po 
nejvýše dvouleté době účasti.

(d) zaměstnanec nabyl nároky na důchod po 
nejvýše dvouleté době účasti. 

Pozměňovací návrh 15
Čl. 5 odst. 2

2. Členské státy mohou umožnit systémům 
penzijního připojištění nechránit nabyté 
nároky, ale provést převod či vyplacení 
kapitálu představujícího nabyté nároky, 
pokud tyto nepřesahují hranici stanovenou 
příslušným členským státem. Členský stát 
uvědomí Komisi o stanovené hranici.

2. Členské státy mohou umožnit systémům 
penzijního připojištění:

(a) nechránit nabyté nároky, ale provést 
převod či vyplacení kapitálu představujícího 
nabyté nároky, pokud tyto nepřesahují 
hranici stanovenou příslušným členským 
státem. Členský stát uvědomí Komisi o 
stanovené hranici.

(b) umožnit odcházejícímu pracovníkovi 
nadále přispívat do stejného systému 
penzijního připojištění po ukončení 
pracovní činnosti. Členské státy uvědomí 
Komisi o prováděcích opatřeních týkajících 
se tohoto ustanovení.
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Pozměňovací návrh 16
Čl. 7 odst. 1

1. Aniž jsou dotčeny povinnosti institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění 
vyplývající z článku 11 směrnice 
2003/41/ES, které se týkají informací, jež je 
třeba poskytnout účastníkům a příjemcům, 
přijmou členské státy nezbytná opatření 
k tomu, aby bylo zajištěno, že pracovníci
budou informováni osobou příslušnou pro 
správu systému penzijního připojištění o 
důsledcích skončení zaměstnání na jejich 
nároky na penzijní připojištění.

1. Aniž jsou dotčeny povinnosti institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění 
vyplývající z článku 11 směrnice 
2003/41/ES, které se týkají informací, jež je 
třeba poskytnout účastníkům a příjemcům, 
přijmou členské státy nezbytná opatření 
k tomu, aby bylo zajištěno, že zaměstnanci
budou informováni osobou příslušnou pro 
správu systému penzijního připojištění o 
důsledcích skončení zaměstnání na jejich 
nároky na penzijní připojištění. 

Pozměňovací návrh 17
Čl. 7 odst. 2 návětí

2. Pracovníkům, kteří o ně požádají, jsou 
předány v přiměřené lhůtě dostatečné 
informace týkající se zejména:

2. Zaměstnancům, kteří o ně požádají, jsou 
předány v přiměřené lhůtě dostatečné 
informace týkající se zejména: 

Pozměňovací návrh 18
Čl. 7 odst. 3

3. Příjemce odloženého důchodu, pokud o to 
požádá, obdrží od osoby příslušné pro 
správu systému penzijního připojištění 
informace o svých odložených nárocích na 
důchod a o jakékoli změně pravidel systému 
penzijního připojištění, která se jich dotýká.

3. Příjemce odloženého důchodu, pokud o to 
požádá, obdrží od osoby příslušné pro 
správu systému penzijního připojištění 
informace o svých odložených nárocích na 
důchod a o jakékoli změně pravidel systému 
penzijního připojištění, která se jich dotýká.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 7 odst. 4

4. Informace uvedená v tomto článku je 
předána písemně a srozumitelnou formou.

4. Informace uvedená v tomto článku je 
předána příslušné osobě písemně a 
srozumitelnou formou.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 9 odst. 2
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2. Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské 
státy využít, pokud to bude nutné, 
dodatečné lhůty 60 měsíců ode dne 1. 
července 2008 pro provedení cíle 
stanoveného v čl. 4 písm. d). Každý členský 
stát, který si přeje obdržet tuto dodatečnou 
lhůtu, o tom uvědomí Komisi a uvede 
příslušná ustanovení a systémy a zvláštní 
důvody, které tuto dodatečnou lhůtu 
odůvodní.

vypouští se

Pozměňovací návrh 21
Čl. 9 odst. 3

3. Bez ohledu na odstavec 1 a s 
přihlédnutím ke zvláštním podmínkám
náležitě odůvodněným a spojeným s 
finanční udržitelností systémů penzijního 
připojištění mohou členské státy vyjmout 
systémy fungující na základě průběžného 
financování, podpůrné pokladny 
(„Unterstűtzungskassen“) a podniky 
vytvářející rezervy na důchodové
zabezpečení svých zaměstnanců z 
působnosti čl. 6 odst. 1. Každý členský stát, 
který si přeje obdržet tuto dodatečnou 
lhůtu, o tom bezodkladně uvědomí Komisi a 
uvede příslušné systémy a specifické 
důvody, které tuto výjimku odůvodní, jakož 
i přijatá nebo plánovaná opatření ke 
zlepšení převoditelnosti nároků 
vyplývajících z daných systémů.

vypouští se


