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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendjéről
(2012/2234(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) 
és a Parlament erről szóló 2011. február 3-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Bizottság „Fehér könyv – A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai 
nyugdíjak menetrendje” című 2012. február 16-i közleményére (COM(2012)0055),

– tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság „Fehér könyv – A megfelelő, biztonságos és 
fenntartható európai nyugdíjak menetrendje” című 2012. február 16-i bizottsági 
közleményről szóló jelentésére,2,

– tekintettel az Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi 
Összetartozás Főigazgatósága és a Szociális Védelmi Bizottság által közösen készített 
„Pension Adequacy in the European Union 2010–2050” (A nyugdíjak megfelelősége az 
Európai Unióban 2010–2050) című jelentésre (a nyugdíjak megfelelőségéről szóló 2012. 
évi jelentés),

– tekintettel az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága és a 
Gazdaságpolitikai Bizottság által közösen készített „The 2012 Ageing Report: Economic 
and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010–2060)” (2012. évi jelentés 
az idősödésről: Gazdasági és költségvetési előrejelzések az EU 27 tagállamára 
vonatkozóan (2010–2060) című jelentésre3,

– tekintettel a „2012. évi éves növekedési jelentés” című 2011. november 23-i bizottsági 
közleményre (COM(2011)0815) és erről szóló 2012. január 31-i állásfoglalására4,

– tekintettel a tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatásokról szóló, 
2010. október 21-i 2010/707/EU tanácsi határozatra5,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris 
Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

A. mivel a Parlament a Bizottság „Zöld könyv a megfelelő, fenntartható és biztonságos 
európai nyugdíjrendszerek felé” című közleményéről szóló jelentésében többek között 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0058.
2 EESC/SOC/457, 2012. július 12.
3 ISBN 978-92-79-22850-6
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0047.
5 HL L 308., 2010.11.24., 46. o.
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hangsúlyozta:

– a lakosság idősödése miatt kialakult nyugdíjkihívás hatalmas súlyát, amelyet súlyosan 
fokoz a pénzügyi és gazdasági válság;

– a „holisztikus megközelítés” alkalmazásának fontosságát annak érdekében, hogy a 
nyugdíjakkal kapcsolatos kihívást integrált módon, e probléma szélesebb, 
foglalkoztatási, társadalmi, makrogazdasági és pénzpiaci politikai összefüggésében 
kezeljék;

– a megfelelő, fenntartható és biztonságos nyugdíjak biztosításának a foglalkoztatás 
magasabb szintjétől, a nagyobb termelékenységtől és gazdasági növekedéstől való 
alapvető függését;

– a tagállamok azon erkölcsi kötelességét, hogy garantálják az állami (első pillérbe 
tartozó) nyugdíjakat – szükség esetén minimumellátásokkal kiegészítve –, hogy a 
szegénységi küszöböt meghaladó, tisztességes jövedelmet biztosítsanak;

– a nők és a férfiak között a munkában és a gondozói feladatokban való részvétel 
tekintetében fennálló különbségekből adódó, nemek közötti nyugdíj-egyenlőtlenségek 
kiküszöbölésének fontosságát;

– annak szükségességét, hogy megvizsgálják a törvényben előírt nyugdíjkorhatár és a 
várható élettartam összekapcsolásának lehetőségét, egyúttal lehetővé téve a 
munkavállalók számára, hogy hosszabb és egészségesebb életet éljenek annak 
érdekében, hogy munkavállalói karrierjüket kiterjesszék a törvényben előírt 
nyugdíjkorhatárig;

– a tagállamok nyugdíjrendszerei közötti markáns különbségeket (például a 
finanszírozás, a szolidaritás mértéke, az irányítási struktúra, a jogosultságok típusa 
tekintetében), így annak szükségességét, hogy a szubszidiaritás elvét maradéktalanul 
tiszteletben tartva a tagállamok megőrizzék a teljes felelősséget nyugdíjrendszereik 
szervezeti felépítése tekintetében;

– a nyugdíjakkal és az idősekkel összefüggő állami kiadások nyilvánosságra hozatalának 
és a tagállami költségvetések hosszú távú fenntarthatóságával összefüggő 
számításokban való figyelembevételének fontosságát a nemzedékek közötti méltányos 
tehermegosztás biztosítása érdekében;

– annak szükségességét, hogy minden munkavállaló egyenlően hozzáférhessen a 
cégénél vagy ágazatában működő kollektív nyugdíjbiztosításhoz, és hogy a polgárok 
jobb tájékoztatást kapjanak felhalmozott nyugdíjjogosultságaikról;

