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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

„a megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek felé” című zöld 
könyvről
(2010/2239(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a „Zöld könyv – A megfelelő, fenntartható és biztonságos európai 
nyugdíjrendszerek felé” című, 2010. július 7-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)0365),

– tekintettel a demográfiai kihívásról és a generációk közötti szolidaritásról szóló, 2010. 
november XX-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság jelentésére a „Zöld könyv, a megfelelő, 
fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek felé” című 2010. július 7-i 
bizottsági közleményről2,

– tekintettel „a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról – Az 
Európa 2020 integrált iránymutatás II. része” című tanácsi határozatra irányuló bizottsági 
javaslatra (COM(2010)0193) és az erre vonatkozó 2010. szeptember 8-i állásfoglalására3,

– tekintettel „Az idősödő népesség hatásának kezelése az Unióban (2009-es jelentés az 
idősödésről)” című, 2009. április 29-i bizottsági közleményre (COM(2009)0180), 
valamint a 2010. szeptember 7-i állásfoglalására4,

– tekintettel a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről szóló, 2009. 
május 6-i állásfoglalására5,

– tekintettel a megújított szociális menetrendről szóló, 2009. május 6-i állásfoglalására6,

– tekintettel „A társadalombiztosítási rendszerek és a nyugdíjak jövőjéről: ezek 
finanszírozása és az individualizációs tendencia” című, 2008. november 20-i 
állásfoglalására7,

– tekintettel az EU-ban a társadalmi integráció előmozdításáról és a gyermekszegénységet is 
ideértve a szegénység elleni küzdelemről szóló, 2008. október 9-i állásfoglalására8,

– tekintettel az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett bizottsági javaslatra 
(COM(2005)0507) és a 2007. június 20-i állásfoglalására9,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris 
Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 

                                               
1 P7_TA(2010)XXXX
2 XXXX
3 P7_TA(2010)0309.
4 P7_TA(2010)0306.
5 P6_TA(2009)0371.
6 P6_TA(2009)0370.
7 HL C 16 E, 2010.1.22., 25. o.
8 HL C 9 E, 2010.1.15., 11. o.
9 HL C 146 E, 2008.6.12., 122. o.
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Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),
A. mivel az emberek a hosszabb ideig tartó és magasabb szintű tanulmányaik miatt idősebb 

korban válnak gazdaságilag aktívvá, az emberek általában a törvényes nyugdíjkorhatár 
elérését megelőzően lépnek ki a munkaerőpiacról, és a várható élettartam egyre 
növekszik,

B. mivel csökken a munkaerőpiacra belépő személyek száma (a munkaképes korú uniós 
lakosság száma 2012-től kezdve csökkenni fog), és emelkedik a nyugdíjasok száma (míg 
2008-ban minden 65 éves vagy ennél idősebb személyre 4 munkaképes korú uniós polgár 
jutott, 2020-ra öten, míg 2060-ra már csak ketten fognak jutni),

C. mivel az Európai Unió gazdasági kormányzásának figyelembe kell vennie a zöld könyv 
által bemutatott holisztikus megközelítést,

D. mivel a pénzügyi válság számos tagállamban munkanélküliséghez, növekvő költségvetési 
hiányhoz, valamint a nyugdíjak finanszírozásával kapcsolatos problémákhoz (akár 
adóbevételekből, akár más forrásból finanszírozzák azokat) vezetett,

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
Az uniós szint és a tagállamok
1. nagyra értékeli a zöld könyvben alkalmazott holisztikus megközelítést, amelynek nemzeti 

és uniós szinten is új lendületet kell adnia az időskori nyugdíjak biztosítása érdekében;
2. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak óriási kihívásokkal kell megküzdeniük abbéli 

erőfeszítéseik során, hogy a nyugdíjak megfeleljenek a polgárok által támasztott 
elvárásoknak;

3. hiányolja, hogy nem említik meg a kis- és középvállalkozói szférát, amely az EU egyik 
legnagyobb munkáltatójaként jelentős módon hozzá tud és akar járulni, illetve hozzá kell, 
hogy járuljon a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságának és megfelelőségének 
kialakításához;

