
 

AD\1060373HU.doc  PE549.448v02-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

  

 EURÓPAI PARLAMENT 2014 - 2019 

 

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
 

2014/0091(COD) 

6.5.2015 

VÉLEMÉNY 

 a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről 

 a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére 

a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és 

felügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 

javaslatról (átdolgozás) 

(COM(2014)0167 – C8-0112/2014 – 2014/0091(COD)) 

A vélemény előadója: Sirpa Pietikäinen 

 



 

PE549.448v02-00 2/20 AD\1060373HU.doc 

HU 

PA_Legam 



 

AD\1060373HU.doc 3/20 PE549.448v02-00 

 HU 

RÖVID INDOKOLÁS 

A tagállamokban eltérő nyugdíjrendszerek működnek, ám mind hasonló kihívásokkal 

szembesül a pénzügyileg fenntartható és megfelelő szintű nyugdíjak garantálása tekintetében.  

Az Európai Unióban körülbelül évente két és fél hónappal nő a várható élettartam, ezért nehéz 

alacsonyan tartani az időskori szegénység szintjét és megfelelő színvonalú nyugdíjat 

biztosítani mindenki számára.  

 

A válság súlyosan érintette a háztartások nyugdíjcélú megtakarításait, és a magánnyugdíjak 

továbbra is jelentős nyomás alatt vannak, többek között a tartósan alacsony kamatlábak miatt. 

Ez nyomást gyakorol a foglalkoztatóinyugdíj-alapok teljesítményére, és ezáltal arra a 

szerepükre is, amelyet Európa egyik legjelentősebb intézményi befektetői csoportjaként 

játszanak. A foglalkoztatóinyugdíj-alapok üzleti modelljük megváltoztatásával reagálnak 

minderre, kockázatosabb befektetési stratégiákat alkalmazhatnak, és ez végső soron kihathat a 

tagoknak fizetett nyugdíjra. A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekről szóló 

irányelv felülvizsgálata ebből a szempontból tehát időszerű. Nem szabad figyelmen kívül 

hagyni azonban, hogy e kihívások kapcsán a nők különösen érintettek. 

 
A nők nyugdíja általában alacsonyabb. A nyugdíjkülönbség elsősorban a 

fizetéskülönbségekből ered: a nők átlagos órabére mintegy 16%-kal elmarad a férfiakétól 

(EU-28, 2013). A különbség e téren csökken ugyan, de semmi sem utal arra, hogy az 

átlagosan 39%-os nyugdíjkülönbség is követné ezt a tendenciát.  

 

A nők rugalmas munkafeltételei, ideértve a részmunkaidőt és a munkaviszony megszakításait, 

gyakran ahhoz kapcsolódnak, hogy nagyobb részt vállalnak a háztartási és családi 

feladatokból, ami részben személyes döntést tükröz. Ezek a megoldások gyakran negatívan 

hatnak a nyugdíjjogosultság szintjére. A nők munkaerő-piaci részvételét az is befolyásolja, 

hogy a nők és a férfiak a munkaerőpiac eltérő szegmenseibe szegregálódnak, amelyek 

egymástól eltérő javadalmazást nyújtanak és más nyugdíjalapokat használnak, továbbá a 

szervezeti hierarchiákon belül is jellemző a szegregáció, és ez szintén más javadalmazást 

eredményez.  

 

A nyugdíjkülönbség és a nők várható élettartama következtében több nő kerül az időskori 

szegénység helyzetébe. Ezen kívül az idős nők gyakran vannak kiszolgáltatott helyzetben, 

mivel nyugdíjjogosultságuk családi állapotukból ered (hozzátartozói vagy özvegyi nyugdíj). 

Az idős munkavállalók iránti továbbra is alacsony kereslet miatt ösztönzött előrehozott 

nyugdíjba vonulás szintén alacsonyabb nyugdíjat eredményez. 2012-ben 22 év feletti nők 

65%-át fenyegette a szegénység, míg ez az arány a férfiak körében 16% volt. Annak ellenére, 

hogy az Európai Bíróság egy 2011-es ítélete nemtől függetlenül azonos biztosításmatematikai 

tényezők használatát írta elő az új rendszerekben a nők hosszabb várható élettartamának 

figyelembe vétele érdekében, nehezen látható, hogy a nyugdíjalapok miként fognak 

megbirkózni a nők hosszabb várható élettartamával.  

 

A női szegénység áthidalása és az azonos nyugdíjszínvonal garantálása érdekében fontos 

európai szinten kidolgozni olyan első pillérbeli állami nyugdíjrendszereket, amelyek 

megfelelő szintű jövedelmet biztosítanak, és amelyeket megfelelő szintű foglalkoztatói 

nyugdíjak egészítenek ki. A Bizottságnak mélyrehatóan tanulmányoznia kell a különböző 
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pillérek, nyugdíjrendszerek és nyugdíjrendszer-struktúrák által a férfiakra és nőkre gyakorolt 

hatásokat. Az eredmények alapján a Bizottságnak javaslatokat kell tennie olyan fellépésekre 

és szerkezeti változtatásokra, amelyek révén biztosítható a férfiak és a nők egyenlő 

nyugdíjszínvonala az egyes tagállamokban.  

