
 

AM\936272HU.doc  PE509.816v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

15.5.2013 A7-0137/1 

Módosítás  1 

Mara Bizzotto, Rolandas Paksas 

az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0137/2013 

Ria Oomen-Ruijten 

A megfelelı, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje 

COM(2012)0055 – 2012/2234(INI) 

Az A7–0137/2013 számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépı alternatív 

állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 157. cikkének (4) bekezdése) 

AZ Európai Parlament állásfoglalása a megfelelı, biztonságos és fenntartható európai 

nyugdíjak menetrendjérıl 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság „Fehér könyv – A megfelelı, biztonságos és fenntartható európai 

nyugdíjak menetrendje” címő 2012. február 16-i közleményére (COM(2012)0055), 

– tekintettel az ifjúsági garancia létrehozásáról szóló, 2012. december 5-i tanácsi ajánlásra 

vonatkozó bizottsági javaslatra (COM(2012)0729),  

– tekintettel a Bizottság „Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés” címő 2013. március 

12-i közleményére (COM(2013)0144), 

– tekintettel a „Nyugdíjellátás: kormányzati kudarc a világon” címő tanulmányra (IEA, 

2008), 

– tekintettel a „Nyugdíjprivatizáció Közép-Kelet-Európában: a Világbank kudarca és 

európai következetlenségek” címő tanulmányra (ETUC és ETUI, 2013. február), 

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére, 

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, jelentésére, valamint a Gazdasági és 

Monetáris Bizottság, a Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Nıjogi és 

Esélyegyenlıségi Bizottság véleményeire (A7-0137/2013), 

A. mivel nincs tudományos bizonyíték arra, hogy szükség van a Bizottság által vázolt irányba 

mutató reformokra;  mivel a tudományos kutatás már fényt derített a – például a Bizottság 

fehér könyvében szorgalmazott – reformok következtében a társadalmat sújtó szegénység 

kockázataira; 

B. mivel a Bizottság nyugdíjreformot sürgetı felszólításai csupán az állami kiadásokat 

igyekeznek csökkenteni, tekintet nélkül az idıs polgárok életére gyakorolt kedvezıtlen 

hatásokra; mivel az EU nyugdíjrendszer-reform melletti eltökéltsége nem az európaiak 

életkörülményeinek javítására irányuló hajlandóságból ered, hanem ama vágyból, hogy 
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folytassa az embereket számos – különösen déli – országban már így is szegénységbe 

sodró megszorító programot; 

C. mivel a kutatások azt bizonyítják, hogy a nyugdíjkorhatár emelése meg fogja akadályozni 

a munkanélküli fiatalok munkaerıpiacra való belépését, ellentétben az ezt tagadó 

hivatalos uniós retorikával; mivel az EU intézményeinek a nyugdíjkorhatár emelésére 

irányuló jelenlegi erıfeszítései összeegyeztethetetlenek a fiatalok munkanélküliségének 

csökkentését legalábbis állítólagosan célzó más uniós szociális kezdeményezéssel; 

D. mivel nem szabad, hogy az idısebb munkavállalók szenvedjék el annak a 

következményeit, hogy az uniós intézmények képtelenek kivezetni az Uniót a válságból; 

mivel a nyugdíjkorhatár emelése nem fogja enyhíteni az EU-t jelenleg sújtó pénzügyi, 

társadalmi és politikai katasztrófát; mivel az uniós intézményeknek fel kell hagyniuk 

azzal, hogy további pénzügyi terheket rónak az európai polgárokra, ehelyett üzleti 

ösztönzık elımozdításával és a harmadik országokból származó tisztességtelen verseny 

megelızésével egy hiteles növekedési stratégiát kell elfogadniuk; 

E. mivel a déli tagállamokban bevezetett „megszorítások” óta az uniós intézmények soha 

nem ismerték el felelısségüket abban, hogy hozzájárultak a jelenlegi társadalmi és 

gazdasági katasztrófához, ehelyett retorikájukban kizárólag az átlagpolgárokra hárították a 

felelısséget, és drákói intézkedéseket kényszerítettek saját költségükön rájuk; mivel a 

jelenlegi retorika – „az idısebb munkavállalók nem dolgoznak elég hosszú ideig” – 

ugyanezen stratégia részét képezi; mivel ez a megközelítés nem teszi lehetıvé az Unió 

számára, hogy leküzdje a válságot, pusztán azt fogja eredményezni, hogy az európai 

társadalom még tovább szegényedik; 

F. mivel hamarosan bebizonyosodik, hogy az idısebb munkavállalók „önkéntes alapon” 

történı, hosszabb idejő foglalkoztatására irányuló javasolt rendszer trójai faló, amely 

fokozatosan  kötelezı keretet vezet be, megszüntetve az önkéntes kívülmaradás minden 

lehetıségét, és kötelezıvé fog válni minden munkavállaló számára a nyugdíjkorhatáron 

túli munkavégzés; 

G. mivel a magánnyugdíjrendszert már számos harmadik világbeli országban bevezették, a 

polgárokra és a nemzeti költségvetésekre nézve egyaránt katasztrofális gazdasági 

következményekkel; mivel e rendszer bevezetését elsısorban nemzetközi pénzügyi 

szervezetek – például a Világbank –szorgalmazták, tekintet nélkül annak az emberek 

életére gyakorolt hatására az érintett országokban; 

H. mivel a kutatások bizonyítják, hogy csak a multinacionális cégek számára elınyösek a 

harmadik pillérbe tartozó rendszerek, mivel így szabad kezet kapnak elfogadhatatlanul 

magas mőködési költségek kirovására; mivel a magánrendszerekbıl mindig hiányzik az 

átláthatóság, és nem nyújtanak elégséges információt a polgároknak arról, hogyan kezelik 

megtakarításaikat; mivel nyilvánvaló, hogy a polgárok semmiféle elınyhöz nem jutnak a 

harmadik pillérbe tartozó rendszerek bevezetésével; 

I. mivel a kutatások azt bizonyítják, hogy az állami kiadások nem csökkentek ténylegesen 

azokban az országokban, ahol magánrendszereket vezettek be, minthogy a több pilléres 

rendszerek járulékos költségei meghaladják az esetleges megtakarításokat; 
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1. felhívja a Bizottságot, hogy hagyjon fel a fehér könyvében elıterjesztett irányvonallal, 

hacsak nem képes a reformot alátámasztó, hiteles tudományos bizonyítékkal szolgálni; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy ne éljen ama retorikával, hogy a nyugdíjkorhatár emelése 

„szükségszerő”, ehelyett ismerje el, hogy a magasabb nyugdíjkorhatár meg fogja 

akadályozni a munkanélküli fiatalok munkaerı-piaci hozzáférését; 

3. felhívja a Bizottságot, hogy fogadjon el egy, az Uniót a válságból kivezetı, hiteles 

növekedési tervet, minthogy az európai polgárok már nem tudják tovább elviselni az újabb 

megszorítások és adók költségeit, illetve egy megbízható politikai vezetés általános 

hiányát. 

Or. en 

 