4. felhívja a figyelmet, hogy a szilárd gazdaság- és szociálpolitika jelentékenyen ösztönzi a 
növekedést és a stabilitást;

5. úgy véli, hogy a nyugellátások területén a gazdasági kormányzás és különösen a 
Stabilitási és Növekedési Paktum keretein belül teret kell kapniuk a hosszú távú 
befektetéseknek;

6. hangsúlyozza, hogy a nyugdíjakért és a nyugdíjrendszerekért elsődlegesen a tagállamok 
tartoznak felelősséggel;

7. megállapítja, hogy az EU-ban hiányzik a közös kritériumkészlet, amelyek betekintést 
nyújtanának a különböző nyugdíjrendszerekbe, és ezért nem létezik minden rendszerre 
kiterjedő, átlátható felügyelet sem;

Nemek
8. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a zöld könyv nem szentel figyelmet a nemi dimenziónak, 
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annál is inkább, mert az életpályák különbözősége miatt a nők átlagosan alacsonyabb 
nyugdíjat kapnak;

9. hangsúlyozza a nyugdíjjogosultságok egyéni kialakításának fontosságát, olyan módon, 
amely biztosítja a nők és férfiak gazdasági függetlenségét;

MEGFELELŐSÉG
10. úgy véli, hogy nincsenek meg annak a feltételei, hogy európai szinten határozzák meg a 

megfelelő nyugdíj mértékét, mert az nagy mértékben függ a tagállamokra jellemző sajátos 
körülményektől;

11. úgy véli, hogy a tagállamok maguk felelősek azért, hogy gazdasági és szociális politikájuk 
keretein belül polgáraik számára megállapítsák a megfelelő nyugellátás mértékét;

12. hangsúlyozza, hogy a többféle nyugdíjrendszerek közül az általános rendszereknek (első 
pillér) a munkához kapcsolódó rendszerekkel (második pillér) való összekapcsolása 
szavatolja a leginkább a megfelelő nyugellátást;

13. hangsúlyozza, hogy a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága és megfelelősége 
szempontjából a harmadik pillér – a támogatott vagy támogatás nélküli egyéni 
megtakarítás – is kétségtelenül fontos szerepet játszik; 

14. megállapítja, hogy nagy nyomás nehezedik a nemzeti költségvetésekre, és a kiadások 
hatékonyságát sok tagállam felülvizsgálja; felhívja a tagállamokat arra, hogy mérlegeljék 
egyfajta kompenzáció bevezetésének a lehetőségét annak érdekében, hogy azok az 
adófizetők, akik az első és második pilléren belül nem tuják elérni a kitűzött szintet, a 
második pilléren belül befizetett nyugdíjjárulékok vagy a harmadik pilléren belül a 
magánnyugdíjpénztárba befizetett járulékok után kiegészítő kompenzációra váljanak 
jogosulttá; mindez hozzásegítheti a tagállamokat ahhoz is, hogy kialakítsák a három 
pillérből álló rendszert;

15. hangsúlyozza, hogy az infláció veszélyezteti a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát és 
megfelelőségét;

NYUGDÍJKERET
NYUGDÍJBAVONULÁSI ÉLETKOR
16. úgy véli, hogy a demográfiai tendenciák és a nyugdíjak finanszírozhatósága miatt 

elkerülhetetlen, hogy magasabb legyen a foglalkoztatottság, és hosszabb legyen a 
munkában eltöltött idő; megállapítja, hogy emelkedik a várható élettartam, ezért felhívja a 
tagállamokat, hogy mérlegeljék a törvényben előírt nyugdíjkorhatárnak a várható 
élettartammal való összekapcsolását;

17. megállapítja, hogy nagy különbségek vannak a törvényben előírt nyugdíjkorhatár és az 
idősek munkaerőpiacról való tényleges kivonulása között; ezért arra kéri a tagállamokat és 
a szociális partnereket, hogy osszák meg egymással jó tapasztalataikat, és kössenek olyan 
megállapodásokat, amelyek az aktív életszakasz meghosszabbítását eredményezik; 
például a hosszabban dolgozó munkavállalók jutalmazása által;

