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JAVASLATOK

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

1. pillér: Állami nyugdíjrendszer

1. a következő kulcsfontosságú nyilatkozatai tekintetében az 1., 2. és 10. sz. 
kezdeményezésekre hivatkozik, amelyek az első pillérhez tartozó nyugdíjakat érintik;

2. hangsúlyozza egy hosszú távú, kis növekedést előirányzó gazdasági forgatókönyv 
valószínűségét, ami az egyre növekvő demográfiai nyomás mellett óhatatlanul azt jelenti, 
hogy a nyugdíjba vonulást követően egy adott bevételi szint eléréséhez magasabb 
hozzájárulásokra lesz szükség a munkavállaló munkaviszonyban töltött évei során. 
rámutat arra, hogy ez megköveteli a tagállamoktól költségvetésük konszolidálását, 
valamint gazdaságuk szigorú feltételekhez kötött reformját annak érdekében, hogy az első 
pillér keretében az elszegényedés veszélyével szemben ellenálló nyugdíjbevételt 
biztosítsanak; 

3. alapvető elvnek tartja, hogy az első pillér alá tartozó nyugdíjaknak az elszegényedés 
veszélyével szemben ellenállónak és mindenki számára elérhetőnek kell lenniük az 
egyének aktív munkaerő-piaci részvételétől függetlenül, és olyan életciklus-szemléletet 
kell érvényesíteniük, amely az egyén élete során a teljes szakmai életpályát figyelembe 
veszi, a szakmai életpálya megszakításait és változásait is ideértve, annak elkerülése 
érdekében, hogy hátrányos helyzetbe hozzák a „rendhagyó” szakmai életúttal 
rendelkezőket, valamint hogy elismerjék az önkéntes munka és az egyéb fizetetlen 
gondozói munka társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt hasznos hozzájárulását;

4. úgy véli, hogy a megfelelő, fenntartható nyugdíjbevétel szabályozása az érintett 
tagállamok kizárólagos feladata, és azt az egységes piac kontextusában kell figyelembe 
venni, amely alapvető fontosságú a megbízható nyugellátás és az Unión belül a munkaerő 
szabad áramlása szempontjából, továbbá a Bizottságnak tevékenységét a 
nyugdíjhelyzetről és az Unióban zajló nyugdíjreform-törekvésekről szóló információk 
összegyűjtésére és terjesztésére kell korlátoznia, illetve adott esetben arra kell ösztönöznie 
a tagállamokat, hogy kritikusan tekintsenek saját rendszereikre, és folytassanak 
tapasztalatcseréket; hangsúlyozza, hogy az EU-nak fokoznia kell a nyugdíjrendszerek 
összehasonlíthatóságát;

5. hangsúlyozza, hogy a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága érdekében az Uniónak elő kell 
mozdítania a bevált gyakorlatok cseréjét – ilyen például a hivatalos nyugdíjkorhatárt 
közvetlenül megelőző években a növekedési ráta megemelése, vagy a várható élettartam 
együtthatójának figyelembevétele;

6. üdvözli a Bizottságnak a 2013. évi éves növekedési jelentésben foglalt arra irányuló 
felhívását, hogy gyorsítsák meg a nyugdíjrendszerek tagállami reformját azáltal, hogy a 
nyugdíjkorhatárt jobban a várható élettartamhoz igazítják, valamint lehetővé teszik a 
munkában eltöltött idő meghosszabbítását;
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7. elismeri, hogy a nyugdíjalapok az uniós gazdaság jelentős befektetői, ezáltal pedig a 
növekedés elérésének kulcsfontosságú tényezői;

8. kéri a saját nyugdíjrendszerük megerősítését végző tagállamokat, hogy ismerjék fel az 
idősödő társadalom által támasztott kihívásokat;

9. üdvözli annak felismerését, hogy a 2. és 3. pillérhez tartozó nyugdíjrendszereket 
ösztönözni kell, tekintettel annak szükségességére, hogy az egyének felelősséget 
vállaljanak saját pénzügyeikért és jövőjükért;