– annak fontosságát, hogy a tagállamok tegyenek konkrét lépéseket az Európa 2020 
stratégia végrehajtására, mivel a foglalkoztatás, a termelékenység és az inkluzív 
gazdasági növekedés fokozása elengedhetetlen a megfelelő és fenntartható nyugdíjak 
eléréséhez;

– annak szükségességét, hogy az uniós szabályozás kollektív foglalkoztatói 
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nyugdíjrendszerek kialakulásához vezessen;

B. mivel az utóbbi évtizedek legsúlyosabb pénzügyi és gazdasági válsága mély 
államadósság-válsággá alakult át, amely súlyosan érintette az uniós polgárok millióinak 
nyugdíjjövedelmét;

C. mivel a háború utáni magas születésszámú, úgynevezett „baby boom” generáció első 
csoportja elérte a nyugdíjkorhatárt, aminek következtében a demográfiai kihívás többé 
nem jövőbeli feladat, hanem napjaink valósága, továbbá a 60 évesnél idősebbek száma 
évente több mint 2 millióval növekszik, ami a korábbi évtizedek adatának kétszerese;

D. mivel a hosszú távú demográfiai és termelékenységi trendek – a gazdasági válságtól 
függetlenül is – alacsony, a korábbi évtizedeknél jelentősen alacsonyabb ütemű gazdasági 
növekedési forgatókönyv megvalósulását jelzik előre Európa számára;

E. mivel a felosztó-kirovó nyugdíjrendszereket hátrányosan érintette a munkanélküliség, a 
tőkefedezeti rendszereket pedig a csalódást keltő pénzpiaci hozamok sújtják;

F. mivel a nyugdíjrendszerek az európai szociális modell kulcsfontosságú elemét képezik, 
amelyek tisztességes életszínvonalat biztosítanak az idősek számára;

Bevezetés

1. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a pénzügyi és gazdasági válság súlyos elmélyülése 
következtében a nyugellátások számos tagállamban csökkentek; sajnálatát fejezik ki a 
válság által legmélyebben érintett tagállamokban végrehajtott csökkentések miatt, 
amelyek számos nyugdíjast sodortak szegénységbe vagy a szegénység által fenyegetett 
helyzetbe;

2. hangsúlyozza egy hosszú távon alacsony növekedéssel járó gazdasági forgatókönyv 
megvalósulásának valószínűségét, ami megköveteli majd, hogy a tagállamok szigorú 
feltételek mellett hajtsák végre költségvetéseik konszolidálását és gazdálkodásuk 
reformját; egyetért tehát a Bizottság fehér könyvében kifejtett azon véleménnyel, hogy az 
embereknek szükségük lesz arra, hogy kiegészítő foglalkoztatói és – lehetőség szerint –
magánnyugdíj-megtakarításokat halmozzanak fel;

3. hangsúlyozza, hogy az első pillérbe tartozó nyugdíj marad a nyugdíjasok legfontosabb 
jövedelemforrása; felhívja a tagállamokat, hogy hajtsanak végre reformokat első pilléres 
rendszereikben, a járulékfizető éveket hozzáigazítva a nyugdíjasok és a munkaképes 
korúak változó arányához, többek között annak érdekében is, hogy az állami 
nyugdíjkiadások ne szorítsanak ki más fontos kormányzati kiadásokat; felhívja a 
tagállamokat annak garantálására, hogy az első pilléres nyugdíjak – szükség esetén 
minimumellátásokkal kiegészítve – tisztességes minimumjövedelmet biztosítsanak;

4. megállapítja, hogy a válság rávilágított mind a tőkefedezeti, mind a felosztó-kirovó 
nyugdíjrendszerek sebezhetőségére; több pilléren alapuló nyugdíjrendszereket javasol, 
amelyek legalább az alábbiakból állnak:

i. állami, első pillérbe tartozó, tisztességes minimumnyugdíj;
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ii. tőkefedezeti, munkavégzéshez kapcsolódó, kötelező, kollektív, második pillérbe 
tartozó nyugdíj, amelyet lehetőség szerint (ágazati) szociális partnerek irányítanak; 

iii. egyéni, harmadik pillérbe tartozó, magánmegtakarításokon alapuló nyugdíj; 

felhívja azokat a tagállamokat, hogy ahol még ez nem létezik, ott fontolják meg ilyen 
vagy hasonló rendszer bevezetését; felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
nyugdíjak területét érintő minden hatályos vagy jövőbeli szabályozás mozdítsa elő a 
többpilléres nyugdíjrendszerek kialakulását;