18. úgy véli, hogy a munkaerőpiacnak a rugalmasságra és a biztonságra törekedve azoknak az 
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idősebb munkavállalóknak, akik nehéz fizikai munkát és/vagy mentálisan megterhelő 
munkát végeznek,  kreatív megoldásokat – például a törvényben előírt nyugdíjkorhatár 
rugalmassá tételét, részidős nyugdíjakat, illetve módosított munkakörülményeket – kell 
kínálnia, ami során a munkaképességen – mint a munkakövetelmények és a 
munkavállalók teherbírása közötti fenntartható egyensúlyon – van a hangsúly; mindehhez 
fontos a koron alapuló megkülönböztetés ellen irányuló aktív fellépés;

AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA
19. sajnálatát fejezi ki, hogy a 2020-as stratégia nem fordít kifejezett figyelmet a fenntartható 

és megfelelő nyugdíjrendszerekre; 

20. úgy véli, hogy a 2020-as stratégia egyik sikere abban rejlik, ha többen dolgoznak, ez 
serkenti a gazdasági növekedést, és így fenntarthatóbbá válnak a nyugdíjrendszerek; 

21. a 2020-as stratégiával összhangban támogatja a célzott és aktív munkaerő-piaci politikát, 
amely biztosítja az idősebb munkavállalók, a nők, a kisebbségekhez tartozók és a tartós 
munkanélküliek magasabb arányú foglalkoztatottságát;

A FOGLALKOZTATÓI NYUGELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ (IORP) IRÁNYELV
MOBILITÁS ÉS ÁTVITEL
22. hangsúlyozza az EU-ban a munkaerő-piaci mobilitás egyre fontosabb voltát és 

szükségszerűségét;

23. megállapítja, hogy az első pilléren belül az alkalmazandó koordinációs rendelet 
szabályozza a nyugdíjjogosultságot, de a második pillér nyugdíjait illetően megoldásokat 
kell kidolgozni a hordozhatóságra;

24. úgy véli, hogy a kétpilléres rendszerek különbözősége és összetettsége miatt meg kell 
teremteni a felhalmozott nyugdíjjogosultságok hordozhatóságának keretfeltételeit, 
méghozzá oly módon, hogy a hordozhatóság az új szerződéseknél lép érvénybe úgy, hogy 
az átvitelre vonatkozó kérelem csak abban az esetben kerül elfogadásra, ha az átvitt 
biztosításmatematikai összeg időskori jövedelmet kifizető alapba kerül; úgy véli, hogy az 
adót abban a tagállamban kell kiszámítani és megfizetni, ahol a jogosultság 
felhalmozódott;

AZ UNIÓS SZABÁLYOK FELÜLVIZSGÁLATA
25. megállapítja, hogy az Európai Unió sok tagállama felismerte a nyugellátás második 

pillérének fontosságát, valamint hogy arról is gondoskodni kell, hogy ezek az ellátások 
megfeleljenek a kétpilléres ellátásokkal szemben állított európai keretfeltételeknek és 
kritériumoknak; 

26. úgy véli, hogy a második pillérre valamennyi munkavállalónak jogosultnak kell lennie, és 
a nem, az ágazat és/vagy a munkaszerződés alapján nem szabad megkülönböztetést 
alkalmazni;

27. felhívja az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy milyen módon lehetne a 
munkavállalók második pillér által nyújtott nyugdíjbiztosításban való részvételét 
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előmozdítani, és tegyen javaslatokat egy ilyen pillér létrehozására ott, ahol ez még nem 
létezik;

28. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák az idősköri nyugellátás témájában folytatandó 
társadalmi párbeszédet;

29. úgy véli, hogy a harmadik pillérre vonatkozó uniós szabályokat és azok zavartalan, 
határokon átívelő működését a belső piac megfelelő működése és az azonos feltételek 
létrehozása szempontjából közelebbről is meg kell vizsgálni;

AZ EURÓPAI SZABÁLYOZÁS/BEVÁLT GYAKORLATOK
30. támogatja az Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) 

létrehozását; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a testület számára biztosítsák 
mindazokat a feltételeket, amelyek a kitűzött feladatok hatékony elvégzéséhez 
szükségesek;

31. kiemeli annak fontosságát, hogy az államadósságnak a nyugdíjkötelezettségekből eredő 
része egységes módszerrel kerüljön kiszámolásra;

