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JAVASLATOK

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

Általános megállapítások

1. hangsúlyozza, hogy a nyugdíjaknak megfelelőknek és fenntarthatóknak kell lenniük;

2. hangsúlyozza, hogy a különböző hagyományok és a nyugdíjrendszerek nemzeti felépítése 
okán a szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartani;

A fogyasztók jogai

3. megállapítja, hogy számos nyugdíjrendszer esetében hiányzik a jövőben várható 
haszonnal, az együtt járó kockázatokkal és az összes vonatkozó költséggel kapcsolatos 
átláthatóság, mind a szerződéskötést megelőző fázisban, mind pedig a 
nyugdíjmegállapodás megkötésekor;

4. kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő konkrét javaslatokat a nyugdíjrendszerekkel 
kapcsolatos átláthatóság növelésére;

5. kéri a tagállamokat, hogy javítsák a kkv-k, különösen a mikrovállalatok és az egyéni 
szolgáltatók (például a szabadúszók) nyugdíjrendszerekhez való megfelelő hozzáférését;

6. üdvözli a különböző forrásokból származó nyugdíjjogosultságok esetében valamennyi 
tagállamban létrehozott nemzeti nyomon követési rendszereket, és kéri a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatokat egy európai nyomon követési rendszerre;

Határokon átnyúló jogok

7. hangsúlyozza, hogy az Unió belső piacával kapcsolatos állampolgári elvárások kielégítése 
érdekében ideális esetben valamennyi nyugdíjjogosultságnak hordozhatónak kellene 
lennie az EU-n belül; úgy véli, hogy jelenleg elviekben kizárólag a kötelező és a 
foglalkoztatói nyugdíj hordozható;

8. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja tovább a hordozhatóság útjában álló akadályokat, 
például a számviteli normákat és adózási akadályokat annak érdekében, hogy azok 
elhárítására – megfelelő felügyeleti intézkedések kíséretében – javaslatokat terjesszen elő;

9. kéri a Bizottságot, hogy pontosítson bizonyos meghatározásokat a foglalkoztatói 
nyugellátást szolgáltató intézményekről szóló irányelvben, különösen a határokon átnyúló 
tevékenység fogalmát;
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10. elismeri, hogy a határokon át nyújtott egyéni nyugdíjbiztosítások (harmadik pillér) 
esetében az akadályok továbbra is fennállnak; javaslatokat kér a Bizottságtól ezek 
elhárítására.