10. rámutat arra, hogy jelenleg az Európai Unió lakosságának több mint 17%-a 65 éves vagy 
annál idősebb, és az Eurostat becslései szerint részarányuk 2060-ra eléri a 30%-ot;

11. üdvözli a tavaly az európai szemeszter keretében a Tanács által elfogadott 
országspecifikus ajánlásokban tett, arra irányuló tagállami kötelezettségvállalásokat, hogy 
biztosítják a megfelelő és fenntartható nyugdíjrendszerek kialakítását;

12. felhívja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb pontosítsa minden olyan javaslat 
jogalapját, amely a tagállami nyugdíjrendszerekhez kapcsolódik;

1. sz. kezdeményezés

13. kéri az EU szociális dimenziójának megerősítését; hangsúlyozza, hogy a szubszidiaritás 
elve az 1. kezdeményezéshez tartozó területekre is érvényes; arra ösztönzi a Bizottságot, 
hogy a 2013. évi éves növekedési jelentésen alapuló országspecifikus ajánlásaiban mérje 
fel a nyugdíjreformok terén történt tagállami előrelépéseket; üdvözli annak felismerését, 
hogy a hosszú távú demográfiai változásokra, a piacok bizonytalanságára és a rendkívül 
alacsony kamatlábakra való tekintettel a meg kell erősíteni a nyugdíjrendszereket,

14. hangsúlyozza, hogy az Európa 2020 stratégián belül a nyugdíjak vonatkozásában 
kulcsfontosságú kérdésként kell kezelni annak szükségességét, hogy sokkal több 
munkavállaló számára – különösen a leginkább megerőltető foglalkoztatások esetében –
lehetővé tegyék a rendes nyugdíjkorhatárig történő munkavégzést azáltal, hogy 
megerősítik a munkahelyi egészségvédelem, a munkakörnyezet és a szakmai átképzés 
terén folytatott közpolitikát;

2. sz. kezdeményezés

15. üdvözli a támogatást; különösen hangsúlyozza, hogy a tervezett támogatás elősegítheti a 
bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét, például a munkaerő-piaci részvétel 
arányának növelése érdekében – kiváltképpen az 55 évnél idősebbek körében –, amely 
tagállamonként jelentős eltéréseket mutat;

10. sz. kezdeményezés

16. üdvözli az egyéni nyugdíjszámlára vonatkozó tapasztalatcserét és a bevált gyakorlatok 
azonosítását, amelyek az 1., a 2. és a 3. pillért érinthetik;
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17. megjegyzi, hogy a nyugdíjszámlák rendszereinek teljes körű kiépítésével az egyének 
ideális esetben hozzáférnek majd valamennyi, mindhárom pilléren belüli egyéni 
jogosultságukra vonatkozó minden információhoz, mégpedig egyetlen helyen, így például 
egy összehangolt internetes portálon;

18. emlékeztet arra, hogy egyedül az állami nyugdíjrendszerek támaszkodnak a generációk 
közötti, illetve azokon belüli szolidaritásra;

19. úgy véli, hogy az állami nyugdíjrendszerek képesek leginkább a nyugdíjasok 
jövedelmének biztosítására;

20. mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a fehér könyv nem foglalkozik az állami 
nyugdíjrendszerek megerősítésének alapvető kérdésével;

21. üdvözli az EGSZB arra irányuló ajánlását, hogy a jövőbeli jogszabályokban a 
nyugdíjminimumra vonatkozó előírásokat vagy a nyugdíjbevételek védelmére szolgáló 
mechanizmusokat dolgozzanak ki a szegénységi küszöböt meghaladó jövedelem 
biztosítása érdekében;

22. úgy véli, hogy a pénzügyi tranzakciós adó innovatív választ jelenthet a nyugdíjak hosszú 
távú finanszírozására;

2. pillér: Foglalkoztatói nyugdíjak

23. a következő kulcsfontosságú nyilatkozatai tekintetében a 10., 11., 12., 14. és 17. sz. 
kezdeményezésekre hivatkozik, amelyek a második pillérhez tartozó nyugdíjakat érintik;