FIZETŐKÉPESSÉG
A FIZETŐKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOZÁS
INFORMÁCIÓK
BELÉPÉS ÉS BEFEKTETÉS
32. aggodalmát fejezi ki a hatóságok és a nyugdíjszolgáltató intézmények által az időskori 

jövedelemmel kapcsolatban a szükséges lépésekről, lehetőségekről, megszerezett 
jogosultságokról, várható eredményekről és a tényleges helyzetről nyújtott nem megfelelő 
tájékoztatás miatt; felhívja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy vezessenek be 
olyan intézkedéseket, amelyek lehetőséget és ösztönzést adnak a polgároknak arra, hogy 
saját megfelelő nyugellátásukról gondoskodjanak;

33. úgy véli, hogy a tagállamok és az alapok által az egyes polgároknak a megszerezett 
jogosultságokról nyújtott, többnyire a nemzeti nyugdíjnyilvántartás részét képező 
információkat uniós szinten össze kellene kapcsolni;

34. úgy véli, hogy a nyugellátások reformja, a szolgáltatással meghatározott
nyugdíjrendszerről a befizetésekkel meghatározott nyugdíjrendszerre vagy az utolsó bér 
helyett az átlagbért alapul vevő rendszerre való átmenet során a polgárokat időben és 
teljes körűen tájékoztatni kell a következményekről;

POLITIKAI KOORDINÁCIÓ
35. úgy véli, hogy a megfelelő, biztonságos és fenntartható nyugdíjrendszerről folytatott 

további eszmecseréhez hasznos lenne létrehozni egy olyan nyugdíjplatformot, amelyben a 
legjobb gyakorlatokat megosztó és a szakpolitikai kezdeményezések előkészítésében 
segítséget nyújtó érdekeltek képviseltetnék magukat;

36. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
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INDOKOLÁS

A demográfiai változások, azaz az egy ideje jellemző fordított korpiramis és a hosszabb 
várható élettartam, amely során az idősek hosszabb ideig maradnak egészségesek, tevékenyek 
és társadalmilag aktívak, olyan stratégia kidolgozására sarkallnak, amely újra kohéziót és 
koherenciát teremt a nyugdíjak területén. 

Elérkezett a legfőbb ideje annak, hogy olyan kezdeményezések szülessenek, amelyek újra 
definiálják a fiatalok és idősek jövőjét, a generációk és az emberek közötti szolidaritást, és így 
hozzájárulnak a fenntartható, biztonságos és megfelelő nyugdíjjövedelemhez.

Az előadó teljes mértékben tudatában van annak, hogy Európában nagy különbségek vannak a 
nyugdíjrendszerek között, emellett az új tagállamoknak és állampolgároknak további 
nehézségekkel kell szembenézniük, mert igen kívánatos lenne egy kockázatmegosztáson 
alapuló, diverzifikált (többpilléres) nyugdíjrendszer kialakítása. 

Ezenkívül a felosztó-kirovó rendszert alkalmazó tagállamok közül több is szembesül (főleg az 
EU-15-ök államai) azzal a jelenséggel, hogy erőteljesen növekednek a jelenlegi és jövőbeni 
költségek, ami egyre jobban megterheli a szolidaritást, és nagyobb terheket jelent a fiatalabb 
generációk számára. Ráadásul a pénzügyi és gazdasági válság megmutatta, hogy egyetlen 
nyugdíjrendszer sem ellenálló az ilyen eseményekkel szemben, és a magas költségvetési 
hiány, a nagyarányú munkanélküliség és a közterhek emelésének igen korlátozott lehetőségei 
főleg a felosztó-kirovó rendszereket érintik hátrányosan. 

A fiatalok átfogóbb képzésük miatt később lépnek be a munkaerőpiacra. Ezenfelül a 
munkavállalók a törvényben előírt nyugdíjkorhatárnál rövidebb ideig dolgoznak. Az emberek 
kevesebbet dolgoznak annál, mint amennyi időre a nyugdíjjogosultság fedezéséhez szükség 
lenne. A nyugdíj- és munkaügyi rendszerek rugalmassá tétele és egyénekre szabott kialakítása 
által lehetővé válhat a munkában eltöltött idő meghosszabbítása, az ilyen jellegű rendszerek 
azonban jelenleg nagyon ritkák.

