
CM\639691HU.doc PE 380.953v01-00

külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Petíciós Bizottság

10.11.2006

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Luigina De Santis olasz állampolgár által a Nyugdíjasok és Idősek Európai Szövetsége 
(FERPA) nevében benyújtott, több mint 400 000 aláírással ellátott 0023/2006 számú 
petíció a nyugdíjasok jogainak európai szintű védelméről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a FERPA főtitkára, felhívja az Európai Parlamentet annak 
biztosítására, hogy az európai politikák vegyék figyelembe az idősek igényeit, és ösztönözzék 
az időseknek a döntéshozatali folyamatban való aktív részvételét. A petíció benyújtója olyan 
kezdeményezések megtételére kéri fel az Európai Parlamentet, amelyek megfelelhetnek a 
nyugdíjasok és idősek elvárásainak az egészséghez, a nyugellátáshoz, továbbá a minőségi 
életszínvonalat biztosító minimális jövedelemhez való jogok védelme és javítása terén; 
továbbá a köz- és közhasznú szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a társadalmi kirekesztés 
elleni és a képzésért folytatott küzdelmet, valamint a függőség állami rendszerek általi 
vállalását kéri.2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. április 21. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. november 10-én kapott válasz

Tájékoztatás, a tények összefoglalása, történeti áttekintés
A FERPA (Nyugdíjasok és Idősek Európai Szövetsége) tagja a Szakszervezetek Európai 
Szövetségének.

Panaszok
A FERPA petíciója felkéri az Európai Parlamentet, hogy fordítson nagyobb figyelmet 
Európában a nyugdíjasokra és az idősekre. Különösen azt kéri, hogy tegyen a nyugdíjasok és 
idősek elvárásainak megfelelő kezdeményezéseket, nevezetesen az egészségre, a 
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nyugellátásokra, a minimális jövedelemre és az alapellátásokhoz való hozzáférésre 
vonatkozóan.

A Bizottság megjegyzései
A Bizottság és a tagállamok a FERPA által felvetett problémákat elsősorban a koordináció 
nyílt módszerével (KNYM) kezelik a nyugellátások terén.

A koordináció nyílt módszere (KNYM) a nyugellátások terén
A nyugellátások kérdése fokozatosan került be az európai vitába. Egymást követő Európai 
Tanácsok vették ugyanis napirendre a nyugellátások reformjának kérdését. A Bizottságnak a 
szociális védelem terén folytatandó összehangolt stratégiáról szóló közleményét (1999) és a 
lisszaboni Európai Tanácsot (2000. március) követően be lehetett vezetni a – rugalmas és nem 
kötelező erejű – koordinációs módszert.

A tagállamok a „koordináció nyílt módszere” (KNYM) néven ismert kölcsönös csere- és 
tanulási folyamat alapján hangolják össze politikáikat. A KNYM-nak köszönhetően le lehet 
vonni a tanulságokat a különböző tagállamokban szerzett tapasztalatokból annak érdekében, 
hogy összehangoltan, de a nemzeti sokféleség tiszteletben tartásával nézzenek szembe a 
gazdaság és a társadalom változásaiból eredő közös kihívásokkal. Ezt a koordinációs 
módszert először a társadalmi beilleszkedés, majd a nyugellátások terén alkalmazták.

A nyugellátások terén a KNYM a laekeni Európai Tanács (2001) által elfogadott három nagy 
általános célkitűzésre épül, amelyek: a társadalmi kohézió és a szolidaritás fenntartása, a 
pénzügyi fenntarthatóság, valamint a nyugellátási rendszereknek a társadalom és a 
munkaerőpiacok változásaihoz való hozzáigazítása. E három általános célkitűzés 2006-tól 
bekerült a racionalizált nyílt koordinációs módszer új célkitűzéseibe. Ugyanis 2006. 
márciusban a Bizottságnak a „Közös munka, jobb munka: Új keretprogram az Európai Unió 
szociális védelmi és integrációs politikájának nyílt koordinációjához” című (COM (2005)706)
közleményét követően az Európai Tanács új keretet fogadott el a szociális védelem és a 
társadalmi beilleszkedés folyamata számára.
Az integrált nyílt koordinációs módszer egyik általános célkitűzése a kormányzásnak, az 
átláthatóságnak, valamint a politika megtervezésében, végrehajtásában és nyomon 
követésében érintett felek részvételének a javítása. Ennek érdekében a Bizottság azt javasolja, 
hogy az érintett felekkel a tagállamokban konzultáljanak a megfelelő szinteken. Az európai 
szintet illetően a Bizottság kérésre találkozik az európai szintű képviseleti szervezetekkel. A 
FERPA e találkozókon a Szakszervezetek Európai Szövetségének tagjaként képviselteti 
magát. A Szociális Védelmi Bizottság rendszeresen találkozik a szociális partnerekkel.