A jobb állami nyugdíjrendszerek az előfeltételei az időskori nők körében jelentkező 

szegénység felszámolásának, a nemi egyenlőség iránt érzékenyebb második pillérbeli 

rendszerekre pedig a megfelelő szintű jövedelem biztosítása érdekében van szükség. 

Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy jelenleg a férfiaknál kevesebb nő lép be a 

foglalkoztatói nyugdíjrendszerekbe. Ez növelheti a nyugdíjkülönbségeket, mivel a 

tagállamokban egyre nagyobb hangsúlyt kap a második pillér. A hozzájárulások és a 

járadékok közötti kapcsolat erősítése fokozza a nemek közötti különbségeket a nyugdíjhoz 

jutás és a fedezet tekintetében, mivel szankcionálja a munkaviszony nélkül vagy alacsonyabb 

fizetésű munkaviszonyban töltött időszakokat. Néhány tagállamban, ahol az ellátással 

meghatározott (DB) nyugdíjrendszerekről a befizetésekkel meghatározott (DC) 

nyugdíjrendszerekre való átállás figyelhető meg, a kutatások szerint sokkal nagyobb a 

fedezetkülönbség a férfiak és a nők között a második pillérben, mint az elsőben. 

 
Minden olyan európai javaslatnak, amely közvetve vagy közvetlenül a polgárok öregségi 

ellátásával kapcsolatos, meg kell próbálnia orvosolni ezt az egyenlőtlenséget. Az 

átláthatóságnak ki kell terjednie annak pontosítására is, hogy miként erősíthetők meg a 

technikai jellegű rendelkezések a nők magasabb élettartamából eredő kockázatok kezelése 

tekintetében, és hogyan garantálható a jövőbeni kifizetések diszkriminációmentessége. 

 

A jó kormányzás elvei közé tartozik a nemek közötti egyenlőség előmozdításának elve is. Ez 

kiterjed a pénzügyi intézmények által nyújtott tájékoztatás személyre szabására is. 

Ellentmondásos ésa nemi sztereotipiáktól elválaszthatatlan az az elterjedt nézet, hogy a nők 

kevésbé jártasak pénzügyi kérdésekben és kevésbé jutnak hozzá formális pénzügyi 

termékekhez, mint a férfiak. Egy OECD-tanulmány szerint például csak a nők 49%-a ismeri a 

kamatos kamat fogalmát, szemben a férfiak körében mért 75%-os aránnyal. Bizonyos 

országokban a nők csaknem 60%-a nem tudja, hogy a magas haszonnal járó befektetések 

magas kockázati szinttel párosulnak, míg a férfiak esetében ez a szám csak 45%. A pénzügyi 

jártasság egyaránt kihívást jelenthet a férfiak és a nők számára, ezért a termékek kockázatairól 

és jellemzőiről szóló érthetőbb és részletesebb leírás valamennyi felhasználó számára 

hasznos.  

 

A nyugdíjalapok világos és lényegre törő kommunikációnak tehát a nyugdíjból származó 

jövedelemmel kapcsolatos tudás hiányának orvoslására is kell irányulnia. A személyre szóló 

járadékkimutatások alkalmat adnának arra, hogy kimondottan feltüntessék a tagok 

járandósága közötti különbségeket (a rendszer többi tagjához képest), és ajánlatokat tegyenek 

a tagoknak a különbségek áthidalására. Végső soron ez ösztönözhetné a férfiakéhoz azonos 

nyugdíj eléréséhez „keményebben” dolgozni kénytelen nőket arra, hogy csatlakozzanak a 

nyugdíjalaphoz vagy önkéntesen kiegészítő megtakarításokat utaljanak a foglalkoztatói 

nyugdíjrendszerbe. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
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illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A belső piac várhatóan lehetővé teszi az 

intézmények számára , hogy más 

tagállamokban működjenek, továbbá 

magas szintű védelmet biztosít a 

foglalkoztatóinyugdíj-konstrukciók tagjai 

és ellátottjai számára . 

(2) A belső piac várhatóan lehetővé teszi az 

intézmények számára, hogy más 

tagállamokban működjenek, továbbá 

magas szintű védelmet biztosít a 

foglalkoztatóinyugdíj-konstrukciók tagjai 

és ellátottjai számára, teljes mértékben 

szem tiszteletben tartva az Unió nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos 

vívmányait és a 

megkülönböztetésmentesség elvét, továbbá 

figyelembe véve többek között a nők 

speciális igényeit és a nemek közötti 

nyugdíjkülönbséget.  

 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A foglalkoztatói nyugdíjak – 

tekintettel az európai demográfiai 

változásokra és a nemzeti költségvetések 

helyzetére – a megfelelő, biztonságos és 

fenntartható nyugdíjak elengedhetetlen 

elemei. 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Fellépésre van szükség a kiegészítő 

magánnyugdíj-megtakarítások, így a 

foglalkoztatói nyugellátás tovább 

fejlesztéséhez. Ez azért fontos, mert a 

szociális biztonsági rendszerekre egyre 

nagyobb nyomás nehezedik, ami azt 

jelenti, hogy a polgárok a jövőben 

kiegészítésként egyre jobban fognak 

támaszkodni a foglalkoztatói nyugellátásra. 