Mindez különösen megnehezíti a Stabilitási és Növekedési Paktum feltételeinek a teljesítését, 
ha nem halmoznak fel megtakarításokat, és így a nyugdíjasok tekintetében vállalt 
kötelezettségeket teljes mértékben figyelembe kell venni.

Az előadó pozitívan értékeli az Európai Bizottság által bemutatott zöld könyvet, amelynek új 
ösztönzőket kell adnia a tagállamok, a szociális partnerek és az Unió feladatainak az 
ellátásához. Az egyes hatáskörök tiszteletben tartásával és megtartásával tehát együttesen 
olyan rendszert kell kiépíteni, amely fenntartható, biztonságos és a tagállamok helyzetéhez 
mérten megfelelő nyugdíjakat biztosít. Olyan modern rendszerről van szó, amely elismeri, 
hogy az Unión belüli szabad mozgás nem korlátozódik az első pilléren belüli ellátásokra, ezt 
ösztönzi, és abból indul ki, hogy az új generáció egészen biztosan, de a hatékonyan és 
eredményesen működő munkaerőpiac is igényli a mobilitást. Olyan rendszer ez tehát, amely 
nemcsak a jelenlegi, de a közeljövő problémáira is megoldást kínál. 
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I. Demográfiai változások

- A népességet az 55 éven felüliek korcsoportjai fogják a legerősebben dominálni.
- A várható élettartam tovább fog emelkedni: a férfiaké 76 évről (2008) 84 évre (2060), 

a nőké pedig 82 évről (2008) 89 évre (2060).
- A születések száma továbbra is alacsony (1,6) marad az EU-ban.
- A 65 éven felüliek aránya az aktív népességhez képest megduplázódik, és 25,4 

százalékról (2008) 53,5% százalékra nő.
- Az aktív népesség 2007 és 2020 között 3,7 százalékkal emelkedik a munkaerőpiacon 

jelen lévő nők magasabb száma miatt. 2020 után 13,6 százalékkal csökken az  aktív 
népesség.

- 2008-ban négy munkavállaló tartott el egy nyugdíjast. 2020-ban öt személy teszi majd 
ugyanezt, 2060-ban pedig ketten fognak eltartani egy nyugdíjast. 

- A (15 és 64 év közöttiekre vonatkozó) foglalkoztatási arány 70,6 százalékról (2007) 
74,1 százalékra (2060) fog nőni.

- Az EU-ban az emberek átlagosan 61,4 éves korukban mennek nyugdíjba 2010-ben.

Az elöregedéssel kapcsolatos állami kiadások 2060-ra átlagosan a GNP 4,75 százalékára 
növekednek, míg a nyugdíjkiadások a GNP 2,4 százalékát teszik majd ki.

A pénzügyi és gazdasági válság a demográfiai változásokkal együtt hatást gyakorol a 
nyugdíjrendszerekre. A magasabb munkanélküliség, az alacsonyabb növekedés, az 
alacsonyabb befektetési hozamok és a magasabb államadósság miatt a nyugdíjrendszereknek 
nehezebb a megfelelő nyugdíjak biztosítása, illetve egyes esetekben a megállapodások 
betartása. A tagállamok többségében a jelenlegi nyugdíjasok még nem érzékelték a válság 
hatásait, néhány tagállamban viszont a takarékossági intézkedések a nyugellátások 
csökkentéséhez vezettek.

A nyugdíjrendszerek reformja során számos tagállam az első pilléren belüli csökkentés 
mellett döntött. A pénzügyi fenntarthatóság fontos ugyan, de a megfelelő jövedelemről való 
gondoskodást is szem előtt kell tartani. A költségvetés fenntarthatósága és a nyugdíjrendszer 
megfelelősége nem egymást kizáró célkitűzéseket képvisel, hanem ugyanannak az éremnek a 
két oldalát jelenti. A valódi fenntarthatóságot nem lehet anélkül elérni, hogy ne 
gondoskodnánk a nyugdíjak megfelelőségéről. Ha a nyugdíjrendszerek nem megfelelőek, 
akkor ez alacsonyabb fogyasztáshoz, valamint a keresletcsökkenésen keresztül gazdasági 
instabilitáshoz és így pénzügyi problémákhoz vezethet. Ezenfelül a szociális biztonságot 
érintő egyéb állami kiadásokra is nagy nyomás nehezedhet. 