24. hangsúlyozza, hogy a második pillérhez tartozó nyugdíjalapok a reálgazdaság jelentős 
hosszú távú befektetői; felkéri a Bizottságot, hogy tekintse át a pénzpiaci jogszabályok 
által (pl. EMIR, MiFID, CRDIV) a második pillérhez tartozó nyugdíjalapokra, valamint 
azok reálgazdaságba történő befektetési képességére gyakorolt halmozott hatásokat, és 
erről számoljon be a hosszú távú befektetésekről szóló, készülő zöld könyvében;

25. hangsúlyozza, hogy a 2. pillér rendszereinek biztonságosnak és átláthatónak kell lenniük, 
biztosítaniuk kell a nemzedékek közötti szolidaritást és a modern munkavégzési formákat 
kell tükrözniük; megjegyzi, hogy egyes tagállamokban a munkáltatók már most is 
támogatják saját nyugdíjrendszereiket az alábbiak révén: védelmi rendszerek, az eszközök 
elkülönítése, a rendszerek független irányítása, valamint a részvényeseket megelőzve a 
nyugdíjrendszerek kiemelt hitelezői státusza a vállalat fizetésképtelensége esetére;

26. véleménye szerint annak biztosítása, hogy a 2. pillérhez tartozó európai rendszerek 
megfeleljenek a szigorú prudenciális szabályozásnak, kulcsfontosságú a tagok és 
kedvezményezettek magas szintű védelmének elérése, valamint a G20-ak mandátumának 
tiszteletben tartása érdekében, melynek értelmében minden pénzügyi intézményt 
megfelelő szabályozásnak és kellő felügyeletnek vetnek alá;

27. hangsúlyozza, hogy a 2. pillér összetétele és szolgáltatói tekintetében a tagállamok között 
jelentős különbségek állnak fenn; megjegyzi, hogy egyes tagállamokban a munkához 
kapcsolódó nyugdíjak főként az első pillérhez tartoznak; tisztázza, hogy az EU biztosítási 
intézkedésekre vonatkozó szabályozási munkáját adott esetben a biztonság javítása 
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szempontjából kínálkozó előnyök figyelembevételével kell vizsgálni, megkönnyítve a 
határokon átnyúló tevékenységeket és ösztönözve a munkavállalók szabad mozgását;

28. hangsúlyozza, hogy az IORP-irányelv felülvizsgálatának céljaként a foglalkoztatói 
nyugdíjak megfelelő mértékének, fenntarthatóságának és biztonságának Európa-szerte 
történő megőrzését kell kitűzni, egy olyan környezet kialakítása révén, amely e téren 
ösztönzi a további nemzeti szintű és belső piaci fejlődést azáltal, hogy fokozott védelmet 
nyújt a jelenlegi és jövőbeli nyugdíjasok számára, valamint rugalmas módon 
alkalmazkodik a meglévő rendszerek határokon és ágazatokon átívelő, nagyfokú 
sokszínűségéhez;

29. követeli, hogy az uniós jogalkotási kezdeményezések tartsák tiszteletben a tagállamok 
második pillérhez tartozó nyugdíjak szolgáltatóit illető választásait;

11. sz. kezdeményezés

30. hangsúlyozza, hogy a biztosítási intézkedésekre irányuló mindenfajta további uniós 
szabályozási munkának szilárd hatásvizsgálaton kell alapulnia, amely magában foglalja, 
hogy a hasonló termékekre vonatkozzanak ugyanazon prudenciális standardok, megfelelő 
tartalékképzés és az Unión belül a munkavállalók mobilitása, valamint általános célja 
legyen a munkavállalók által szerzett jogosultságok biztosítása; hangsúlyozza, hogy a 
biztosítási intézkedésekre irányuló mindenfajta további uniós szabályozási munkának 
ezenkívül a szociális partnerekkel és egyéb érdekelt felekkel folytatott aktív párbeszédre 
és a nemzeti sajátosságok valódi megértésére és tiszteletben tartására kell épülnie; 
kiemeli, hogy a nyugdíjrendszerek mélyen az egyes tagállamok kulturális, társadalmi, 
politikai és gazdasági helyzetében gyökereznek; hangsúlyozza, hogy valamennyi második 
pillérhez tartozó nyugdíjszolgáltatónak – jogi formájától függetlenül – arányos és szigorú 
szabályozás alá kell tartoznia, amely figyelembe veszi üzleti tevékenységük sajátosságait, 
különös tekintettel hosszú távra szóló tevékenységeikre;