A foglalkoztatói nyugdíjakat fejleszteni 

kell, anélkül azonban, hogy 

megkérdőjelezzék a szociális biztonsági 

nyugdíjrendszerek fontosságát a 

biztonságos, tartós és hatékony szociális 

védelem szempontjából, amelyeknek idős 

korban megfelelő életszínvonalat kell 

biztosítaniuk, és így az európai szociális 

modell erősítésére irányuló célkitűzés 

központjában kell állniuk. 

(4) Jóllehet a közszektor felelős annak 

biztosításáért, hogy az idős polgárok 

megfelelő jövedelmet és szolgáltatásokat 

kapjanak, a tagállamokban folyamatos 
fellépésre van szükség a már létező 

foglalkoztatói nyugellátás (2. pillér), 

valamint kiegészítő intézkedésként 

magánnyugdíj-megtakarítások (3. pillér), 

így a foglalkoztatói nyugellátás tovább 

fejlesztéséhez annak előmozdítása 

érdekében, hogy a nyugdíjasok további, 

személyes igényeikhez igazodó 

szolgáltatásokat igényelhessenek. Ez azért 

fontos, mert a szociális biztonsági 

rendszerekre egyre nagyobb nyomás 

nehezedik, ami azt jelenti, hogy a polgárok 

a jövőben kiegészítésként egyre jobban 

fognak támaszkodni a foglalkoztatói 

nyugellátásra. A foglalkoztatói nyugdíjakat 

fejleszteni kell, anélkül azonban, hogy 

megkérdőjelezzék a szociális biztonsági 

nyugdíjrendszerek fontosságát a 

biztonságos, tartós és hatékony szociális 

védelem szempontjából, amelyeknek idős 

korban megfelelő életszínvonalat kell 

biztosítaniuk, és így az európai szociális 

modell erősítésére irányuló célkitűzés 

központjában kell állniuk; figyelembe kell 

venni, hogy a munkaerőpiacon fennálló 

jelentős egyenlőtlenségeket, mint például 

a nemek közötti fizetéskülönbséget, az első 

és második pilléren belüli halmozott 

hátrányok is tükrözik, és alacsonyabb 

nyugdíjat eredményeznek, valamint az 

időskori szegénység kockázatát hordozzák 

magukban; 

 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) intézkedésekre van szükség annak 

biztosítása érdekében, hogy a nők 

számára egyenlő hozzáférést biztosítsanak 

a megfelelő nyugdíjrendszerekhez, 

kiigazítva a nők és a férfiak közötti tartós 

egyenlőtlenségek okozta egyensúlyhiányt 

a munkaerőpiacon; 

 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Ezen irányelv tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, és betartja az Európai 

Unió Alapjogi Chartája által elismert 

elveket, nevezetesen a személyes adatok 

védelméhez való jogot, a vállalkozáshoz 

való jogot, valamint a magas szintű 

fogyasztóvédelemhez való jogot, 

különösen azáltal, hogy biztosítja a 

nyugellátás szolgáltatásának magasabb 

fokú átláthatóságát, a megalapozott 

személyes pénzügyi- és nyugdíjtervezést, 

valamint megkönnyíti a foglalkoztatói 

nyugellátást szolgáltató intézmények és 

vállalkozások határokon átnyúló 

tevékenységét. Ezt az irányelvet az említett 

jogokkal és elvekkel összhangban kell 

végrehajtani. 

(5) Ezen irányelv tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, és betartja az Európai 

Unió Alapjogi Chartája által elismert 

elveket, nevezetesen a személyes adatok 

védelméhez való jogot, a 

megkülönböztetésmentességhez való jogot 

a nem, a szexuális irányultság és a 

háztartás összetétele tekintetében, a 
vállalkozáshoz való jogot, valamint a 

magas szintű fogyasztóvédelemhez való 

jogot, különösen azáltal, hogy biztosítja a 

nyugellátás szolgáltatásának magasabb 

fokú átláthatóságát, a megalapozott 

személyes pénzügyi- és nyugdíjtervezést, 

tekintetbe véve a foglalkoztatói 

nyugdíjrendszerek minden egyes tagjának 

pénzügyi jártasságát, valamint 

megkönnyíti a foglalkoztatói nyugellátást 

szolgáltató intézmények és vállalkozások 

határokon átnyúló tevékenységét. Ezt az 

irányelvet az említett jogokkal és elvekkel 

összhangban kell végrehajtani. 
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Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A 2003/41/EK irányelv hatálybalépése 

ellenére fontos prudenciális akadályok 

maradtak, amelyek költségessé teszik az 

intézmények számára, hogy a határokon 

átnyúlóan működtessenek 

nyugdíjkonstrukciókat. Továbbá, a tagok 

és ellátottak minimális védelmének 

jelenlegi szintjét növelni kell. Ez még 

inkább fontos amiatt, hogy jelentősen 

megnőtt azon európai polgárok száma, akik 

olyan rendszerekre támaszkodnak, amelyek 

az intézményről vagy a foglalkoztatói 

rendszert kínáló vállalatról („támogató 

vállalkozás”) az egyénre helyezik át az 

élettartam- és piaci kockázatokat. Továbbá, 

növelni kell a tagoknak és ellátottaknak 

nyújtott minimális tájékoztatás jelenlegi 

szintjét. A fenti fejlemények indokolják az 

irányelv módosítását. 

