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RADA 
EURÓPSKEJ ÚNIE

V Bruseli 22. decembra 2010 (12.01)
(OR. en)

18250/10

STAT 48
FIN 769

POZNÁMKA K BODU I/A
Od: Pracovná skupina pre služobný poriadok
Komu: Coreper/Rada
Č. predch. dok.: 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567

12921/10 STAT 18 FIN 354
Predmet: Závery Rady o štúdii Eurostatu o dlhodobých rozpočtových dôsledkoch nákladov 

na dôchodky
– prijatie

1. Komisia 18. augusta 2010 predložila Rade uvedenú správu (12921/10 STAT 18 FIN 354).

2. Pracovná skupina pre služobný poriadok správu preskúmala na svojich zasadnutiach 7. a 23. 

septembra, 26. októbra a 9. a 25. novembra 2010.

3. Na základe tohto preskúmania sa pracovná skupina pre služobný poriadok dohodla na návrhu 

záverov Rady, ktorý sa uvádza v dokumente 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567.

4. Na základe uvedeného sa od Coreperu (časť I) žiada, aby vyzval Radu prijať závery uvedené 

v prílohe k tomuto dokumentu ako bod A na niektorom z jej nadchádzajúcich zasadnutí.

________________
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PRÍLOHA

ZÁVERY RADY

O ŠTÚDII EUROSTATU O DLHODOBÝCH ROZPOČTOVÝCH DÔSLEDKOCH 
NÁKLADOV NA DÔCHODKY

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

1. BERIE NA VEDOMIE štúdiu Eurostatu o dlhodobých rozpočtových dôsledkoch nákladov na 
dôchodky (12921/10 STAT 18 FIN 354).

2. VYJADRUJE hlboké ZNEPOKOJENIE nad predpokladaným zvýšením výdavkov na 
dôchodky zamestnancov EÚ v budúcnosti z 1 235 mil. EUR v roku 2010 na 2 490 mil. EUR 
do roku 2045 v stálych cenách.

3. JE PRESVEDČENÁ, že je potrebné náležite sa zaoberať rastom všetkých nákladov na 
dôchodky, ktoré sú úplne alebo čiastočne financované z rozpočtu EÚ, aby sa zabezpečila 
udržateľnosť dôchodkového systému i rozpočtu EÚ.

4. PRIPOMÍNA, že na dôchodky sa vzťahuje zásada paralelnosti a že je potrebné zabezpečiť 
väčšie zbližovanie s vnútroštátnymi dôchodkovými systémami; touto paralelnosťou by sa 
mali sledovať ciele stanovené v zelenej knihe Komisie o primeraných, trvalo udržateľných a 
bezpečných európskych dôchodkových systémoch zo 7. júla 2010.

5. ŽIADA Komisiu, aby v súlade s článkom 241 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vykonala 
objektívne a realistické posúdenie všetkých prvkov, ktoré významnou mierou ovplyvňujú 
náklady na dôchodky. Mala by sa zamerať najmä na tieto prvky:

i. veková hranica odchodu do dôchodku;
ii. prírastkový faktor;
iii. vymeriavací základ dôchodku;
iv. najvyššia možná dôchodková sadzba; 
v. sadzba príspevku zamestnancov; 
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vi. využívanie zmluvných zamestnancov a podmienky zmluvných zamestnancov; 
vii. každoročná úprava dôchodkov;
viii. možné vytvorenie skutočného dôchodkového fondu;
ix. individuálny postup v rámci platového systému;
x. stimuly na poskytovanie súkromného dôchodkového zabezpečenia.

6. VYZÝVA Komisiu, aby vo svojom posúdení okrem iného zohľadnila:

i. rastúce rozdiely medzi dávkami poskytovanými zamestnancom verejnej správy a 
dôchodkami v súkromnom sektore; 

ii. náklady európskych daňových poplatníkov na pokračujúce poskytovanie týchto 
dôchodkov;

iii. úlohu dôchodkov v celkovom balíku odmeňovania zamestnancov EÚ; 

iv. budúce potreby inštitúcií EÚ v oblasti prijímania a udržania zamestnancov; 
v. potrebu zabezpečiť spravodlivé poskytovanie budúcich dôchodkov v rámci všetkých 

pracovných síl v EÚ; 
vi. spôsob, ako by sa malo rozložiť riziko medzi daňových poplatníkov a zamestnancov 

EÚ; 
vii. širšiu politiku EÚ v oblasti personálneho zabezpečenia a ľudských zdrojov na podporu 

vytvárania primeraných dôchodkových úspor a dlhšieho produktívneho veku.

7. ŽIADA Komisiu, aby v súlade s článkom 241 Zmluvy o fungovaní EÚ predložila na základe 
uvedeného posúdenia do konca roka 2011 vhodné návrhy zmien a doplnení služobného 
poriadku.

_________________