5. elismeri a nyugdíjalapok mint jelentős és megbízható hosszú távú befektetők fontosságát 
az EU gazdaságában; hangsúlyozza jelentőségüket az Európa 2020 stratégia gazdasági 
növekedéssel, több és jobb munkahellyel és a szociálisan befogadó társadalom 
megvalósításával kapcsolatos fő céljainak elérésében; sürgeti a Bizottságot, hogy az uniós 
szabályozások bevezetése vagy módosítása – különösen a foglalkoztatói nyugellátást 
biztosító intézményekről szóló irányelv felülvizsgálata – során ne veszélyeztesse a 
nyugdíjalapok befektetési potenciálját;

6. véleménye szerint a nyugdíjakkal kapcsolatos kihívás átfogó megoldása érdekében –
figyelembe véve a munkában eltöltött idő meghosszabbításának szükségességét, a 
munkafeltételek és az élethosszig tartó tanulás oly módon való átalakítását, amely 
lehetővé teszi, hogy az emberek tovább dolgozzanak – kiemelkedően fontos a kormányok 
és a szociális partnerek közötti konszenzus;

7. üdvözli a fehér könyv fő irányát, amely a munkaviszonyban és nyugdíjban töltött idő 
közötti egyensúlyt, a kiegészítő foglalkoztatói és magánnyugdíj-megtakarítások 
fejlesztését és az EU nyugdíjfelügyeleti eszközeinek megerősítését javasolja középpontba 
állítani;

A foglalkoztatási arány növelése és a munkaviszonyban és nyugdíjban töltött idő közötti 
egyensúly megteremtése 

8. hangsúlyozza, hogy a tagállami költségvetések kiegyensúlyozásához és a megfelelő, 
biztonságos és fenntartható nyugdíjak finanszírozásához szükséges adóbevételek és 
szociális- és nyugdíjjárulékok kizárólag olyan strukturális reformok végrehajtása révén 
szedhetők be, amelyek arra irányulnak, hogy az emberek többet és tovább dolgozzanak; 
rámutat arra, hogy fennáll annak a kockázata, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás csak 
részleges nyugdíjjogosultságokat eredményez; felhívja a tagállamokat, hogy különítsenek 
el pénzeszközöket a nyugdíjba vonuló népesség miatt emelkedő állami költségek 
ellensúlyozására;

9. hangsúlyozza, hogy mivel most vonulnak nyugdíjba a világháború után született nagy 
létszámú („baby boom”) generáció első csoportjai, egyre gyorsabban növekszik a 
demográfiai helyzet alakulása miatt a nemzeti költségvetésekre és nyugdíjrendszerekre 
nehezedő nyomás; rámutat a foglalkoztatás növelését, a korai nyugdíjazási lehetőségek 
kivezetését, valamint a várható élettartam növekedésével a törvényben előírt és a 
tényleges nyugdíjkorhatár fenntartható alapokra helyezését célzó strukturális reformok 
kidolgozása és végrehajtása terén a tagállamok előrelépésében és törekvéseiben 
tapasztalható egyenetlenségekre; hangsúlyozza, hogy a reformok fokozatos végrehajtását 
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elmulasztó tagállamok később olyan helyzetben találhatják magukat, hogy a reformokat 
sokkszerűen és jelentős társadalmi következményekkel járó módon kell végrehajtaniuk;

10. ismételten felszólít arra, hogy legyen szoros kapcsolat a nyugellátás és a munkával töltött 
évek, valamint a befizetett járulékok között („biztosításmatematikai méltányosság”) annak 
biztosítására, hogy a több és hosszabb ideig végzett munka a jobb nyugdíj révén 
kifizetődő legyen a munkavállalók számára; javasolja, hogy a tagállamok a szociális 
partnerekkel konzultálva tegyék lehetővé az egyes munkavállalók számára, hogy önkéntes 
alapon a törvényben meghatározott nyugdíjkorhatár után is dolgozzanak, mivel a 
befizetési időszak meghosszabbítása és ugyanakkor az ellátások folyósítási időtartamának 
lerövidítése révén a munkavállalók gyorsan csökkenthetik az esetleges 
nyugdíjszakadékokat;

11. hangsúlyozza, hogy a tapasztalatok szerint tévesnek bizonyult a korai nyugdíjazás mögött 
meghúzódó azon feltételezés, hogy az idősebb munkavállalók korai nyugdíjazásának 
engedélyezése munkahelyeket tesz elérhetővé a fiatalok számára, mivel a fiatalok 
foglalkoztatási aránya tekintetében legjobban teljesítő tagállamok egyúttal az idősebb 
munkavállalók foglalkoztatási aránya terén is élen járnak;

12. felhívja a szociális partnereket, hogy alkalmazzanak életciklus alapú megközelítést a 
humánerőforrás-gazdálkodás tekintetében, és alakítsák át a munkahelyi gyakorlatokat; 
felhívja a munkaadókat, hogy dolgozzanak ki olyan programokat, amelyek biztosítják, 
hogy a munkavállalók tovább dolgozhassanak; felhívja a munkavállalókat, hogy vegyenek 
részt aktívan a rendelkezésükre álló képzési lehetőségekben, és munkaképes korukban 
végig őrizzék meg piacképességüket a munkaerőpiacon;