(6) A 2003/41/EK irányelv hatálybalépése 

ellenére fontos prudenciális akadályok 

maradtak, amelyek költségessé teszik az 

intézmények számára, hogy a határokon 

átnyúlóan működtessenek 

nyugdíjkonstrukciókat. Ezen kívül növelni 

kell a tagok és ellátottak minimális 

védelmének jelenlegi szintjét, és azt a 

megkülönböztetésmentesség és a nemek 

közötti egyenlőség uniós elvének 

figyelembevétele mellett kell 

meghatározni; Ez még inkább fontos 

amiatt, hogy jelentősen megnőtt azon 

európai polgárok száma, akik olyan 

rendszerekre támaszkodnak, amelyek az 

intézményről vagy a foglalkoztatói 

rendszert kínáló vállalatról („támogató 

vállalkozás”) az egyénre helyezik át az 

élettartam- és piaci kockázatokat, és az 

ilyen rendszerek fokozhatják a 

tagállamokban az időskori szegénység 

veszélyét, különösen a nők körében. 

Továbbá növelni kell, illetve összhangba 

kell hozni a tagok, és különösen a nők 

igényeivel a tagoknak és ellátottaknak 

nyújtott minimális tájékoztatás jelenlegi 

szintjét annak érdekében, hogy 

könnyebben hozzá lehessen férni az 

információkhoz. A fenti fejlemények 

indokolják az irányelv módosítását. 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Mivel fontos megfelelő nyugdíjat 

biztosítani és felszámolni a nemek közötti 

nyugdíjkülönbséget, a Bizottságnak 

mélyrehatóan tanulmányoznia kell a 

különböző pillérek, nyugdíjrendszerek és 

nyugdíjrendszer-struktúrák által a nőkre 

és a férfiakra gyakorolt hatásokat. Az 

eredmények alapján a Bizottságnak 

javaslatokat kell tennie olyan fellépésekre 

és szerkezeti változtatásokra, amelyek 

révén biztosítható a nők és a férfiak 

egyenlő nyugdíjszínvonala az egyes 

tagállamokban. 

 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Tekintettel arra, hogy a nemek 

közötti szakadék a nyugdíjak terén az 

Unióban átlagosan 39%, a Bizottságnak 

nem csak a prudenciális szabályokra kell 

hagyatkoznia, hanem arra kell ösztönznie 

a tagállamokat, hogy járuljanak hozzá a 

nyugdíjrendszerekhez, és alakítsanak ki 

nyomonkövetési mechanizmusokat azok 

hatékonyságának felülvizsgálatára, 

járuljanak hozzá a második pillérhez 

tartozó nyugdíjakhoz a nemek között a 

nyugdíjak terén fennálló szakadék 

csökkentésének eszközeként és annak 

biztosításaként, hogy a nők tisztességes 

nyugdíjhoz tudnak jutni. 

 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A nyugdíjban eltöltött évek pénzügyi 

biztonságának biztosítására törekedve a 

foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 

intézmények által fizetett ellátásoknak 

általában élethossziglani nyugdíj kifizetését 

kell biztosítaniuk. Azonban lehetőséget 

kell teremteni az időszakos, illetve 

egyösszegű kifizetésre is. 

(13) A nyugdíjban eltöltött évek pénzügyi 

biztonságának biztosítására törekedve a 

foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 

intézmények által fizetett ellátásoknak 

általában élethossziglani nyugdíj kifizetését 

kell biztosítaniuk. Azonban lehetőséget 

kell teremteni az időszakos, illetve 

egyösszegű kifizetésre is. Ezen túlmenően 

a Bizottságnak egyszerű és 

felhasználóbarát módokat kell találnia 

arra, hogy a második és harmadik 

pillérhez tartozó járadéktermékek 

minősége a nők és a férfiak számára 

követhető legyen, és a fogyasztók 

tájékoztatására és védelmére vonatkozó 

előírásokat kell kidolgoznia önkéntes 

magatartási kódexeken, valamint adott 

esetben egy ilyen termékekre kidolgozott 

kompakt, felhasználóbarát uniós 

tanúsítási rendszeren keresztül (európai 

nyugdíjvédjegy).  

