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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy a pénzügyi és gazdasági válság következtében előtérbe kerültek a 
társadalombiztosítási rendszerek fenntarthatóságához és az Európában jelenleg 
tapasztalható változásokhoz, mint például egyéb tényezők mellett a népesség 
elöregedéséhez, a változó családi struktúrákhoz és a növekvő atipikus foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó problémák, valamint fenntartja, hogy a társadalombiztosítási ellátások 
megfelelősége és biztonsága a szociális kohézió meghatározó elemei, melyek többek 
között a nyugdíjak minimumszintjének meghatározása révén biztosíthatók; rámutat arra, 
hogy a nyugdíjreformokat nem lehet különválasztani az egyéb szociális védelmi 
rendszerek reformjától;

2. megjegyzi, hogy a nyugdíjrendszerek alapvető célja a megfelelő nyugdíjjövedelmek 
biztosítása, valamint annak lehetővé tétele az idősek számára, hogy tisztességes és 
anyagilag független életet élhessenek;

3. megjegyzi, hogy a várható élettartam növekedése pozitív dolog, mivel az európai 
egészségügyi rendszerek és az életminőség javulásának egyenes következménye; 
hangsúlyozza, hogy a nyugdíjasok aktív és hozzájáruló szerepet játszanak a 
társadalomban;

4. aggasztónak tartja a szegénységi küszöb alatt élő idősek, főleg nők emelkedő számát, 
valamint úgy véli, hogy a nyugdíjrendszereknek mindenki számára megfelelő és méltó 
életszínvonalat kell biztosítaniuk;

5. hangsúlyozza, hogy a kis- és középvállalkozói szféra az EU-ban a foglalkoztatás és a 
növekedés egyik legnagyobb forrása, és jelentős módon hozzá tud járulni a tagállamokban 
a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságának és megfelelőségének kialakításához;

6. úgy véli, hogy a tagállamok megfontolhatnák a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz 
való igazításának önkéntes alapon vagy rugalmasan, illetve a munkavállalás 
meghosszabbítására irányuló ösztönző intézkedések révén való megvalósítását, például a 
további munkavállalás melletti részleges nyugdíjellátás lehetőségei révén; hangsúlyozza, 
hogy a munkavállalók, a munkáltatók és a közszféra megosztott felelősségére van 
szükség, hogy az Európai Unióban meghosszabbítsák a munkában eltöltött időt, és hogy 
ezeknek a reformoknak társadalmilag méltányosnak kell lenniük, a sérülékeny 
csoportokra kifejtett hatásukat kellőképpen értékelni kell, valamint úgy kell őket 
véghezvinni, hogy a szociális mechanizmusok erősítését szolgálják;

7. ösztönzi a tagállamokat azoknak a nyomós társadalmi-gazdasági érveknek a 
mérlegelésére, amelyek az olyan politikák eltörlése mellett szólnak, amelyek 
megakadályozzák az idősebb munkavállalókat abban, hogy hosszabb ideig aktívak 
maradjanak a munkaerőpiacon;

8. egyetért a Bizottsággal abban, hogy ha megszűnik a korai nyugdíjbavonulás lehetősége, 
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biztosítani kell, hogy az érintettek továbbra is munkában maradhassanak, vagy ahol ez 
nem lehetséges, megkapják a garantált minimumjövedelmet azon előírásokon felül, 
amelyek biztosítják a társadalombiztosítási járulékok fizetésének folytonosságát;

9. úgy véli, hogy a munkában töltött idő meghosszabbításának és a nyugdíjkorhatár esetleges 
megemelésének megfontolásakor figyelembe kell venni azoknak az embereknek a 
speciális körülményeit, akik nehéz munkát végeztek vagy már nagyon fiatal korban 
munkát vállaltak;

10. úgy véli, hogy a nők és a férfiak nyugdíjkorhatárának egyenlővé tételét azonos 
munkabérekre, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetésére irányuló hatékony 
politikáknak kell kísérniük, valamint a nők által végzett gondozási munkát és a nem 
hivatalos gondozók státuszát el kell ismerni; felkéri a Bizottságot, hogy térképezze fel 
azokat a nyugdíjrendszereket, amelyek leginkább figyelembe veszik a nyugdíjak nemek 
szerinti érzékenységét és kezelik a nők nyugdíjainak hiányosságait;

11. úgy véli, hogy az atipikus szerződések elterjedése és ennek következtében az instabil és 
bizonytalan foglalkoztatási előzmények előfordulásának gyakorisága azt eredményezheti, 
hogy az érintett munkavállalóknak a társadalombiztosítási járulékkal kapcsolatos 
nyilvántartása hiányos lesz, ez pedig jelentős hatást gyakorolhat az ellátásra való 
jogosultságukra vagy veszélyeztetheti azt;

12. úgy véli, hogy határozottabb lépéseket kell tenni a hozzájárulások kikerülésének – amely 
azzal fenyeget, hogy aláássa a nyugdíjrendszerek megfelelőségét és fenntarthatóságát, a 
munkavállalók és a vállalatok között megkülönböztetést hoz létre és súlyosbítja a 
tisztességtelen versenyt – megelőzése és büntetése érdekében;

13. hangsúlyozza, hogy a nyugdíj-megtakarítókat meg kell védeni a nyugdíjalapok csődjével 
szemben;

14. úgy véli, hogy a demográfiai változás és a fokozott állami költségvetési megszorítások 
miatt a nyugdíjrendszerek megfelelőségét az államilag irányított első pillér 
megerősítésével, a szakmai kiegészítő rendszerek javításával és kiterjesztésével kell 
biztosítani, valamint ösztönözve a magánjellegű nyugdíjrendszerek használatát a 
hozzáférés, a hordozhatóság és a biztonság biztosítása érdekében;