31. ragaszkodik ahhoz, hogy a második pillérhez tartozó nyugdíjakat – szolgáltatóiktól 
függetlenül – nem szabad olyan uniós szabályozással veszélyeztetni, amely nem veszi 
figyelembe azok hosszú távú vetületét;

32. úgy véli, hogy a Bizottság biztosítási intézkedésekre irányuló javaslatának nem csak 
azonosítania és figyelembe vennie kell a nemzeti rendszerek közötti különbségeket, de az 
„azonos kockázat, azonos szabályok” elvet is alkalmaznia kell minden egyes nemzeti 
rendszer és megfelelő pillér vonatkozásában; úgy véli, hogy az intézkedéseknek szigorúan 
be kell tartaniuk a pénzügyi, adminisztratív és technikai ráfordítások, illetve a célok és 
előnyök azokhoz viszonyított arányosságát, és át kell gondolnia a megfelelő költség-
haszon arányt;

33. a minőségi biztosítási intézkedések tekintetében hasznosnak véli a megerősített 
vállalatirányításra és a kockázatkezelésre, a költségek közzétételére és a befektetési 
stratégiák átláthatóságára, valamint a fokozott átláthatóságra és az információ-közzétételi 
kötelezettségekre vonatkozó javaslatokat, így azokat az IORP-irányelv mindenfajta 
felülvizsgálatának keretében elő kell terjeszteni, a szudszidiaritás és az arányosság 
elvének tiszteletben tartása mellett; megjegyzi, hogy tekintettel a tagállamok közötti 
számottevő különbségekre, a minőségi biztosítási intézkedések uniós szintű közelítése 
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rövid távon sokkal inkább megvalósítható, mint a minőségi biztosítási intézkedések 
közelítése;

34. tekintettel a pillanatnyilag rendelkezésre álló információkra, nincs meggyőződve arról, 
hogy helyénvalók lennének a saját tőkére vagy a mérleg értékelésére vonatkozó európai 
szintű követelmények; ezen megfontolásból elutasítja a nyugdíjalapokról szóló irányelv 
(IORP-irányelv) ilyen célú felülvizsgálatát; úgy véli, hogy az EIOPA által jelenleg végzett 
mennyiségi hatástanulmányt (QIS), valamint e tanulmányt követő későbbi lehetséges 
elemzéseket teljes mértékben figyelembe kell venni e politika vonatkozásában;
hangsúlyozza, hogy ha ezen előírásokat később kell bevezetni, arra nem megfelelő eszköz 
a Szolvencia II. nyugellátást szolgáltató intézményekre vonatkozó követelményeinek 
közvetlen alkalmazása;

35. rámutat arra, hogy a nyugdíjalapokról szóló irányelv csupán az önkéntes 
nyugdíjrendszerekre alkalmazandó, és hatálya nem terjed ki a kötelező állami 
nyugdíjrendszer részét képező eszközökre;

36. hangsúlyozza, hogy lényeges különbségek vannak a biztosítási termékek és a nyugellátást 
szolgáltató intézmények között; kiemeli, hogy a Szolvencia II. mennyiségi 
követelményeinek bármiféle közvetlen alkalmazása a nyugellátást szolgáltató 
intézmények tekintetében helytelen lenne, valamint potenciálisan ártalmas lehet a 
munkavállalók és munkáltatók érdekeire nézve egyaránt; ezért ellenzi a Szolvencia II. 
követelményeinek nyugellátást szolgáltató intézményekre vonatkozó, egy az egyben 
történő alkalmazását, miközben továbbra is nyitott a biztonságra és fenntarthatóságra 
törekvő megközelítésre;