A megfelelő és fenntartható nyugellátásokról szóló összefoglaló jelentés tartalma
A tagállamok 2005. július közepén nyújtották be a nemzeti stratégiáról szóló jelentéseiket. A 
következő honlapon megtalálható az összefoglaló jelentés, az országonkénti elemzések és egy 
horizontális elemzés is:

http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/pensions_fr.htm
A tagállamok által benyújtott nemzeti stratégiai jelentések azt mutatják, hogy a 
nyugdíjrendszerek számos folyamatban lévő reformjában kiegyenlítetten megjelenik a nyílt
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koordinációs módszer három fő célkitűzése. Kiemelik, hogy e három célkitűzés nem 
független egymástól, sőt ellenkezőleg, egymást erősítik.

Az integrált (streamlined) nyílt koordinációs módszer keretében végzendő jövőbeni munka 
2006-ban a nyugellátásokra vonatkozóan tartalmazni fogja a nyugellátásokról szóló jelentések 
naprakésszé tételét és egyedi témákról – mint például a nyugdíjasok garantált 
mimimumjövedelmének szintje, a nyugdíjkorhatár rugalmassága és a magánnyugdíjak 
fejlesztése – szóló átfogó elemzések kidolgozását.

A foglalkoztatói kiegészítő nyugellátások hordozhatósága

Azt is meg kell jegyezni, hogy a Bizottság a 2000. évtől létrehozott egy konzultatív jellegű 
Nyugdíjfórumot, amelynek célja, hogy technikai jellegű észrevételeket és véleményeket 
közvetítsen hozzá a kifejezetten a foglalkoztatói kiegészítő nyugellátások rendszereit (ezeket 
időnként a 2. pillér rendszerének nevezik) érintő kérdésekre és különösen a megfelelő 
jogosultságok hordozhatóságával – amely nem tartozik a kötelező társadalombiztosítási 
rendszerek koordinációjának hatálya alá – összefüggő nehézségekre vonatkozóan. A 
Szakszervezetek Európai Szövetsége – amelynek a FERPA is tagja – a fórum keretében 7 
képviselővel rendelkezik. A Nyugdíjfórum által nyújtott technikai támogatás alapján a 
Bizottság 2005 októberében a kiegészítő nyugdíjjogosultságok hordozhatóságának javításáról
szóló irányelvre irányuló javaslatot fogadott el, amelynek célja annak biztosítása, hogy a 
szakmai mobilitást gyakorló jövőbeni nyugdíjasokat ne büntessék a kiegészítő 
nyugdíjjogosultságaikat illetően.

Minimális jövedelem és az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés
Jelenleg konzultáció folyik az aktív beilleszkedésről, valamint a minimális jövedelemről. Az a 
cél, hogy a munkaerőpiacra való bejutást támogató intézkedések, valamint a minimális 
jövedelmek rendszereit és a szociális ellátásokhoz való hozzáférést is tartalmazó karrierkísérő 
intézkedések révén elősegítsék a munkaerőpiacról kiszorult személyek jobb beilleszkedését. 
Itt a munkaerőpiactól legtávolabb lévő munkavállalók aktív beilleszkedését támogató 
közösségi fellépésről folytatott konzultációról szóló, 2006. február 8-i COM(2006)44 
végleges közleményről van szó. Tájékozódni a következő honlapon lehetséges:
http://ec.europa.eu/employment_social/consultation_fr.html

Következtetések
A nyugellátásokra vonatkozó hatáskörök legnagyobb részt nemzeti szinten maradnak. A
Bizottság a saját hatáskörébe tartozó területeken támogatja a tagállamok között a KNYM-n 
keresztül történő kölcsönös cserekapcsolatokat. A FERPA – akár tagjain keresztül nemzeti 
szinten, akár a Szakszervezetek Európai Szövetségén keresztül európai szinten – hozzájárul a 
koordináció nyílt módszeréhez.
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