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Fontos, hogy az idősebb, illetve a 

fogyatékossággal élő személyeket ne 

fenyegesse a szegénység kockázata, 

valamint megfelelő életszínvonalon 

élhessenek. Az idősebb emberek körében a 

szegénység és a bizonytalanság elleni 

küzdelem fontos eleme az, hogy a 

foglalkoztatói nyugdíjak megfelelő 

védelmet nyújtsanak a biometrikus 

kockázatokkal szemben is. A 

nyugdíjrendszer létrehozásakor a 

munkáltatóknak és munkavállalóknak, 

illetve képviselőiknek mérlegelniük kell 

annak lehetőségét, hogy a 

nyugdíjkonstrukció terjedjen ki a magas 

(14) Fontos, hogy a gazdálkodókat, a 

gyermekeket nevelő nőket, és az idősebb, 

illetve a fogyatékossággal élő személyeket 

ne fenyegesse a szegénység kockázata, 

valamint megfelelő életszínvonalon 

élhessenek, és ennek során fokozottan 

figyelembe kell venni az idős nők 

kiszolgáltatott helyzetét. Az idősebb 

emberek körében a szegénység és a 

bizonytalanság elleni küzdelem fontos 

eleme az, hogy a foglalkoztatói nyugdíjak 

megfelelő védelmet nyújtsanak a 

biometrikus kockázatokkal szemben is. A 

nyugdíjrendszer létrehozásakor a 

munkáltatóknak és munkavállalóknak, 
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életkor elérésének és a munkavégzéssel 

összefüggő megrokkanás kockázatának 

biztosítására, illetve a túlélő hozzátartozói 

nyugdíj nyújtására is. 

illetve képviselőiknek mérlegelniük kell 

annak lehetőségét, hogy a 

nyugdíjkonstrukció terjedjen ki a magas 

életkor elérésének és a munkavégzéssel 

összefüggő megrokkanás kockázatának 

biztosítására, az igénybe vett 

gyermekgondozási szabadságokra, illetve 

a túlélő hozzátartozói nyugdíj nyújtására is, 

amely révén az idősek számára lehetővé 

válik, hogy helyet kapjanak valamely 

nyugdíjasotthonban, ha már nem tudnak 

magukról gondoskodni.  

 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A foglalkoztatói nyugellátást 

szolgáltató intézményeknek – tagjaik és az 

onnan ellátásban részesülők védelme 

érdekében – az ezen irányelvben említett 

tevékenységekre, illetve az ezekből 

származó tevékenységekre kell 

korlátozniuk tevékenységüket. 

(17) A foglalkoztatói nyugellátást 

szolgáltató intézményeknek – tagjaik és az 

onnan ellátásban részesülők védelme 

érdekében – az ezen irányelvben említett 

tevékenységekre, illetve az ezekből 

származó tevékenységekre kell 

korlátozniuk tevékenységüket, valamint a 

tagok és az ellátottak számára egyértelmű 

és releváns információkat biztosítanak, a 

jó irányítás és a helyes kockázatkezelés 

biztosítása érdekében. 

 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A foglalkoztatói nyugellátást 

szolgáltató intézmények olyan pénzügyi 

szolgáltatók, amelyek komoly felelősséget 

vállalnak a foglalkoztatói nyugellátás 

biztosításában, így tevékenységeik és 

(20) A foglalkoztatói nyugellátást 

szolgáltató intézmények olyan 

nyugdíjintézetek, amelyek elsősorban 

szociális célt szolgálnak és komoly 

felelősséget vállalnak a foglalkoztatói 
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működési feltételeik tekintetében meg kell 

felelniük a prudenciális normák bizonyos 

minimumának. 

nyugellátás biztosításában, így 

tevékenységeik és működési feltételeik 

tekintetében meg kell felelniük a 

prudenciális normák bizonyos 

minimumának. A foglalkoztatói 

nyugellátást szolgáltató intézmények 

társadalmi szerepét és a munkavállalók, a 

munkáltatók és a foglalkoztatói 

nyugellátást szolgáltató intézmények 

(IORP) közötti háromoldalú kapcsolatot 

ezen irányelv alapelveként teljes 

mértékben el kell ismerni és támogatni 

kell, továbbá ösztönözni kell a kollektív 

szerződéseken alapuló foglalkoztatói 

nyugdíjrendszereket, amelyek figyelembe 

veszik a nemek dimenzióját, mivel azok 

jelentős szerepet játszhatnak a nemek 

közötti egyenlőség elősegítésében és a 

nyugdíjak terén a nők és férfiak közötti 

különbségek csökkentésében. 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

36 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(36) Egyes kockázatokat nem lehet a 

biztosítástechnikai tartalékokban és 

finanszírozási rendelkezésekben tükrözött 

mennyiségi követelményekkel csökkenteni, 

és azokat csak irányítási követelmények 

útján lehet megfelelően kezelni. Ezért a 

megfelelő kockázatkezeléséhez 

elengedhetetlen hatékony irányítási 

rendszert biztosítani. A fenti rendszereknek 

arányosnak kell lenniük a tevékenységek 

jellegével, nagyságrendjével és 

összetettségével. 

(36) Egyes kockázatokat nem lehet a 

biztosítástechnikai tartalékokban és 

finanszírozási rendelkezésekben tükrözött 

mennyiségi követelményekkel csökkenteni, 

és azokat csak irányítási követelmények 

útján lehet megfelelően kezelni. Ezért a 

megfelelő kockázatkezeléshez és a 

valamennyi tag számára garantált egyenlő 

védelmi jogok elengedhetetlen hatékony 

irányítási rendszert biztosítani. A fenti 

rendszereknek arányosnak kell lenniük a 

tevékenységek jellegével, 

nagyságrendjével és összetettségével. 
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Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

39 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(39) Minden személynek, aki kiemelten 

fontos feladatköröket lát el, erre 

szakmailag alkalmasnak és üzletileg 

megbízhatónak kell lennie. Azonban csak a 

kiemelten fontos feladatköröket ellátó 

személyeket kell a hatáskörrel rendelkező 

hatóság felé fennálló értesítési 

követelményeknek alávetni. 