37. hangsúlyozza, hogy a szociális partnerek (azaz a munkáltatók és munkavállalók) közösen 
felelősek a foglalkoztatói nyugdíjrendszerek tartalmáért; kiemeli, hogy a szociális 
partnerek közötti szerződéses megállapodásokat mindenkor el kell ismerni, különös 
tekintettel a kockázatok és nyereségek közötti egyensúlyra, amelynek elérésére a 
foglalkoztatói nyugdíjrendszer törekszik;

38. csak akkor tartja hasznosnak a szolvenciamodellek, pl. a mérleg holisztikus modelljének 
(HBS) uniós szintű továbbfejlesztését, ha alkalmazásuk – megbízható hatásvizsgálat 
alapján – gyakorlati szempontból reálisnak, a költség-haszon viszonylatában pedig 
hatékonynak bizonyul, tekintettel különösen a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények sokféleségére, a tagállamokon belül, illetve azok körében egyaránt; 
hansúlyozza, hogy a Szolvencia II. vagy a mérleg holisztikus modellje (HBS) egyes 
variánsainak továbbfejlesztése nem tűzheti célul a Szolvencia II. típusú előírások 
bevezetését;

39. megjegyzi, hogy a nyugdíjrendszerek kialakítását tekintve jelentős különbségek 
figyelhetők meg, az ellátással meghatározott (DB) nyugdíjrendszerektől egészen a 
befizetésekkel meghatározott (DC) vagy a vegyes nyugdíjrendszerekig; továbbá felhívja a 
figyelmet az ellátással meghatározott rendszerektől a befizetésekkel meghatározott 
rendszerek vagy egyes tagállamokban a kötelező tőkefedezeti pillérek létrehozása felé 
történő elmozdulásra; hangsúlyozza, hogy mindez növeli a nagyobb fokú átláthatóság, 
valamint a polgárok ígért előnyökről, kiadási szintekről és befektetési stratégiákról történő 
hatékonyabb tájékoztatásának szükségességét;
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40. hangsúlyozza, hogy az életbiztosítások és a 2. pillérhez tartozó nyugellátást szolgáltató 
intézmények közötti egyenlő versenyfeltételek megteremtésének elképzelése csak 
bizonyos mértékig releváns, tekintettel a biztosítási termékek és nyugellátást szolgáltató 
intézmények közötti lényeges különbségekre, és a kockázati profiltól és az adott 
szolgáltató pénzügyi piaci integrációjától és profitorientált vagy nonprofit jellegétől 
függően; elismeri, hogy – tekintettel az életbiztosítások és a 2. pillérhez tartozó 
nyugellátást szolgáltató intézmények közötti versenyre – elengedhetetlen, hogy az azonos 
kockázatot képviselő termékekre azonos szabályok vonatkozzanak, a kedvezményezettek 
megtévesztésének elkerülése, valamint számukra azonos szintű prudenciális védelem 
biztosítása érdekében;

12. sz. kezdeményezés

41. úgy véli, hogy fizetésképtelenség esetén valamennyi tagállamban következetesen 
biztosítani kell a 2008/94/EK irányelv 8. cikke szerinti jogosultságokat;

42. felszólítja a Bizottságot, hogy végezze el a nemzeti biztosítási rendszerek és intézkedések 
átfogó áttekintését, és – amennyiben az áttekintés során hiányosságokat tárnak fel –
tegyen javaslatot megerősített uniós jogszabályokra annak biztosítása érdekében, hogy 
Unió-szerte teljes mértékben megbízható mechanizmusokat vezessenek be a 
foglalkoztatói nyugdíjjogosultságok egyszerű, költséghatékony és arányos védelmére;

43. hangsúlyozza, hogy a nyugdíjak fizetésképtelenség esetére történő védelmének kérdései 
szorosan kapcsolódnak az IORP-irányelv felülvizsgálatának kulcsfontosságú 
szempontjaihoz; nyomatékosítja, hogy a Bizottságnak e két irányelv kidolgozása során 
gondoskodnia kell arról, hogy azok egybehangzóak legyenek és egymáshoz tökéletesen 
illeszkedjenek;

