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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja be a következő 
javaslatokat:

1. kiemeli, hogy a tagállamoknak az SGP közép- és hosszú távú célkitűzéseit kell a 
középpontba helyezniük, és fenntartható államháztartást kell biztosítaniuk az elöregedő 
népesség problémája által előidézett egyre növekvő nyomás kezelése érdekében; 
megjegyzi, hogy a Tanács 2008. április 5-én megállapította, hogy a szociális kiadások 
esetében a mennyiség helyett a teljesítményre és az eredményre kell helyezni a hangsúlyt; 
javasolja, hogy a Tanács mérlegelje az SGP továbbfejlesztését, például lehetővé téve, 
hogy a hosszabb távra orientált befektetéseket hosszabb időszak alatt számolják el;

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható pénzügyi politikához arra van szükség, hogy az 
adóterhek széles körűen és igazságosan osztódjanak el a munkavállalók, a fogyasztók, a 
vállalkozások és a tőkéből származó bevételek között, valamint a generációk között;

3. megjegyzi, hogy a tőkefinanszírozáson alapuló, második pillért alkotó kollektív 
foglalkozási nyugdíjrendszereknek fontos szerepet kell játszaniuk az első pillért alkotó, 
kötelező nyugdíjellátás támogatásában, ugyanakkor annak megakadályozásában is, hogy a 
harmadik pillérhez tartozó, kiegészítő egyéni termékek csak nagyon kevesek számára 
legyenek elérhetőek; hangsúlyozza a kollektív finanszírozású nyugdíjrendszerekben rejlő 
értéket, amelyek egyesítik a szolidaritást és a gyakorta magas hozamot, amely a nagy 
mennyiségű, hosszú távú és megfontolt, de jövedelmező befektetési stratégiák eredménye;

4. ösztönzi a Bizottságot, hogy a CEIOPS tanácsa alapján sürgősen vizsgálja felül a 
2003/41/EK irányelvet annak érdekében, hogy a foglalkoztatói nyugellátást biztosító 
intézményeknek megfelelő, szilárd szolvenciarendszert biztosítson; hangsúlyozza, hogy 
egy ilyen rendszer alapjául szolgálhat a Szolvencia II megközelítés, de a rendszernek az 
említett intézmények sajátosságait – például az általuk működtetett nyugdíjrendszerek 
hosszú távú jellegét – figyelembe kell vennie; úgy véli, hogy egy ilyen sajátos 
szolvenciarendszer megerősítené a pénzügyi stabilitást és megakadályozná a szabályozói 
önkényesség alkalmazását;

5. emlékeztet arra, hogy a Bíróság a határokon átnyúló nyugdíjjárulékokra vonatkozó 
adómentesség akadályaival szembeni határozatot hozott; hangsúlyozza, hogy az 
adókedvezmény biztosítja a legjobb ösztönzést a hosszú távú megtakarítások tekintetében, 
valamint hogy további harmonizációra lehet szükség a határokon átnyúló 
nyugdíjjárulékokkal kapcsolatos valamennyi akadály megszüntetéséhez;

6. aggasztja az a jelenlegi tendencia, amely a juttatás alapú nyugdíjrendszerekről a járulék 
alapú nyugdíjrendszerekre való áttérést mutatja, amit a munkaadói hozzájárulások gyors 
csökkenése kísér; figyelmeztet arra, hogy az IAS 19 standard előirányzott felülvizsgálata 
nem járulhat hozzá ehhez a tendenciához azáltal, hogy megszünteti az úgynevezett 
„folyosó” megközelítést, amely kiigazítja a szélsőséges rövid távú volatilitást;
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7. hangsúlyozza, hogy a szolidaritáson alapuló finanszírozás a tagállamok egészségügyi 
rendszereinek döntő fontosságú eleme; kiemeli, hogy a határokon átnyúló egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés jogának megerősítése nem csökkentheti ezt a 
szolidaritást, és az egészségügyhöz való folyamatos, egyenlő és általános hozzáférés 
biztosítása érdekében figyelembe kell venni a nemzeti egészségügyi finanszírozási 
rendszerek struktúráját és jellegzetességeit.
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