13. sürgeti a tagállamokat, hogy határozottan lépjenek fel annak érdekében, hogy 
megvalósuljanak a nemek közötti egyenlőségről szóló európai paktumban (2011–2020) 
megfogalmazott törekvések, amelyek középpontjában a nemek közötti különbségek 
csökkentése, a nemi alapon történő elkülönülés elleni fellépés, valamint a férfiak és nők 
számára a munka és a magánélet közötti jobb egyensúly előmozdítása áll; hangsúlyozza, 
hogy e célok kulcsfontosságúak a nők foglalkoztatottságának növelése és a munkaképes 
korú és idős nők szegénysége elleni küzdelem szempontjából;

A kiegészítő magánnyugdíj-megtakarítások növelése

14. üdvözli, hogy a fehér könyv szorgalmazza a kiegészítő foglalkoztatói nyugdíjak és 
magánnyugdíj-megtakarítások fejlesztését; hangsúlyozza azonban, hogy a Bizottságnak 
inkább a kollektív, kötelező foglalkoztatói nyugdíj-megtakarításokat kellene ajánlania, 
mivel a kollektív (második pilléres) nyugdíjrendszerek – amelyeket általában (ágazati) 
szociális partnerek irányítanak – az egyéni rendszerekkel szemben teret biztosít a 
generációkon belüli és a generációk közötti szolidaritásnak; hangsúlyozza, hogy a válság 
ellenére most kell megkezdeni a kiegészítő foglalkoztatói nyugdíjrendszerek felépítését;

15. hangsúlyozza a kollektív (ágazati) nonprofit foglalkoztatói nyugdíjrendszereknek a 
magánnyugdíj-megtakarítási rendszerekkel összehasonlítva alacsony működési költségeit; 
hangsúlyozza az alacsony működési költségek fontosságát, mivel még a korlátozott 
költségcsökkentések is jelentősen magasabb nyugdíjakat eredményezhetnek;
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16. sürgeti a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy tájékoztassák megfelelően a 
polgárokat felhalmozott nyugdíjjogosultságaikról, és hívják fel a polgárok figyelmét és 
bővítsék ismereteiket, hogy megalapozott döntést hozhassanak jövőbeli kiegészítő 
nyugdíj-megtakarításaikkal kapcsolatban; felhívja a tagállamokat a joghatóságuk alatt 
működő nyugdíjalapok működési költségeivel, valamint befektetési kockázataival és 
hozamaival kapcsolatos szigorú tájékoztatási szabályok kidolgozására és érvényesítésére;

17. sajnálatát fejezi ki a hozzáférés, a költséghatékonyság, a kockázat és a hozam terén a 
tagállamok foglalkoztatói nyugdíjrendszereinek jellemzői és eredményei között 
tapasztalható nagy mértékű szórás miatt; üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy a 
tagállamokkal, a szociális partnerekkel, a nyugdíjágazattal és más érdekelt felekkel szoros 
konzultációt folytatva ki kívánja dolgozni a foglalkoztatói nyugdíjrendszerekre vonatkozó 
helyes gyakorlatok szabályzatát;

18. támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy – elsősorban az Európai Szociális Alapon 
(ESZA) keresztül – továbbra is uniós forrásokat irányít a tevékeny és egészséges 
munkahelyi időskort szolgáló projektek támogatására, valamint a közösségi 
foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (PROGRESS) és a társadalmi változás 
és innováció program közvetítésével pénzügyi és gyakorlati támogatást nyújt a 
költséghatékony kiegészítő nyugdíjrendszerek fokozatos megvalósítását tervező 
tagállamoknak és szociális partnereknek;

A mobil munkavállalók nyugdíja

19. elismeri, hogy az Unióban a nyugdíjrendszerek jelentős mértékben heterogének, 
ugyanakkor hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a foglalkoztatói nyugdíj-jogosultságok 
megszerzését és megőrzését érintő aggályok ne akadályozzák a tagállamukon belül vagy 
kívül munkahelyet változtató munkavállalók mobilitását; támogatja a 
nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megőrzésének garantálására összpontosító, a 
Bizottság által javasolt megközelítést, amelynek célja, hogy biztosítsa a mobil 
munkavállalók nyugvó nyugdíjjogosultságainak az aktív tagokéival vagy a nyugdíjba 
vonultakéival megegyező kezelését; véleménye szerint a nyugdíjjogosultság 
megszerzéséhez szükséges hosszú időszakok gátolják a munkaerő-piaci mobilitást, és 
felhívja a tagállamokat ezek csökkentésére;