(39) Minden személynek, aki kiemelten 

fontos feladatköröket lát el, erre 

szakmailag alkalmasnak és üzletileg 

megbízhatónak kell lennie, továbbá 

bizonyos szintű morális integritást kell 

tanúsítania, többek között érzékenynek 

kell lennie a nemek közötti egyenlőségre. 

Azonban csak a kiemelten fontos 

feladatköröket ellátó személyeket kell a 

hatáskörrel rendelkező hatóság felé 

fennálló értesítési követelményeknek 

alávetni. 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

41 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(41) Nagyon fontos, hogy az intézmények 

hatékonyabbá tegyék kockázatkezelésüket, 

hogy a nyugdíjkonstrukció 

fenntarthatóságával kapcsolatos esetleges 

gyenge pontokat megfelelően megértsék, 

és megvitassák a hatáskörrel rendelkező 

hatóságokkal. Az intézményeknek – 

kockázatkezelési rendszerük részeként – 

kockázatértékelést kell készíteniük a 

nyugdíjakkal kapcsolatos 

tevékenységeikről. A fenti 

kockázatértékelést a hatáskörrel rendelkező 

hatóságok számára is rendelkezésre kell 

bocsátani. A fenti értékelésben az 

intézményeknek többek között minőségi 

leírást kell biztosítaniuk – a nemzeti joggal 

összhangban – finanszírozási helyzetüket 

meghatározó fő elemekről, 

(41) Nagyon fontos, hogy az intézmények 

hatékonyabbá tegyék kockázatkezelésüket, 

hogy a nyugdíjkonstrukció 

fenntarthatóságával kapcsolatos esetleges 

gyenge pontokat megfelelően megértsék, 

és megvitassák a fogyasztókkal és a 

hatáskörrel rendelkező hatóságokkal. Az 

intézményeknek – kockázatkezelési 

rendszerük részeként – kockázatértékelést 

kell készíteniük a nyugdíjakkal kapcsolatos 

tevékenységeikről. A fenti 

kockázatértékelést a fogyasztók és a 

hatáskörrel rendelkező hatóságok számára 

is rendelkezésre kell bocsátani. A fenti 

értékelésben az intézményeknek többek 

között minőségi leírást kell biztosítaniuk – 

a nemzeti joggal összhangban – 

finanszírozási helyzetüket meghatározó fő 
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kockázatkezelési rendszerük 

hatékonyságáról, valamint a 

biztosítástechnikai tartalékokkal 

kapcsolatos követelményeknek való 

megfelelési kapacitásukról. E 

kockázatértékelésnek ki kell terjednie az új 

és kialakuló kockázatokra, mint például az 

éghajlatváltozással, erőforrás-

felhasználással vagy a környezettel 

kapcsolatos kockázatokra. 

elemekről, kockázatkezelési rendszerük 

hatékonyságáról, valamint a 

biztosítástechnikai tartalékokkal 

kapcsolatos követelményeknek való 

megfelelési kapacitásukról, ideértve a 

nőkre és a férfiakra vonatkozó technikai 

rendelkezések közötti különbségtételre 

való képességet is. E kockázatértékelésnek 

ki kell terjednie az új és kialakuló 

kockázatokra, mint például az 

éghajlatváltozással, erőforrás-

felhasználással vagy a környezettel 

kapcsolatos kockázatokra. 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

46 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(46) Az intézményeknek egyértelmű és 

megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk a 

leendő tagok, tagok és ellátottak számára, 

hogy segítsék utóbbiak nyugdíjukkal 

kapcsolatos döntéshozatalát, valamint 

magas fokú átláthatóságot biztosítsanak a 

rendszer különféle szakaszaiban, úgymint a 

belépés előtt, a tagság ideje alatt (ideértve 

az előnyugdíjazást is), valamint a 

nyugdíjba vonulás után. Tájékoztatást kell 

nyújtani különösen a felhalmozott 

nyugdíjjogosultságokról, a nyugellátás 

előrevetített szintjeiről, a kockázatokról és 

garanciákról, valamint a költségekről. 

Amennyiben a tagok befektetési 

kockázatot viselnek, a befektetési profilról, 

a rendelkezésre álló lehetőségekről, 

valamint a múltbeli teljesítményről is 

elengedhetetlen további tájékoztatást 

nyújtani. 

