Lakossági összefoglaló
Fehér könyv a nyugdíjakról – az uniós javaslat magyarázata
MIRŐL IS VAN SZÓ?
Hogyan lehet gondoskodni az öregedő társadalmakban arról, hogy a nyugdíjak méltányosak
legyenek, és az állami költségvetésekre se nehezedjen túl nagy teher? Ma az arány körülbelül 4 az 1hez: tehát mintegy 4 aktív korban levő ember jut egy-egy nyugdíjas korúra. 50 év múlva ez az arány
drasztikusan lecsökken, már csak 2 lesz az 1-hez – ez komoly problémát jelent majd a nyugdíjak
biztosítása szempontjából, mert megnő a nyugdíjkorhatáron túliak száma, és kevesebb munkavállaló
lesz, aki segítsen a megélhetésükről gondoskodni. Ha azonban most megfelelően állunk a
problémához, akkor biztosítani tudjuk, hogy a jövőben is méltányos nyugdíjat kaphassanak az
emberek.
MIT JAVASOL A BIZOTTSÁG?


A nyugdíjak problémájával foglalkozó európai uniós dokumentum, úgynevezett fehér könyv
olyan intézkedéseket javasol, amelyek segítenek az uniós országoknak abban, hogy
megfizethető és fenntartható módon méltányos nyugdíjakat biztosítsanak, mégpedig a
következők révén:

o arra ösztönözve az embereket, hogy tovább dolgozzanak, és több pénzt takarítsanak meg
nyugdíjas éveikre;

o fokozva az ilyen megtakarítások biztonságát és költséghatékonyságát.
KIK ÉS HOGYAN LÁTJÁK HASZNÁT A JAVASLATOKNAK?


Lehetőség szerint az európai polgárok összessége – mivel megtervezhetik, és amikor eljön
az ideje, megkaphatják a nyugdíjukat.



A fehér könyv több olyan intézkedést ismertet, amelyekkel az EU támogatni tudja a tagállami
jogalkotók azon erőfeszítéseit, hogy méltányos nyugdíjakat biztosítsanak a jövőbeli
nyugdíjasok számára.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG UNIÓS SZINTŰ FELLÉPÉSRE?


A nyugdíjak problémája egyre inkább közös gondot jelent az Európai Unióban – ennek oka
egyrészt abban rejlik, hogy a nyugdíjaknak központi szerepe van Európa társadalmi és
gazdasági sikere szempontjából, másrészt abban, hogy az egyik ország nyugdíjpolitikája
hatással lehet a többi országra.



Az EU egészének érdeke, hogy minden egyes tagállamnak segítsen nyugdíjrendszere és
nyugdíjazási gyakorlata sikeres megreformálásában.



Összehangolt uniós lépésekre van szükség ahhoz, hogy az egyik uniós országból a másikba
költöző emberek ne veszítsék el nyugdíjjogosultságukat, hogy a fogyasztók teljes mértékben
élhessenek azokkal az előnyökkel, amelyeket a közös piac kínál a tisztességes verseny és a
nyugdíjtermékek széles választéka által, és hogy meg lehessen őrizni az államháztartások és
az uniós gazdaság stabilitását.



A nyugdíjak témájában indított nyilvános konzultáció rámutat arra, hogy sokan célszerűnek
látják az EU fellépését ezen a területen.

PONTOSAN MI FOG MEGVÁLTOZNI?


Az EU szakpolitikái átfogóbb és összehangoltabb támogatást fognak kínálni a tagállamoknak
a nyugdíjakra és a nyugdíjazásra vonatkozó szabályozás reformjához. A reformok révén
ösztönözni és segíteni lehet az embereket, hogy méltányos, fenntartható és biztos
nyugdíjjogosultságot szerezzenek azáltal, hogy hosszabb ideig maradnak a munkaerőpiacon,
és kiegészítő nyugdíj-megtakarításaikat költséghatékony módon növelik.

ELŐRELÁTHATÓLAG MIKOR VALÓSUL MEG A JAVASLAT?



A javaslatok megvitatására 2012 és 2013 folyamán kerül sor. A vonatkozó jogszabályok csak
néhány év múlva lépnek hatályba.

