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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:

Nyugdíjkeret

1. megjegyzi, hogy mind az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások, mind a stabilitási és 
növekedési egyezmény hivatkozik korral összefüggő állami kiadásokra; elismeri, hogy a 
nyugdíjkötelezettségek megfelelő figyelembevétele a fenntarthatóság számos feltétele 
közül csupán az egyik; sürgeti, hogy a gazdasági kormányzás reformja során megfelelő 
módon vegyék figyelembe ezt a vonatkozást;

2. tekintettel arra, hogy a fenntartható és jól működő nyugdíjrendszer kiemelkedően fontos a 
fenntartható államháztartás érdekében, sürgeti a Bizottságot, hogy a túlzott hiány esetén 
követendő eljárásokhoz kapcsolódó határozatok kezdeményezésekor olyan rendszert 
szorgalmazzon, amely méltányos módon figyelembe veszi a nyugdíjreformok teljes 
költségeit;

3. hangsúlyozza, hogy az államháztartás fenntarthatóságának érdekében az értékelésnek 
tartalmaznia kell mind az állam, mind a magánszektor teljes adósságát; emlékeztet rá, 
hogy a nyugdíj-megtakarítások nem pusztán a nyugdíjakra elkülönített megtakarításokat 
jelentik; kéri, hogy az államháztartásoknak a nyugdíjrendszerre vonatkozó fedezetlen 
kötelezettségeit teljes körűen tegyék átláthatóvá azáltal, hogy ezeket figyelembe veszik a 
GDP-arányos államadósság kiszámításakor;

4. továbbra is szorgalmazza, hogy a belső piac működésének javítása és a munkavállalók 
mobilitásának elősegítése érdekében a tagállamok fokozottabb mértékben integrálják 
politikáikba az uniós dimenziót;

5. megjegyzi, hogy a nyugdíjreformokat a népesség elöregedése és a pénzügyi és gazdasági 
válság teszi szükségessé, ugyanakkor kijelenti, hogy a reformok elsődleges céljául azt kell 
kitűzni, hogy mindenki megfelelő szintű nyugellátásban részesüljön;

6. úgy véli, hogy az EU jelentős szerepet játszhat a megfelelő nyugellátás meghatározásának 
kialakításában olyan áru- és szolgáltatáscsomag formájában, amely tisztességes munkával 
eltöltött élet után az idős embereknek járna;

7. elismeri, hogy nem létezik tökéletes nyugdíjrendszer, de meggyőződése, hogy az állami, 
ágazati és magánrendszert, valamint a tőkefedezeti és felosztó-kirovó rendszert tartalmazó 
többpilléres kiegyensúlyozott modellt kellene kialakítani; véleménye szerint az elöregedő 
lakosságot sújtó szegénység növekedésének megakadályozása érdekében minden 
tagállamnak egy, a nyugállományba vonulás utáni minimális céljövedelmi szintet kellene 
meghatároznia;

8. megjegyzi, hogy bár a piacon több nyugdíjtermék is van, ezekhez nem minden európai 
polgár fér hozzá;
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9. elismeri, hogy a munkavállalók általában nem dolgoznak az elméleti nyugdíjkorhatár 
eléréséig; hangsúlyozza, hogy a fenntarthatóság elérésének első számú prioritása annak 
biztosítása, hogy a megfelelő foglalkoztatásbővítési politikák végrehajtása révén a 
munkavállalók képesek legyenek e korhatár eléréséig dolgozni;

10. úgy véli, hogy a magasabb szintű foglalkoztatás a legjobb válasz az állami 
nyugdíjrendszerek pénzügyi megalapozottságának biztosítására, továbbá hogy az EU-nak 
a magasabb szintű munkaerő-piaci részvétel és a magasabb arányú foglalkoztatás 
megvalósításának módjaira kellene összpontosítania;

11. úgy véli, hogy a nyugdíjkorhatár emelésének összhangban kell lennie a várható életkorral 
és a munkakörülményekkel;

A FOGLALKOZTATÓI NYUGELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ (IORP) IRÁNYELV

12. megjegyzi, hogy az IORP-irányelv tagállamok által történő végrehajtása általánosságban 
késik; tudatában van annak, hogy a tagállamok számára nehézséget jelentett ezen új 
szabályok és elvek saját nemzeti rendszerükbe történő átemelése;

13. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye egyértelművé, hogy mikor veszi kezdetét határokon 
átnyúló tevékenység, figyelembe véve ezenkívül a munkavállalók kiküldetéséről szóló 
irányelv rendelkezéseit és általánosságban a külföldön élő polgárok helyzetét, továbbá azt, 
hogy a nemzeti szociális és munkaügyi törvények, beleértve a kötelező tagságot, csak a 
nyugdíjpénztárakra vonatkoznak; ezenkívül sürgeti a Bizottságot, hogy a felügyeleti 
arbitrázs elkerülése érdekében folytassa a technikai rendelkezésekre vonatkozó szabályok 
további összehangolását, különös tekintettel a technikai kamatlábra; javasolja a 
tagállamoknak, hogy engedélyezzék a pénzeszközök felcímkézésének gyakorlatát;

