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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0023/2006, της κ. Luigina De Santis, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας συνταξιούχων και ηλικιωμένων ατόμων» (FERPA), η οποία 
συνοδεύεται από παραπάνω από 400 000 υπογραφές, σχετικά με τη λήψη μέτρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη των δικαιωμάτων των συνταξιούχων

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, γενικός γραμματέας της FERPA, απευθύνει έκκληση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των 
ηλικιωμένων και ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση, προκειμένου να εκπληρώσει τις 
προσδοκίες των συνταξιούχων και των ηλικιωμένων, υποστηρίζοντας και βελτιώνοντας τα 
δικαιώματά τους για παροχή υγειονομικής περίθαλψης και σύνταξης, καθώς και το δικαίωμά
τους να λαμβάνουν ένα ελάχιστο εισόδημα το οποίο θα διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης, την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, τα μέτρα καταπολέμησης του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και τις υπηρεσίες δημόσιας περίθαλψης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Απριλίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2006.

Πληροφορίες, Πραγματικά περιστατικά, Ιστορικό
Η FERPA (Ευρωπαϊκή ομοσπονδία συνταξιούχων και ηλικιωμένων ατόμων) είναι μέλος της 
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. 

Καταγγελίες
Στην αναφορά της η FERPA ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει μεγαλύτερη 
προσοχή στους συνταξιούχους και τα ηλικιωμένα άτομα στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, ζητεί 
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την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα επιτρέπουν την εκπλήρωση των προσδοκιών των 
ηλικιωμένων ατόμων και των συνταξιούχων, ιδίως όσον αφορά την υγεία, τις συντάξεις, το 
ελάχιστο εισόδημα και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Τα σχόλια της Επιτροπής
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη χειρίζονται τα προβλήματα που εγείρει η FERPA κυρίως 
μέσω της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού (ΑΜΣ) στον τομέα των συντάξεων. 

Η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού (ΑΜΣ) στον τομέα των συντάξεων
Το ζήτημα των συντάξεων αρχίζει σταδιακά να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια έθεσαν πράγματι στην ημερήσια 
διάταξη το ζήτημα της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος.  Σε συνέχεια μιας 
ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με συντονισμένη στρατηγική κοινωνικής προστασίας
(1999) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας (Μάρτιος 2000), κατέστη εφικτή η 
εφαρμογή μιας ανοιχτής, ευέλικτης και μη δεσμευτικής μεθόδου συντονισμού. 
Τα κράτη μέλη συντονίζουν τις πολιτικές τους επί τη βάσει μιας διαδικασίας αμοιβαίων 
ανταλλαγών και μάθησης, γνωστή ως «ανοιχτή μέθοδος συντονισμού» (ΑΜΣ). Η ΑΜΣ 
συνίσταται στην άντληση διδαγμάτων από την εμπειρία που αποκτάται στα διάφορα κράτη 
μέλη προκειμένου να αντιμετωπιστούν, με συντονισμένο τρόπο, αλλά και με σεβασμό προς 
τις εθνικές ιδιαιτερότητες, οι κοινές προκλήσεις που παρουσιάζονται λόγω των μεταβολών 
της οικονομίας και της κοινωνίας. Αυτή η αρχή της συνεργασίας εφαρμόστηκε καταρχάς 
στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και εν συνεχεία στον τομέα των συντάξεων. 
Η ΑΜΣ στον τομέα των συντάξεων διαρθρώνεται γύρω από τρεις μεγάλους γενικούς στόχους, 
οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάκεν (2001): Πρόκειται για τη 
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης, τη διαφύλαξη της οικονομικής 
βιωσιμότητας και την προσαρμογή των συστημάτων συνταξιοδότησης στην εξέλιξη της 
κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Αυτοί οι τρεις γενικοί στόχοι περιλαμβάνονται στους 
νέους στόχους της εξορθολογισμένης ανοιχτής μεθόδου συντονισμού από το 2006. Πράγματι, 
τον Μάρτιο του 2006, κατόπιν της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Εργαζόμαστε μαζί, 
εργαζόμαστε καλύτερα: Ένα νέο πλαίσιο για τον ανοικτό συντονισμό των πολιτικών 
κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» COM (2005)706, 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε ένα νέο πλαίσιο για τη διαδικασία της κοινωνικής 
προστασίας και της κοινωνικής ένταξης. 
Ένας από τους γενικούς στόχους της ολοκληρωμένης ανοιχτής μεθόδου συντονισμού είναι η 
βελτίωση της διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων 
μερών στη χάραξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της πολιτικής. Για τον λόγο αυτόν, 
η Επιτροπή προτείνει την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε 
κατάλληλο επίπεδο στα κράτη μέλη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή πραγματοποιεί 
συναντήσεις με τις αντιπροσωπευτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο οργανώσεις, κατόπιν αιτήματος.  
Η FERPA εκπροσωπείται στις εν λόγω συναντήσεις, ως μέλος της Ευρωπαϊκής 
Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Η επιτροπή κοινωνικής προστασίας πραγματοποιεί 
συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους σε τακτική βάση. 