II. Feladatok

A fenntartható nyugdíjrendszerért és a megfelelő nyugdíjakért az állam, a szociális partnerek 
és az egyének megosztva felelősek.

Az első pillér az adófizetők közötti szolidaritáson alapul. A legtöbb esetben állami pillérről 
beszélhetünk, amelynek a finanszírozása a felosztó-kirovó rendszer segítségével történik.  

A második pillérért a munkaadók és a munkavállalók a kormány és a szociális partnerek által 
kidolgozott jogi szabályozás keretein belül befizetendő közös járulékokkal együttesen 
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felelősek.

Az illegális munkavállalás felszámolása is fontos szerepet játszik a nyugdíjrendszerek 
megőrzésében.

Az első és második pillér képezi a megfelelő nyugdíjrendszer alapját. Az előadó ebben a 
jelentésben megfelelő nyugdíjon azt a minimálnyugdíjat érti, amelyet minden tagállam maga 
határoz meg.
A harmadik pillér ez egyéni járulékokon alapul. 

A nyugdíjrendszerek jövőbeni reformjához elengedhetetlen az első és második pillér 
összekapcsolása, amelyek a különböző tagállamokban részben fedik egymást, valamint 
szorosan kapcsolódnak a harmadik pillérhez. Uniós szinten erős, nyílt koordinációs 
módszernek kell biztosítania, hogy az első pilléren belüli kötelezettségek fenntarthatóak és 
megfelelőek legyenek, míg a második pillért úgy kell módosítani, hogy a szociális partnerek 
nagyobb szerephez jussanak. Ezenkívül a harmadik pillérre vonatkozóan körültekintőbben 
kell szabályozni a nyugdíjalapok fizetőképességét. 

III. Hatáskörök 

A nyugdíjrendszerek elsődlegesen a tagállamok hatáskörébe tartoznak, azonban például a 
belső piac működése, a Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP) követelményei és az Európa 
2020 stratégia szempontjából fontos az uniós szintű koordináció is. Más uniós eszközök –
mint például a nyílt koordinációs módszer – az egyes tagállamok részére nyújtanak segítséget.

A nyugdíjkiadásoknak az egyik tagállam államháztartására gyakorolt hatása komoly 
következményekkel járhat a többi tagállamra nézve is. Ezért az SNP-ben foglaltaknak meg 
kell jelenniük a nemzeti szakpolitikában, elsősorban az első nyugdíjpillérben. A 
nyugdíjalapok a pénzügyi piacok elválaszthatatlan részét képezik. A kiegészítő nyugdíjakról 
(második pillér) szóló irányelv az IORP-irányelv (a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló 2003/41/EK irányelv) hatálya alá esik, 
amely mind a mai napig csak korlátozott fedezetet tartalmaz a szabályozás hatálya alá eső 
nyugdíjalapok tekintetében. Mindez egyenlőtlenséghez vezet a szabályozás hatálya alá eső és 
az oda nem tartozó nyugdíjalapok kezelésében és ellenőrzésében.
A pénzügyi és gazdasági válság egyértelműen rámutatott a nyugdíjalapok uniós szintű 
felügyeletének fontosságára. Ebben az összefüggésben napirenden van a Szolvencia I. és II. 
irányelvekben előírt fedezetek és az irányelvek hatékonyságának vizsgálata. Az előadó szilárd 
meggyőződése, hogy az érintett három irányelv ilyen jellegű felülvizsgálata nem történhet 
meg a zöld könyvre adott válaszok figyelembevétele nélkül. 