14. sz. kezdeményezés

44. üdvözli a foglalkoztatói nyugdíjrendszerek területén a bevált gyakorlatok kódexének 
kidolgozását, amelynek célja, hogy áttekintést adjon a bevált eljárásokról, valamint a 
biztosítási rendszerekre és intézkedésekre vonatkozó javaslatokról; felszólítja a 
Bizottságot, hogy e munkát megfelelően hangolja össze a megfelelő felülvizsgálatokkal és 
kezdeményezésekkel; 

45. hangsúlyozza, hogy ebben az összefüggésben a nemi szemponttal is célzottan kell 
foglalkozni, tekintettel arra a problematikus tényre, miszerint a nők jelenleg a férfiaknál 
korlátozottabb lehetőségekkel rendelkeznek arra, hogy megfelelő foglalkoztatói nyugdíj-
megtakarításokat halmozzanak fel;

46. üdvözli a Bizottság abbéli szándékát, hogy valamennyi tagállamban előmozdítsa a 
nyugdíj-nyomonkövetési szolgáltatások kialakítását; tekintettel a jelenlegi tendenciára, 
miszerint a munkavállalók gyakrabban váltanak munkahelyet, mint korábban, 
hangsúlyozza, hogy az ilyen szolgáltatások egyre fontosabbá válnak majd az emberek 
számára ahhoz, hogy megfelelő áttekintést kaphassanak nyugdíjjogosultságuk egészéről, 
és ésszerű döntéseket hozhassanak a nyugdíjat érintő kérdésekben;

47. megjegyzi, hogy a nyugdíj-nyomonkövetési szolgáltatásoknak – teljes körű kialakításukat 
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követően – ideális esetben nem csupán a foglalkoztatói nyugdíjakra kell kiterjedniük, 
hanem a 3. pillérhez tartozó rendszerekre, valamint az 1. pillérhez tartozó 
nyugdíjjogosultságokra vonatkozó, személyre szabott információkra is;

17. sz. kezdeményezés 

48. üdvözli a tagállamokban a nyugdíj-nyomonkövetési szolgáltatások kialakítását az 1. és 2. 
pilléren belül; üdvözli a második pillérhez kapcsolódó, határokon átnyúló nyugdíj-
nyomonkövetési szolgáltatások kialakításáról szóló tárgyalásokat – és a Bizottság azon 
szándékát, hogy kísérleti projektet indítson erre vonatkozóan –, amelyek célja 
megkönnyíteni a munkavállalók számára a tagállamok közötti mozgást anélkül, hogy 
közben elveszítenék nyugdíjjogosultságaik feletti áttekintésüket; hangsúlyozza, hogy a 
polgároknak kiváló minőségű információkra van szükségük valamennyi 
nyugdíjrendszerről (1., 2. és 3. pillér) annak érdekében, hogy meg tudják tervezni saját 
nyugdíj-megtakarításaikat, és mérlegeljék a kiegészítő nyugdíjak igénybevételét; arra 
ösztönzi a Bizottságot, hogy segítse elő a tagállamokban jelenleg elérhető bevált 
gyakorlatok cseréjét, és mozdítsa elő a határokon átnyúló nyugdíj-nyomonkövetési 
szolgáltatások kialakítását;

49. megjegyzi, hogy az OECD szerint a tagállamok közötti mobilitás alacsony, és a 
munkaképes korú európai uniós polgároknak mindössze 3%-a lakik másik európai uniós 
tagállamban1; úgy véli azonban, hogy a nyugdíjjogosultságok átvitele terén a jogbiztonság 
hiánya jelenti a munkaerő európai mobilitásának egyik akadályát;

50. megjegyzi, hogy a határokon átnyúló mobilitás nem csupán az uniós polgárok alapvető 
joga, hanem elengedhetetlen tényező annak elérésében is, hogy a belső piac és az európai 
gazdaság a lehető leghatékonyabban működjön; hangsúlyozza, hogy a nyugdíjak terén 
végzett uniós tevékenységek egyik kulcsfontosságú céljául az ilyen típusú mobilitás 
fennmaradó akadályainak eltávolítását kell kitűzni;

51. hangsúlyozza a bázis oly módon történő kiterjesztésének szükségességét;