(46) Az intézményeknek egyértelmű és 

megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk a 

leendő tagok, tagok és ellátottak számára, 

hogy segítsék utóbbiak nyugdíjukkal 

kapcsolatos döntéshozatalát, valamint 

magas fokú átláthatóságot biztosítsanak a 

rendszer különféle szakaszaiban, úgymint a 

belépés előtt, a tagság ideje alatt (ideértve 

az előnyugdíjazást is), a munkán kívül 

vagy részmunkaidőben töltött 

időszakokban, valamint a nyugdíjba 

vonulás után. Tájékoztatást kell nyújtani 

különösen a felhalmozott 

nyugdíjjogosultságokról vagy a nyugellátás 

előrevetített szintjeiről a rendszerben részt 

vevő többi taggal és ellátottal 

összehasonlítva, a kockázatokról és 

garanciákról, valamint a költségekről. 

Amennyiben a tagok befektetési 

kockázatot viselnek, a befektetési profilról, 

a rendelkezésre álló lehetőségekről, 

valamint a múltbeli és jövőre tervezett 

teljesítményről, a kockázati profilról és a 

költségstruktúráról is kötelező 

egyértelműen érthető formában további 
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tájékoztatást nyújtani, tekintetbe véve a 

rendszer tagjai között a pénzügyi jártasság 

tekintetében fennálló különbségeket. Az 

egyértelmű és megfelelő tájékoztatásnak 

nemcsak a lehető legtöbb információ 

közlésére kell irányulnia, hanem azt is 

biztosítania kell, hogy a tájékoztatás 

megfeleljen a fogyasztók igényeinek, és 

összhangban álljanak a fogyatékossággal 

élő személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezménnyel, különös tekintettel a 

hozzáférhetőségre és az információkhoz 

való hozzáférésre, figyelembe véve az 

egyes személyek pénzügyi ismereteit. A 

fogyasztók tájékoztatása és védelme 

önkéntes magatartási kódexeken, illetve 

adott esetben egy kompakt, 

felhasználóbarát uniós tanúsítási 

rendszeren keresztül tömören 

összefoglalható és követhetővé tehető.  

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

47 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(47) Mielőtt a leendő tagok csatlakoznának 

a konstrukcióhoz, meg kell adni nekik 

minden szükséges információt ahhoz, hogy 

megalapozott döntést hozzanak, ideértve 

például a kilépési lehetőségeket, a 

járulékokat, költségeket és adott esetben a 

befektetési lehetőségeket. 

(47) Mielőtt a leendő tagok csatlakoznának 

a konstrukcióhoz, meg kell adni nekik 

minden szükséges információt ahhoz, hogy 

megalapozott döntést hozzanak, ideértve 

például a kilépési lehetőségeket, a munkán 

kívül vagy részmunkaidőben töltött 

időszakok következményeit, a járulékokat, 

költségeket és adott esetben a befektetési 

lehetőségeket. 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

49 preambulumbekezdés 

 



 

PE549.448v02-00 16/20 AD\1060373HU.doc 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(49) Az intézményeknek kellő időben a 

tagok nyugdíjba vonulása előtt 

tájékoztatniuk kell utóbbiakat kilépési 

lehetőségeikről. Amennyiben a 

nyugellátást nem életjáradék formájában 

nyújtják, a nyugdíjkorhatárhoz közelítő 

tagokat tájékoztatni kell a rendelkezésre 

álló ellátáskifizetési termékekről, 

nyugdíjba vonulásuk pénzügyi 

megtervezésének megkönnyítése 

érdekében. 

(49) Az intézményeknek kellő időben a 

tagok nyugdíjba vonulása előtt 

tájékoztatniuk kell utóbbiakat kilépési 

lehetőségeikről. Amennyiben a 

nyugellátást nem életjáradék formájában 

nyújtják, a nyugdíjkorhatárhoz közelítő 

tagok számára egyértelmű, személyre 

szabott és nemek szerinti bontásban 

feltüntetett tájékoztatást kell adni a 

rendelkezésre álló ellátáskifizetési 

termékekről, nyugdíjba vonulásuk 

pénzügyi megtervezésének megkönnyítése 

érdekében. 

 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A szubszidiaritás elvének megfelelően 

és kellően figyelembe véve a szociális 

biztonsági rendszerek által nyújtott 

nyugellátások mértékét, a tagállamok 

előírhatják, hogy a tagok részére nyújtott 

szolgáltatások skálája terjedjen ki – 

opcionális, kiegészítő ellátásként – a magas 

életkor elérésével, illetve a megrokkanással 

összefüggő kockázatok kezelésére, a túlélő 

hozzátartozónak járó ellátásra, illetve a 

járulékok visszafizetésének garantálására, 

ha a munkáltatók és a munkavállalók, 

illetve képviselőik így egyeznek meg. 