15. úgy véli, hogy erőteljes ösztönzőkre van szükség a nyugdíjalapok fenntartható, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású és társadalmilag befogadó tevékenységekbe való hosszú távú 
befektetésének ösztönzése, valamint a rövid távú és túlságosan kockázatos befektetések 
elkerülése érdekében;

16. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a tagállamok nemzeti nyugdíjrendszerei az Európai 
Unió pénzügyi stabilitása érdekében hosszú távú kitartást tanúsítsanak, és hogy az 
euróövezet tagállamai úgy kapcsolódjanak egymáshoz, hogy e tagállamok 
nyugdíjfolyósítási kötelezettségének határokon átnyúló hatása lehessen;

17. úgy véli, hogy az egységes piacon belül a munkaerő-piaci mobilitás alapvető fontosságú a 
növekedés szempontjából; emlékeztet a nyugdíjjogosultság uniós tagállamokon keresztüli 
hordozhatóságának fontosságára, melynek hiánya továbbra is olyan jelentős akadályt 
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képez, amely eltántorítja a polgárokat a szabad mozgásához való joguk gyakorlásától; 
szükségesnek tartja a tájékoztatást a nyugdíjjogosultságok hordozhatóságáról, valamint 
valamennyi nyugdíjjogosultság – többek között a kiegészítő nyugdíjakból származó 
jogosultságok – teljes mértékű hordozhatóságának védelmét és elérését szolgáló feltételek 
megteremtését. úgy véli, hogy e célból minden lehetséges eszközt fel kell térképezni, és 
főleg folytatni kell a nyugdíjjogosultságok teljes hordozhatóságát biztosító irányelv 
elkészítését; hangsúlyozza továbbá, hogy a hordozhatóságot biztosítani kell a 
foglalkoztatási alapba fizetett járulékok esetén akkor is, ha a teljes időszak alapján az 
ilyen foglalkoztatási alapokra vonatkozó szerződési feltételek szerint nem keletkezik 
jogosultság; 

18. ezért kívánatosnak tartja, hogy a Bizottság mielőbb megvizsgálja a nyugdíjak átvitelével 
kapcsolatban felmerülő pénzügyi és aktuáriusi problémák megoldási lehetőségeit, 
valamint egy olyan rendszer kialakításának lehetőségét, amely lehetővé teszi az uniós 
tagállamokban felhalmozott nyugdíjjogosultságokra vonatkozó információhoz való 
közvetlen hozzájutást;

19. úgy véli, hogy felül kellene vizsgálni a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló irányelvet (IORP-irányelv) és 
biztosítani kell, hogy a tagállamok hatékonyan végrehajtsák az irányelv követelményeit; 
úgy véli, hogy e felülvizsgálatnak arra kell irányulnia, hogy előmozdítsa a foglalkoztatói 
nyugdíjalapok egységes piacon belüli határokon átnyúló aktivitását, biztosítsa a megfelelő 
pénzügyi ellenőrzést, növelje a kedvezményezettek számára a biztonsági szinteket, az 
átláthatóságot és az információt, valamint aktualizálja a fizetőképességi és 
tőkekövetelményeket; úgy véli továbbá, hogy a felülvizsgálatnak figyelembe kell vennie a 
nyugdíjalapok és a biztosítási alapok közötti főbb különbségeket, a vállalatok lehetséges 
felelősségét és a meglévő védelmi mechanizmusokat; úgy véli, hogy a foglalkoztatói 
nyugdíjrendszerekre vonatkozó valamennyi javaslatot teljes körű hatásvizsgálatnak kell 
alávetni, különösen az esetleg felmerülő és a megfelelő nyugdíjellátást károsítható további 
költségek meghatározása érdekében;

20. úgy véli, hogy a magánnyugdíj-rendszerek átláthatósága továbbra is elégtelen; úgy véli 
elengedhetetlen annak biztosítása, hogy a munkavállalók a nyugdíjjogosultságukkal, 
különösen a határokon átnyúló tevékenységekkel és a mobilitással kapcsolatos 
megbízható és teljes tájékoztatáshoz férhessenek hozzá (beleértve a 2. és 3. pillért is), 
különösen a várható előnyök, a kockázatok és az összes releváns költség vonatkozásában;  
felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja tovább az ügyet és szükség esetén szigorúbb 
szabályokat hozzon ezen a területen;

21. úgy véli, hogy a megfelelő ellátásban való részesülés biztosítását elősegítő egyéni 
kiegészítő nyugdíjaknak garantált és biztos hozamot kell nyújtaniuk, amelyről a 
kedvezményezetteket megfelelően és egyértelműen tájékoztatni kell, valamint hogy e célt 
szem előtt tartva az alapoknak erős fizetőképességi és tőkésítési követelményeknek kell 
megfelelniük, és elsősorban hosszú távú, alacsony kockázatú befektetést kell magukban 
foglalniuk; 

22. úgy véli, hogy a prudenciális felügyelet összehangolására van szükség az Európai 
Unióban a legkisebb közös nevezőn alapuló megközelítés – ahol a tagállamok a 
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legkevésbé szigorú fizetőképességi követelmények biztosításáért versengenek –
kockázatának elkerülése érdekében;

23. felhívja a tagállamokat, hogy az uniós nyugdíjak tekintetében fogadják el a „legjobb 
gyakorlatok” megközelítését.
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