52. üdvözli a Bizottság abbéli szándékát, hogy előmozdítsa a hatékony, határokon átnyúló
nyugdíj-nyomonkövetési szolgáltatásokat; hangsúlyozza, hogy kiemelt kérdésként elő kell 
mozdítani a határokon átnyúló olyan nyugdíj-nyomonkövetési szolgáltatások kialakítását, 
amelyek szakmai életútjuk során jelentősen megkönnyítenék a különböző tagállamokban 
dolgozó munkavállalók számára az összes szerzett nyugdíjjogosultságuk nyomon 
követését és igénybevételét; hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló nyugdíj-
nyomonkövetési szolgáltatásoknak rendkívül hatékonynak kell lenniük, jogi és 
adminisztratív szempontból alacsony ráfordítást kell igényelniük, és magas 
költséghatékonysággal kell működniük;

3. pillér: Magánnyugdíj-megtakarítások

53. a következő kulcsfontosságú nyilatkozatai tekintetében a 10., 9., 13., 18. 19. és 20. sz. 
kezdeményezésekre hivatkozik, amelyek a 3. pillérhez tartozó nyugdíjakat érintik;

                                               
1 OECD (2012), “Mobility and migration in Europe”, 63. o. OECD Economic Surveys: European Union 2012, 
OECD Publishing.
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54. úgy véli, hogy a 3. pillér jelentése, kiterjedése és összetétele eltérő az egyes 
tagállamokban;

55. hangsúlyozza, hogy a tagállamok számára legfőbb prioritást kell jelentenie a szolidáris 
elvével és mindenki számára megfelelő védelemmel összhangban az 1. pilléren belüli 
megfelelő ellátás fenntartásának; hangsúlyozza, hogy a 3. pillérnek a demográfiai nyomás 
csökkentése terén kiegészítő szerepet kell játszania; elutasítja a 2. és 3. pillér javára hozott 
összes olyan intézkedést, amely az 1. pillért terheli;

56. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy különösen a 3. pillér rendszerei gyakran 
költségintenzívebbek, kockázatosabbak és kevésbé átláthatók az 1. pillér rendszereihez 
képest; a 3. pilléren belül stabilitásra, megbízhatóságra és fenntarthatóságra szólít fel;

57. megjegyzi, hogy egyes tagállamokban a 3. pilléren belüli nyugdíj csak olyan személyek 
számára érhető el, akiknek a jövedelme elegendő a hozzájárulások befizetéséhez; ezért azt 
kéri, hogy erősítsék meg az alacsony és közepes jövedelmű személyek felvételét a 3. 
pilléren belül, és erősítsék meg e pillérhez való hozzáférésüket;

58. hangsúlyozza, hogy a Bizottság nem tette egyértelművé zöld könyvében, hogy mi lesz a 3. 
pilléren belül tervezett szabályozás jogalapja, és úgy véli, hogy ez alapvető hiányosság;

9. sz. kezdeményezés

59. a 9. kezdeményezés tekintetében utal arra, hogy feltétlenül be kell tartani a szubszidiaritás 
elvét,

60. úgy véli, hogy bizonyos esetekben a magánnyugdíj-megtakarítások szükségesek lehetnek 
a megfelelő nyugdíj eléréséhez; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy a bevált gyakorlatok 
megközelítését alapul véve működjön együtt a tagállamokkal, értékelve és optimalizálva a 
magánnyugdíj-megtakarításokra irányuló ösztönzőket, különösen olyan egyének esetében, 
akik máskülönben nem halmozhatnának fel megfelelő nyugdíjat;

61. célszerűnek tartja a bevált eljárások és az ösztönzők optimalizálására irányuló javaslatok 
értékelését;

62. hangsúlyozza, hogy nem a 3. pillérhez tartozó rendszerek támogatását kell a közpolitika fő 
prioritásának tekinteni, hanem inkább annak biztosítását, hogy mindenki megfelelő 
védelmet élvezzen egy jól működő és fenntartható 1. pilléren belül;

63. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a tőkealapú rendszerek válságra vonatkozó 
érzékenységét és terjesszen elő javaslatokat a kockázatok csökkentésére;