FIZETŐKÉPESSÉG

14. úgy véli, hogy a Szolvencia II projekt értékes kiindulópont a foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények számára történő fizetőképességi rendszer kidolgozásához; 
hangsúlyozza, hogy egy ilyen rendszert hozzá kell igazítani a nyugdíjak 
jellegzetességeihez, különös tekintettel a nyugdíjjogosultságok feltételességére, a 
nyugdíjportfóliók időtartamára és a homogén termékportfóliót működtető elkülönített célú 
eszközre;

15. igen fontosnak tartja a Szolvencia II. minőségre vonatkozó elemeinek a foglalkoztatói 
nyugellátást szolgáltató intézményekre történő alkalmazását; megjegyzi, hogy ez
különösen vonatkozik a helyes kockázatkezeléssel kapcsolatos előírásokra;

16. megjegyzi, hogy a nyugdíjalapok, beleértve a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézményeket, továbbra is önálló pénzintézetekként szabályozzák és felügyelik, jóllehet a 
tevékenységeket a gyakorlatban konglomerátumok végzik;

17. álláspontja szerint az újonnan létrejött Európai Ellenőrző Hatóságnak (Európai Biztosítás-
és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság, EIOPA) fontosabb szerepet kellene 
játszania általában a nyugdíjalapokra, és konkrétan a foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézményekre vonatkozó fizetőképességi rendszer kidolgozásában;
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FIZETÉSKÉPTELENSÉG

18. tudomásul veszi a fizetésképtelenségről szóló irányelv végrehajtása és alkalmazása terén 
tapasztalt széles körű változatosságot; megjegyzi, hogy bár a jogi előírások nagyjából 
megfelelőek, előfordulhat, hogy az eredmény nem kielégítő, ami az irányelv 
célkitűzésével ellentétes; utal a Bizottság következtetésére, amelynek értelmében az 
irányelv 8. cikke szerinti kötelezettségek végrehajtásának bizonyos eseteiben felvethető, 
hogy ezen intézkedések némelyike milyen mértékben megfelelő az alkalmazottak és a 
nyugdíjasok érdekeinek a munkaadó fizetésképtelensége esetén történő védelmére, 
továbbá hogy számos kérdést napirendre kell tűzni;

19. sürgeti a Bizottságot, hogy kövesse nyomon alaposan ezen irányelv végrehajtását, 
indokolt esetben lépjen fel a tagállamok ellen, és az irányelv felülvizsgálatakor vegye 
figyelembe a munkaadó munkavállalóval vagy nyugdíjalappal szembeni pénzügyi 
kötelezettségeit érintő konkrét helyzetet; álláspontja szerint elvként kellene alkalmazni, 
hogy a munkaadó által biztosított munkavállalói nyugdíjjogosultságokat teljes mértékben 
finanszírozni kell és el kell különíteni a munkaadótól;

20. hangsúlyozza, hogy a nyugdíjalapokra, köztük a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézményekre vonatkozó fizetőképességi rendszerrel kapcsolatos kérdések és a 
nyugdíjgarancia-rendszer szorosan kapcsolódik a fizetésképtelenségről szóló irányelv 8. 
cikkéhez kapcsolódó kérdések megfelelő rendezéséhez;

TÁJÉKOZTATÁS

21. elismeri, hogy az alkalmazottak nyugdíjjal kapcsolatos ismeretei igen korlátozottak; 
álláspontja szerint az alkalmazottakat megfelelőbben kellene tájékoztatni az általuk 
felhalmozott nyugdíjjogosultságról, az ezekre vonatkozó feltételekről, a jogosultság 
biztonságáról és hordozhatóságáról, valamint a célként meghatározott szint eléréséhez 
szükséges további megtakarítások lehetséges szükségességéről;

22. megjegyzi, hogy a szélesebb választék nem mindig előnyös; hangsúlyozza, hogy a téma 
kevéssé foglalkoztatja az alkalmazottakat és igen összetett; véleménye szerint az 
alapértelmezett lehetőségeknek rendelkezésre kell állniuk, lehetőleg kötelező tagsággal, a 
kimaradási lehetőségeket pedig korlátozni kellene;

POLITIKAI KOORDINÁCIÓ

23. emlékeztet rá, hogy a nyugdíjak kérdését Barroso elnök már első elnöki ciklusában 
kiemelt fontosságú témaként jelölte meg; álláspontja szerint mindeddig nem létezett 
egységes és átfogó megközelítés; üdvözli a zöld könyvet, amely az első lépés egy ilyen 
megközelítés felé; várakozással tekint a jövőbeli konkrét jogalkotási javaslatok elé;

24. sürgeti a Bizottságot, hogy fektessen nagyobb hangsúlyt a nyugdíjak kérdésére azáltal, 
hogy Barroso elnök elnökletével munkacsoportot hoz létre valamennyi érintett 
főigazgatóság nyugdíjügyekkel kapcsolatos szakértőinek bevonásával, különös tekintettel 
az ECFIN, MARKT, EMPL, TAXUD és SANCO főigazgatóságokra, valamint az 
Eurostat szolgálataira és az EKB-ra.