20. tudomásul veszi a Bizottság javaslatát, hogy felméri a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról szóló, 883/2004/EK rendelet és „egyes” foglalkoztatói nyugdíjrendszerek 
összekapcsolásának lehetőségeit; kiemeli az említett rendeletnek a 27 tagállam markánsan 
eltérő társadalombiztosítási rendszereire való gyakorlati alkalmazása során tapasztalt 
nehézségeket; rámutat a koordinációs megközelítés alkalmazásának összetettségére a 
tagállamokban működő több tízezer, rendkívül eltérő nyugdíjrendszer esetében, ezért 
megkérdőjelezi egy ilyen megközelítés alkalmazásának megvalósíthatóságát a nyugdíjak 
területén;

21. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ambiciózusan dolgozzanak olyan nyomon 
követési szolgáltatások létrehozásán és fenntartásán, amelyek lehetővé teszik a polgárok 
számára munkavégzéshez kapcsolódó és nem kapcsolódó nyugdíjjogosultságaik nyomon 
követését, és ezáltal a kiegészítő magánnyugdíj-megtakarításokkal kapcsolatos időszerű és 
megalapozott döntések meghozatalát; szorgalmazza az uniós szintű koordinációt a 
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nemzeti nyomon követési szolgáltatások megfelelő kompatibilitásának biztosítására; 
üdvözli a Bizottság erre irányuló kísérleti projektjét;

22. megkérdőjelezi a kutatók uniós nyugdíjalapjának szükségességét;

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

Általános megjegyzések
A nyugdíjak az EU minden országában nyomás alá kerültek. Az euróövezet kormányai 
takarékossági intézkedéseket vezetnek be annak érdekében, hogy bevételeik és kiadásaik 
egyensúlyba hozatala révén teljesítsék a Stabilitási és Növekedési Paktumot, vagy arra 
kényszerülnek, hogy óriási megszorításokat hajtsanak végre túlzott hiányuk mérséklésére.
Emellett minden tagállam lakossága idősödik. A várható élettartam Európán belül változó, de 
mindenütt növekszik. Emelkedik a hosszabb ideig élő és még jó egészségnek örvendő 
nyugdíjasok száma. A dolgozó népesség csökken. A születésszám csökken, a fiatalok 
hosszabb ideig tanulnak, és később lépnek be a munkaerőpiacra. Európában a 60 éven felüli 
korcsoportból túl kevesen dolgoznak. Emellett fennáll a kockázata annak, hogy a válság 
hatására ismét felerősödnek a törvényes nyugdíjkorhatár előtti korai nyugdíjba vonulást 
szorgalmazó hangok. A nemzedékek közötti szolidaritás – ami azt jelenti, hogy a fiatal, 
munkát vállaló emberek viselik az idősebbek nyugdíjának költségeit – nagyobb mértékben 
már nem terhelhető meg. A felosztó-kirovó rendszert – ahol a nyugdíjakat a folyó 
költségvetésből finanszírozzák – működtető országok különösen nehezen finanszírozzák a 
megfelelő nyugdíjakat.

A válság miatt nyomás nehezedik – noha kisebb mértékben – az úgynevezett második pillérbe 
tartozó rendszerekre, vagyis az emberek időskori szükségleteinek fedezésére megtakarításokat 
felhalmozó kollektív ellátásokra is. Mivel a kamatlábak a belátható jövőben valószínűleg 
alacsonyak maradnak, és mivel az ágazatba befektetett eszközök a válság miatt a vártnál 
alacsonyabb hozamokat eredményeznek, itt is megszorítások várhatók. Míg korábban e 
második pillérbe tartozó rendszerek általában meghatározott ellátásokat garantáltak, ma egyre 
gyakrabban találkozunk befizetéssel meghatározott vagy e két típust ötvöző vegyes 
rendszerekkel.

A fehér könyvben bemutatott, a fiatalok és az idősek számára egyaránt megfelelő, biztonságos 
és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje kiváló kiindulópontot jelent a téma 
megvitatásához, és ezt követően a „puha jog” eszközeivel és szükség esetén jogalkotás révén 
végrehajthatók a reformok. Elismerve és fenntartva a tagállamok és a szociális partnerek 
felelősségét, mindenütt most kell felépíteni a megfelelő, biztonságos és fenntartható 
rendszereket. Emellett e rendszereknek hozzá kell járulniuk a nagyobb munkaerő-piaci 
mobilitáshoz és mozgásszabadsághoz, olyan rendszereket kell tehát felépítenünk, amelyek 
megoldást nyújtanak a jelen és a jövő számára.