64. javasolja, hogy nemzeti szinten vizsgálják meg a költséghatárokat a szerződéskötés, az 
irányítás, a szolgáltatóváltás vagy a szerződés típusának megváltozatása tekintetében, és 
ennek vonatkozásában terjesszen elő javaslatokat;

65. úgy véli, hogy a 3. pilléren belül a minőségre, a fogyasztók tájékoztatására és a 
fogyasztóvédelemre vonatkozó magatartási kódexek növelhetik a 3. pillérhez tartozó 
nyugdíjazási juttatási programok vonzerejét; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy segítse elő 
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a tagállamokban jelenleg elérhető bevált gyakorlatok cseréjét;

13. sz. kezdeményezés

66. támogatja az uniós szintű önkéntes magatartási kódexek – és lehetőség szerint 
terméktanúsítási rendszerek – kidolgozását és bevezetését a minőség, a fogyasztók 
tájékoztatása és a fogyasztóvédelem terén a 3. pilléren belül; azt javasolja, hogy 
amennyiben az önkéntes magatartási kódexek nem bizonyulnak sikeresnek, a tagállamok 
vállalják a szabályozási feladatot e területeken;

67. felszólítja a Bizottságot annak feltárására, hogy miként lehet hatékonyabban felhasználni 
az Unió pénzügyi ágazatának jogszabályait annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztók a nyugdíjakról és a nyugdíjakhoz kapcsolódó termékekről pontos és pártatlan 
pénzügyi tanácsadásban részesüljenek;

18. sz. kezdeményezés

68. kéri a Bizottságot, és az érintett tagállamokat, hogy jussanak megállapodásra különösen 
arról, hogy miként kerülhető el a kettős adóztatás és az adóztatás kettős elmaradása a 
határokon átnyúló nyugdíjak területén;

69. a diszkriminatív adókat a határokon átnyúló mobilitás komoly akadályának tekinti, és kéri 
azok haladéktalan leépítését, miközben megjegyzi, hogy az Unió korlátozott hatáskörrel 
rendelkezik a tagállami adópolitika területén;

19. sz. kezdeményezés

70. ésszerűnek tartja a kötelmi jogi akadályok felülvizsgálatát;

71. kéri a Bizottságot, hogy a rendelkezésre álló struktúrákon keresztül megfelelő módon 
vonja be a szociális partnereket;

20. sz. kezdeményezés

72. hangsúlyozza, hogy az 1. pillér nem fenntartható rendszerei komoly kockázatot jelentenek 
a nemzeti költségvetések számára;

73. hangsúlyozza az egységes módszertan alkalmazásának fontosságát az államháztartás 
hosszú távú fenntarthatóságának, azon belül pedig a nyugdíjakhoz fűződő kötelezettségek 
részarányának kiszámításakor;

74. felszólítja a tagállamokat – többek között a nyugdíjak megfelelőségére vonatkozó 2012. 
évi jelentés alapján –, hogy fokozzák az időskori elszegényedés megelőzésére irányuló 
tevékenységüket; hangsúlyozza, hogy amennyiben e tekintetben nem tesznek bátor 
lépéseket a nyugdíjrendszerek megerősítése érdekében, az Európa 2020 stratégia 
szegénységre és társadalmi kirekesztésre vonatkozó célját valószínűleg nem sikerül majd 
elérni;

75. hangsúlyozza, hogy a fenntarthatóbb és megfelelőbb nyugdíjrendszerek kialakításának 
kulcsa a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségek felszámolásának középpontba helyezése; 
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hangsúlyozza, hogy e tekintetben valamennyi tagállamban hathatósabb intézkedéseket kell 
tenni, például ami az egyenlő bérezés előmozdítását, a nemi alapú megkülönböztetés 
elleni küzdelmet, a gyermekek és idősek gondozásával töltött idő beszámítását, a nem 
önként választott részmunkaidős foglalkoztatás előfordulásának csökkentését, valamint 
bizonytalan állások esetében a munkakörülmények és nyugdíjfeltételek javítását illeti.
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