Το περιεχόμενο της συνοπτικής έκθεσης για τις επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις
Τα κράτη μέλη υπέβαλαν τις εκθέσεις τους σχετικά με την εθνική στρατηγική στα μέσα του 
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Ιουλίου του 2005.Η συνοπτική έκθεση, καθώς και μια ανάλυση ανά χώρα και η οριζόντια 
ανάλυση διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/pensions_fr.htm
Οι εκθέσεις εθνικής στρατηγικής που υπέβαλαν τα κράτη μέλη, φανερώνουν ότι οι 
πολυάριθμες μεταρρυθμίσεις των συστημάτων συνταξιοδότησης που βρίσκονται εν εξελίξει, 
αντικατοπτρίζουν με ισορροπημένο τρόπο τους τρεις κύριους στόχους της ανοικτής μεθόδου 
συντονισμού. Επίσης, υπογραμμίζουν ότι οι εν λόγω τρεις στόχοι δεν είναι 
ανεξάρτητοι· τουναντίον, ενισχύουν ο ένας τον άλλο.  
Το μελλοντικό έργο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης ανοικτής μεθόδου συντονισμού
(streamlined) το 2006 για τις συντάξεις, θα περιλαμβάνει την ενημέρωση των εκθέσεων για 
τις συντάξεις και τη διεξαγωγή κάθετων αναλύσεων επί ειδικών θεμάτων, όπως το επίπεδο 
του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος των συνταξιούχων, η ευελιξία όσον αφορά την 
ηλικία συνταξιοδότησης και η ανάπτυξη των ιδιωτικών συντάξεων.

Η δυνατότητα μεταφοράς των επικουρικών επαγγελματικών συντάξεων

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή προέβη το 2000 στη σύσταση ενός φόρουμ για τις 
συντάξεις, με συμβουλευτικό χαρακτήρα, στόχος του οποίου είναι η παροχή εκτιμήσεων ή 
γνωμοδοτήσεων τεχνικού χαρακτήρα επί των ζητημάτων που άπτονται των επαγγελματικών 
συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (τα οποία ορισμένες φορές αναφέρονται ως
«συστήματα του 2ου πυλώνα») και ιδίως των δυσκολιών που συναντώνται όσον αφορά τη 
μεταφορά των αντίστοιχων δικαιωμάτων, η οποία δεν καλύπτεται από τον συντονισμό των 
συστημάτων υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
Συνδικάτων, στην οποία συμμετέχει η FERPA, διαθέτει 7 εκπροσώπους στο εν λόγω φόρουμ. 
Επί τη βάσει της τεχνικής στήριξης που παρέχει το φόρουμ για τις συντάξεις, η Επιτροπή 
ενέκρινε τον Οκτώβριο του 2005 μια πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση της δυνατότητας 
μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, σκοπός της οποίας είναι 
να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικοί συνταξιούχοι που θα έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους 
στην επαγγελματική κινητικότητα δεν θα αντιμετωπίσουν εμπόδια όσον αφορά τα 
δικαιώματά τους σε συμπληρωματική συνταξιοδότηση.

Ελάχιστο εισόδημα και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες
Επί του παρόντος βρίσκεται εν εξελίξει μια διαβούλευση σχετικά με την ενεργητική ένταξη, η 
οποία αφορά επίσης το ελάχιστο εισόδημα. Σκοπός είναι η προώθηση μιας καλύτερης 
ένταξης των ατόμων που έχουν αποκλειστεί από την αγορά εργασίας μέσω μέτρων στήριξης 
της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, 
περιλαμβανομένων των συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος και της πρόσβασης στις 
κοινωνικές υπηρεσίες. Πρόκειται για την ανακοίνωση σχετικά με διαβούλευση για την 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό να προωθηθεί η ενεργητική ένταξη των ανθρώπων 
που έχουν αποκοπεί περισσότερο από την αγορά εργασίας COM(2006)44 τελικό της 8.2.2006. 
Η διαβούλευση διατίθεται στον ακόλουθο ιστότοπο: 
http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/pensions_el.html

Συμπεράσματα
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Οι αρμοδιότητες όσον αφορά τις συντάξεις εξακολουθούν να ανήκουν πρωτίστως στα κράτη 
μέλη. Στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή προωθεί τις αμοιβαίες ανταλλαγές 
μεταξύ των κρατών μελών μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού. Η FERPA συμβάλλει 
στην εφαρμογή της ανοικτής μεθόδου συντονισμού είτε σε εθνικό επίπεδο μέσω των μελών 
της είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων.