Demográfiai trendek
A demográfiai trendek aggodalomra és megelégedésre egyaránt okot adnak: végül is egyre 
tovább élünk. Íme néhány számadat ennek illusztrálására:
- a lakosságon belül túlsúlyba kerül az 55 éven felüliek csoportja (2010-ben 36,5%);
- a várható élettartam tovább emelkedik: a férfiak esetében 76,7 évről (2010) 78,6 évre 

(2020, a nők esetében 82,5 évről (2010) 84 évre (2020);
- a születési arányszám alacsony marad az EU-ban (1,6);
- a 65 évnél idősebbek aránya a népességen belül a 2010-es 16%-ról 2012-re 19,1%-ra 

nő;
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- 2010-ben az  átlagosan 61,4 éves korukban hagyták abba a munkavégzést az EU-ban;
- 2008-ban négy munkavállaló tartott el egy nyugdíjast: 2060-ban egy nyugdíjas jut 

majd két munkavállalóra;
- 2010-ben az 55 éven felüliek csoportjában az átlagos munkaerő-piaci részvételi arány 

46,3% volt;

Ezek a trendek az egész EU területén megfigyelhetők, noha vannak különbségek.
Romániában például a várható élettartam férfiak esetében 70 év, nők esetében pedig 77,5 év, 
míg a Benelux államokban a férfiaknál 77,9 év, a nőknél 82,7 év. Az 55 évnél idősebbek 
körében a munkaerő-piaci részvétel tekintetében nagyok a különbségek. Svédországban ez az 
arány 73,9%, Dániában 61,1%, Hollandiában 56%, Spanyolországban 50,8%, Belgiumban 
pedig 39,1%. Nincs más megoldás: több embernek kell hosszabb ideig dolgoznia. Ezt a 
nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz kapcsolt, tagállami szintű emelésével kell elérni.
Különösen kevés figyelmet kapott az 50 éven felüliek – a félreállított emberek, olyan 
emberek, akiknek még dolgozniuk kellene, és még szeretnének is dolgozni – korcsoportján 
belüli alacsony foglalkoztatási arány. Szükség van az e csoportba tartozók újbóli 
foglalkoztatásának előmozdítására irányuló politika intenzív folytatására. Követhetjük azon 
országok példáját, ahol az ennek elősegítésére kidolgozott határozott politikának 
köszönhetően jelentősen nőtt a foglalkoztatás. A következtetés az, hogy az embereknek többet 
és tovább kell dolgozniuk.

Felelősségi körök
Az előadó tisztában van azzal, hogy Európában a nyugdíjrendszerek rendkívül különbözők.
Emellett sok tagállamban már reformokat is végrehajtottak a nyugdíjak finanszírozhatóvá 
tétele érdekében. Ennél azonban többre van szükség ahhoz, hogy megbirkózzunk 
népességünk idősödésének következményeivel.

Bármelyik rendszert is választjuk, több munkavállalóra van szükség, de emellett az 
embereknek félre is kell tenniük, meg kell takarítaniuk, hogy későbbi életszakaszukban 
legyenek forrásaik.

Európában különböző nyugdíjrendszereink vannak. Noha nincsenek egységes definíciók, a 
szokásos meghatározás szerint a nyugdíjrendszerek három pillérből állnak.

Az első pillér az adófizetők közötti szolidaritáson alapul. Ez gyakran az állami pillér, amelyet 
a kormányzat finanszíroz felosztó-kirovó rendszer segítségével. A jövőben is ezek a 
nyugdíjak lesznek a nyugdíjasok legfontosabb jövedelemforrásai. Az előadó úgy véli, hogy 
több ember hosszabb ideig való munkaviszonyban tartása jó hatással lesz mind a nyugdíjakra, 
mind a foglalkoztatott emberek által kötelezően befizetendő járulékok szintjére. Ezért a cél 
olyan megoldások megtalálása a szociális partnerekkel konzultálva, amelyek növelik a 
foglalkoztatási arányt, emelik a nyugdíjkorhatárt és aktív részvételi politikát eredményeznek.
A nyitott koordinációs módszer révén az országok tanulhatnak a legjobb gyakorlatokból. De 
még az első pillérben is lehet megtakarítani azáltal, hogy most tesznek félre pénzt a későbbi 
magasabb kiadások fedezése érdekében.

A második pillér nagyrészt a munkaadók és a munkavállalók – akik a közös befizetések 
alapján nyugdíjalapokat hoznak létre – közötti felelősségmegosztáson alapuló kiegészítő 
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foglalkoztatói nyugdíjakból áll. Az előadó véleménye szerint a nemzeti költségvetésekre 
nehezedő nyomás mérséklése érdekében a kiegészítő kollektív nyugdíjaknak fontosabbá kell 
válniuk. Egyes országok már hoztak intézkedéseket állami felosztó-kirovó rendszereik 
tőkefedezeti magánnyugdíjrendszerekkel való kiegészítésére, a kollektív kiegészítő nyugdíjak 
fejlesztése terén azonban még sok a tennivaló.