IV. Változó munkaerőpiac

A munkaerőpiac rugalmassága és biztonsága közötti egyensúly pozitívan befolyásolja a 
gazdaság alkalmazkodóképességét, és erősíti az európai szociális modellt. A jelenlegi 
munkaerőpiacon elengedhetetlen, hogy a munkavállalók könnyen és pénzügyi akadályok 
nélkül változtathassanak munkahelyet. A munkaadók számára lehetővé kell válnia, hogy az 
elvárt képességekkel rendelkező, megfelelő személyt alkalmazzák. Ez a munkaerő-piaci 
mobilitás akadályainak felszámolása érdekében a nyugdíjrendszerek modernizálását is maga 
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után vonja. Itt jegyzendő meg az is, hogy a munkaerőpiacnak a nyugdíjasok számára is 
rugalmasnak kell lennie.

A munkaerőpiac rugalmassá tétele és a nők foglalkoztatottsági arányának növekedése miatt a 
nyugdíjrendszerek – a teljes karriert befutott, átlagos jövedelemmel rendelkező férfiakra 
alapozott – számításai elavultak, és ezért ezen a téren is modernizációra van szükség. Már 
csak azért is, mert a polgároknak joguk van a saját nyugdíjukra és a nyugdíjrendszer 
(elsősorban az első pillér) költségeire vonatkozó helytálló tájékoztatáshoz.

A rugalmas biztonságot célzó rendelkezések kulcsszerepet játszanak a munkában eltöltött idő 
meghosszabbításában. A munkavállalókat az aktív életszakasz meghosszabbítására kell 
ösztönözni – például azáltal, hogy megújul a munkaerő-piaci politika, és javulnak a 
munkakörülmények. Uniós, nemzeti és helyi szinten a politikának az aktív öregkort kell szem 
előtt tartania.

V. Esélyegyenlőség

A zöld könyv nem fordít külön figyelmet a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségre. A 
férfiakkal összehasonlítva a nőket gyakrabban foglalkoztatják atipikus szerződésekkel. A nők 
átlagban kevesebbet keresnek a férfiaknál, és gyakrabban függesztik fel a karrierjüket, hogy 
gondozási feladatokat lássanak el. Ennek következményeként gyakran alacsonyabb a 
nyugdíjuk is, így az idősebb nőknél magasabb a szegénység kockázata – többek között azért 
is, mert hosszabb ideig élnek (még akkor is, ha e téren csökken a nemek közötti különbség). 
Bizonyos felosztó-kirovó rendszerekben a gondozási időszakot is beszámítják a járulékba. 
Mindez azonban nem jellemző a kiegészítő nyugdíjrendszerekre. Felmerül az a kérdés is, 
hogy milyen módon finanszírozandó a szolidaritáson alapuló rendszer. 

Az előadó véleménye szerint a szociális biztonság területén alapvetőnek kell lennie a 
pénzügyi függetlenségnek. Az egyéni nyugdíjjogosultságok gazdasági függetlenséget 
biztosítanak a nők és a férfiak számára. 
A rugalmassá tétel és a nők és férfiak közötti különbségek felszámolásának eléréséhez esetleg 
megoldást kínálhat az a megvizsgálandó lehetőség, hogy a nyugdíjalapokhoz érkező járulékok 
megfelelőségét azon évek száma alapján ítéljék meg, amelyek alatt járulékot kell fizetni az 
adott nyugdíjjogosultság biztosítása érdekében.

VI. Tájékoztatás

A nyugdíjrendszer és az azzal kapcsolatban a polgároknak nyújtott tájékoztatás átláthatósága 
nagy jelentőséggel bír a bizalom szempontjából. A megfelelő nyugdíj biztosítása érdekében 
tudatosítani kell az emberekben a nyugdíjrendszer különböző pillérei által biztosított 
lehetőségeket. A különböző kockázatokra vonatkozó helytálló információknak is 
hozzáférhetőknek kell lenniük. A válság felerősítette annak a szükségességét, hogy a 
szakpolitika formálói a nyugdíjpolitika és a jövőbeni nyugdíjjövedelmek átláthatóvá tétele 
által stabilitást biztosítsanak. A polgárok csak ekkor tudnak a nyugellátásukra vonatkozóan 
megfontolt döntéseket hozni.

Az előadó ebben az összefüggésben döntő fontosságúnak tartja, hogy a polgárokban 
tudatosuljon, hogy minél hamarabb el kell kezdeniük a nyugdíj-előtakarékosságot (pénzügyi 
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képzés).