(2) A szubszidiaritás elvének megfelelően 

és kellően figyelembe véve a szociális 

biztonsági rendszerek által nyújtott 

nyugellátások mértékét, a tagállamok 

előírhatják, hogy be kell vezetni a 

szegénységi küszöböt meghaladó nemzeti 

nyugdíjminimumot, hogy a tagok részére 

nyújtott szolgáltatások skálája terjedjen ki 

– opcionális, kiegészítő ellátásként – a 

magas életkor elérésével, illetve a 

megrokkanással összefüggő kockázatok 

kezelésére, a túlélő hozzátartozónak járó 

ellátásra, illetve a járulékok 

visszafizetésének garantálására, ha a 

munkáltatók és a munkavállalók, illetve 

képviselőik így egyeznek meg. 
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Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok előírják az intézmények 

számára annak biztosítását, hogy az 

intézményt ténylegesen vezető vagy abban 

kulcsfontosságú feladatkört betöltő összes 

személy feladata ellátása során teljesítse az 

alábbi követelményeket: 

(1) A tagállamok előírják az intézmények 

számára annak biztosítását, hogy vezetésük 

a nemek közötti arány szempontjából 

kiegyensúlyozott legyen, és hogy az 

intézményt ténylegesen vezető vagy abban 

kulcsfontosságú feladatkört betöltő összes 

személy feladata ellátása során teljesítse az 

alábbi követelményeket: 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) jó az üzleti hírnevük és tisztességesek 

(az üzleti megbízhatóság követelménye). 

b) jó az üzleti hírnevük és tisztességesek, 

ideértve azt is, hogy érzékenyek a nemek 

közötti egyenlőségre (az üzleti 

megbízhatóság követelménye). 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az intézmények rendszeresen 

közzéteszik a javadalmazási politikával 

kapcsolatos, a nyilvánosságra nézve 

releváns információkat, kivéve, ha a 

95/46/ECK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvet átültető törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések másként 

rendelkeznek. 

(2) Az intézmények külön mutatókat 

alkalmazva a javadalmazás, illetve a 

szakmai alkalmasság és üzleti 

megbízhatóság, a tisztességesség és a 

nemek közötti egyenlőség összekapcsolása 

érdekében, rendszeresen közzéteszik a 

javadalmazási politikával kapcsolatos, a 

nyilvánosságra nézve releváns 



 

PE549.448v02-00 18/20 AD\1060373HU.doc 

HU 

információkat, kivéve, ha a 95/46/ECK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvet 

átültető törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezések másként rendelkeznek. 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 3 bekezdés – a pont – 8 francia bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- a javadalmazás és annak felügyelete 

tekintetében egyértelmű, átlátható és 

hatékony irányításra van szükség. 

- a javadalmazás és annak felügyelete 

tekintetében egyértelmű, átlátható, a 

nemek közötti egyenlőségre érzékeny és 

hatékony irányításra van szükség. 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok előírják az intézmények 

számára, hogy kellő kapacitással 

rendelkezzenek a kockázatkezelési, belső 

ellenőrzési, és adott esetben az aktuáriusi 

feladatkör ellátásához. Az egyes 

kulcsfontosságú feladatkörökhöz társított 

fölérendeltségi struktúra biztosítja, hogy a 

kulcsfontosságú feladatkört ellátók képesek 

feladataikat hatékonyan, objektíven, 

tisztességesen és függetlenül ellátni. 

(1) A tagállamok előírják az intézmények 

számára, hogy kellő kapacitással 

rendelkezzenek a kockázatkezelési, belső 

és külső ellenőrzési, és adott esetben az 

aktuáriusi feladatkör ellátásához. Az egyes 

kulcsfontosságú feladatkörökhöz társított 

fölérendeltségi struktúra biztosítja, hogy a 

kulcsfontosságú feladatkört ellátók képesek 

feladataikat hatékonyan, objektíven, 

tisztességesen, a nemek szempontjából 

egyenlően és függetlenül ellátni. 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a biztosítástechnikai tartalékok 

számításához használt adatok 

elégségességének és minőségének 

értékelése; 

c) a biztosítástechnikai tartalékok 

számításához használt adatok 

elégségességének, minőségének és a 

nemek közötti egyenlőség iránti 

érzékenységének értékelése; 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a 14. cikkben meghatározott 

biztosítástechnikai tartalékokkal 

kapcsolatos követelmények teljesítésének 

képessége; 

c) a 14. cikkben meghatározott 

biztosítástechnikai tartalékokkal 

kapcsolatos követelmények teljesítésének 

képessége anélkül, hogy közvetve 

diszkriminációt eredményezne a nőkkel 

szemben; 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

38 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) rendszeresen naprakésszé teszik; a) rendszeresen naprakésszé teszik és 

hozzáigazítják az egyes tagok igényeihez 

annak érdekében, hogy tekintetbe 

lehessen venni a nemtől és a kortól függő 

értelmezésbeli különbségeket; 

 

 



 

PE549.448v02-00 20/20 AD\1060373HU.doc 

HU 

ELJÁRÁS 

Cím A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenysége és 

felügyelete (átdolgozás) 

Hivatkozások COM(2014)0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD) 

Illetékes bizottság 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

ECON 

14.4.2014 
   

Véleményt nyilvánított 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

FEMM 

14.4.2014 

A vélemény előadója 

       A kijelölés dátuma 

Sirpa Pietikäinen 

17.10.2014 

Vizsgálat a bizottságban 30.3.2015    

Az elfogadás dátuma 6.5.2015    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

25 

6 

0 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica 

Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth 

Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Angelika 

Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana 

Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Anna 

Záborská, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Stefan Eck, Constance Le Grip, Georg Mayer, Sirpa Pietikäinen, 

Monika Vana, Julie Ward 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk (2) bekezdés) 

Isabella Adinolfi 

 
 