Az előadó szerint megfigyelhető, hogy elsősorban a fiatalok növekvő mértékben vonakodnak 
részt venni a kollektív rendszerekben. A kollektív megközelítések és a kockázatok 
nemzedékek közötti és nemzedékeken belüli megosztása a szolidaritás jellemzői, ezért 
kiemelten fontosak a jövő szempontjából biztos és biztonságos nyugdíjak szempontjából.

Az előadó véleménye szerint az első és a második pillér együtt alkotja a megfelelő 
nyugdíjjövedelem alapját.

A harmadik pillér a magánszemélyek jövőbeli nyugdíját kiegészítő vagy – ahol nincs 
kiegészítő nyugdíj – ilyen kiegészítés saját erőből történő megteremtését szolgáló saját 
megtakarításain alapul. Noha a harmadik pillér az első kettőnél kevésbé fontos, fontolóra kell 
venni a jelenleginél nagyobb mértékű támogatását. A harmadik pillérbe tartozó 
megtakarítások megoldást kínálhatnak akkor, ha valaki nincs jelen a munkaerőpiacon, vagy 
rövidített munkaidőben dolgozik, így kevesebbet kap az első pillérből, és kevesebb 
jogosultságot halmoz fel a második pillérben.

Hatáskörök
A nyugdíjrendszerek elsősorban a tagállamok felelősségi körébe tartoznak!

Egyes vonatkozásokban fontos az uniós koordináció. Az előadó utal a Stabilitási és 
Növekedési Paktum követelményeire. A kormányzatok költségvetésük egyre nagyobb részét 
fordítják nyugdíjakra. Ez az arány már jelenleg is meghaladja a 10%-ot.

Az Európa 2020 stratégia – amelynek kifejezett célja a megfelelő nyugdíjak biztosítás –
koordinációt és nemzeti szinten is új politikát tesz szükségessé. A legtöbb idős ember számára 
Európában az – általában állami rendszer által biztosított – első pillérbe tartozó nyugdíj jelenti 
a fő jövedelemforrást. Jelenleg is számos nyugdíjas él a szegénységi küszöb alatt. Mindez 
annak ellenére így van, hogy az Európa 2020 stratégia a szegénység elleni küzdelmet 
határozza meg egyik fő prioritásaként.

A második pillérbe tartozó nyugdíjalapok a pénzpiacok fontos befektetői. A válság 
megmutatta, hogy a pénzügyi intézmények a gazdasági visszaesésekkel szemben sebezhetőek.
Emiatt döntés született arról, hogy egy irányítási csomag részeként szigorúbb szabályokat kell 
elfogadni a pénzpiacok tekintetében. E csomag az EMIR irányelvet (a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletek elszámolásáról), a MiFID II irányelvet (a pénzpiaci verseny javítása 
érdekében, magatartási kódexek, amelyeknek a befektetési vállalkozásoknak meg kell 
felelniük), a CRD IV irányelvet (bankfelügyelet: a Bázel III. megállapodások beépítése az EU 
felügyeleti keretrendszerébe), a Szolvencia II. irányelvet (a biztosítókra vonatkozó felügyeleti 
rendszer, a biztosításokról szóló több irányelv felváltása és integrálása egy egységes 
keretirányelv létrehozása céljából) és a pénzügyi tranzakciós adót foglalja magában.

A Bizottság a nyugdíjalapok esetében is fokozni kívánja a felügyeletet a foglalkoztatói 
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nyugdíjrendszerek felügyeletét szabályozó IORP-irányelv felülvizsgálata révén. Az előadó lát 
lehetőségeket ezen irányelv felülvizsgálatában, de erősen bírálja a nyugdíjalapokra 
alkalmazandó mennyiségi követelményeket. Az IORP-irányelv szerint a nyugdíjalapok 
második pillérbe tartozó pénzügyi intézmények, a nyugdíjrendszerek ugyanakkor szociális 
rendszerek, és a nemzeti szociális jogszabályokon és a munkajogon alapulnak. Emellett olyan 
típusú kockázatot érintenek, amely eltér például a biztosítási termékek által fedezettektől. A 
kereskedelmi biztosítóktól eltérően nem arra jöttek létre, hogy profitot termeljenek, hanem 
általában éppen ellenkezőleg, a nemzedékeken belüli és a nemzedékek közötti szolidaritás 
kifejeződései. Az előadó figyelmeztet arra, hogy a magasabb tőkemegfelelési követelmények 
növelik a költségeket, így veszélyeztetik a jelenlegi és a jövőbeli nyugdíjasok nyugdíjának 
megfelelő voltát. A vállalkozások számára az ebből származó magas költségek lehetetlenné 
teszik, hogy második pillérbe tartozó nyugdíjakat nyújtsanak. A szigorú mennyiségi előírások 
a nyugdíjalapoknak az európai gazdaság hosszú távú befektetőiként betöltött fontos szerepét 
is korlátozzák, így károsan érintik a gazdasági növekedést, és akadályozzák a 
munkahelyteremtést. Ezért az előadó véleménye szerint az IORP-irányelv mennyiségi 
előírások tekintetében történő felülvizsgálata nem kívánatos. Az IORP-irányelv 
felülvizsgálata ugyanakkor a minőségi követelmények, például a befektetési stratégiák 
átláthatósága és a költségszintek tekintetében jelenthet hozzáadott értéket. Ez egyúttal az 
alapok kínálatának összehasonlítására is jobb lehetőségeket teremthet.

Esélyegyenlőség
A nők átlagban kevesebbet keresnek a férfiaknál, és gyakrabban függesztik fel a karrierjüket, 
hogy gondozási feladatokat lássanak el. Ennek eredményeként gyakran nyugdíjuk is kisebb, 
és elszegényedésük kockázata is nagyobb. 2009-ben 13 tagállamban még mindig alacsonyabb 
volt a nők nyugdíjkorhatára a férfiakénál. Az előadó úgy véli, hogy a két nem számára azonos 
nyugdíjkorhatár megállapítása elősegíthetné a nyugdíjjövedelmek növekedését.

Az előadó véleménye szerint túlságosan kevés intézkedés születik olyan nyugdíjrendszerek 
kidolgozására, amelyek figyelembe veszik az emberek karrierjében bekövetkező hirtelen 
váltásokat, lehetővé téve a férfiak és nők számára, hogy életük egy részét munkavégzés 
helyett gondozással töltsék. Vannak jó példák ilyen rendszerekre, amelyek lehetővé teszik a 
nyugdíjjogosultságok felhalmozását olyan időszakok során, amikor valaki gondozóként 
tevékenykedik, így nem áll alkalmazásban. Új megoldásokat kell keresni mind a kiegészítő 
nyugdíjak, mind a harmadik pillérbe tartozó rendszerek esetében.

Változások a munkaerőpiacon
A munkaerőpiac egyre nagyobb mobilitást követel. Nincsenek már egész életre szóló 
munkahelyek. Az emberek a mozgás szabadságából adódó lehetőségeket is jobban 
kihasználják. Teljesen normális, ha a diákok külföldön folytatnak tanulmányokat vagy 
szakmai gyakorlatot, és gyakran későbbi karrierjük során is külföldre mennek dolgozni. Ezt a 
mobilitást támogatni és nem büntetni kellene: ez az adott tagállamon belül és kívül egyaránt 
igaz. Az előadó véleménye szerint ez azt jelenti, hogy a nyugdíjrendszereket úgy kell 
megszervezni, hogy egy adott munkáltatónál – akár a munkavállaló saját tagállamában vagy 
egy másik tagállamban – felhalmozott nyugdíjjogosultságok ne vesszenek el. A 
nyugdíjrendszereknek hozzá kell járulniuk a mobilitás növekedéséhez. Az előadó ezért 
nagyon fontosnak tartja a felhalmozott nyugdíjjogosultságok megszerzésére és megőrzésére 
vonatkozó minimumszabályok elfogadását.
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Tájékoztatás
A várható nyugdíjjal kapcsolatos tájékoztatás rendkívül fontos. A jövőbeli jövedelem ismerete 
nagyobb megértést, gondosabb előzetes gondoskodást és nagyobb felelősségvállalást 
eredményez. A megfontolt döntés meghozatala – például a későbbi időkre való 
takarékoskodás – érdekében szükség van a megfelelő tájékoztatáshoz való hozzáférésre és a 
kockázatok ismeretére. A nyugdíjak nyomon követésére szolgáló rendszer jó eszköz arra, 
hogy az emberek tájékoztatást kapjanak az általuk saját tagállamukban és más tagállamokban 
egyaránt felhalmozott nyugdíjjogosultságokról. Az előadó szeretné felhívni a figyelmet a már 
létező jó példákra. Kívánatos minden tagállamot ösztönözni arra, hogy jó áttekintést adjon a 
nyugdíjakról. E nyomon követő rendszerek összekapcsolása révén szükség esetén a tájékozott 
polgárok minden előírt anyagot beszerezhetnek a szükséges intézkedés meghozatala 
érdekében.


