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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επικεντρωθούν στους μεσοπρόθεσμους και
μακροπρόθεσμους στόχους του ΣΓΠ και να διασφαλίσουν βιώσιμα δημόσια οικονομικά,
προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη πίεση από τη γήρανση του πληθυσμού·
σημειώνει ότι στις 5 Απριλίου 2008, το Συμβούλιο κατέληξε ότι το επίκεντρο των
κοινωνικών δαπανών πρέπει να μετατοπιστεί από τον όγκο των δαπανών στα επιτεύγματα 
και στα αποτελέσματα· συστήνει να εξετάσει το Συμβούλιο περαιτέρω βελτιώσεις στο 
ΣΓΠ, για παράδειγμα επιτρέποντας οι επενδύσεις με πιο μακροπρόθεσμες προοπτικές να 
αποπληρώνονται σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο·

2. τονίζει ότι μια βιώσιμη οικονομική πολιτική απαιτεί έναν ευρύ και δίκαιο καταμερισμό
των φόρων μεταξύ των εργαζομένων, των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των
εισοδημάτων από κεφάλαια, καθώς και μεταξύ των γενεών·

3. σημειώνει ότι τα συλλογικά επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα του δεύτερου
πυλώνα που βασίζονται στη χρηματοδότηση με κεφάλαια μπορούν να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο στην πλαισίωση των εκ του νόμου προβλεπόμενων συνταξιοδοτικών
παροχών του πρώτου πυλώνα, παρακάμπτοντας παράλληλα το γεγονός ότι τα ατομικά
συμπληρωματικά προϊόντα του τρίτου πυλώνα είναι διαθέσιμα μόνο σε πολύ λίγους
ανθρώπους· τονίζει την αξία των συλλογικά χρηματοδοτούμενων συνταξιοδοτικών
συστημάτων τα οποία συνδυάζουν την αλληλεγγύη με συχνά υψηλές αποδόσεις λόγω
όγκου, μακροπρόθεσμων και συνετών αλλά επικερδών, στρατηγικών επένδυσης·

4. παρακινεί την Επιτροπή να επανεξετάσει επειγόντως την οδηγία 2003/41/ΕΚ, η οποία
βασίζεται σε συμβουλές της CEIOPS, προκειμένου να παράσχει ένα στέρεο σύστημα
φερεγγυότητας κατάλληλο για τα ιδρύματα που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών
συνταξιοδοτικών παροχών· τονίζει ότι ένα τέτοιο καθεστώς μπορεί να βασίζεται στην
προσέγγιση Solvency ΙΙ, αλλά πρέπει να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των
ιδρυμάτων αυτών, όπως ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων που διαχειρίζονται· θεωρεί ότι ένα τέτοιο ειδικό σύστημα φερεγγυότητας θα
ενισχύσει την οικονομική σταθερότητα και θα αποτρέψει το κανονιστικό αρμπιτράζ·

5. υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο καταδίκασε τα τυχόν εμπόδια που δημιουργούνται στις
φοροαπαλλαγές για τις διασυνοριακές συνταξιοδοτικές εισφορές· υπογραμμίζει ότι η
φορολογική ελάφρυνση αποτελεί το καλύτερο κίνητρο για μακροπρόθεσμες
αποταμιεύσεις και ότι μπορεί να απαιτείται περαιτέρω εναρμόνιση προκειμένου να
εξαλειφθούν όλα τα εμπόδια στις διασυνοριακές εισφορές στα συνταξιοδοτικά
συστήματα·

6. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την τρέχουσα τάση μετατόπισης από
συνταξιοδοτικά συστήματα καθορισμένων παροχών σε συνταξιοδοτικά συστήματα
καθορισμένης εισφοράς, που συνοδεύεται από απότομη μείωση των εισφορών των
εργοδοτών· προειδοποιεί ότι η προβλεπόμενη αναθεώρηση του ΔΛΠ 19 δεν πρέπει να
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ενισχύσει την τάση αυτή καταργώντας την αποκαλούμενη «προσέγγιση του περιθωρίου», 
η οποία διορθώνει την ακραία βραχυπρόθεσμη αστάθεια·

7. τονίζει ότι η χρηματοδότηση που βασίζεται στην αλληλεγγύη αποτελεί βασικό στοιχείο
των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι η
ενίσχυση των δικαιωμάτων πρόσβασης σε διασυνοριακές υπηρεσίες υγειονομικής
περίθαλψης δεν πρέπει να υπονομεύει την αλληλεγγύη αυτή και πρέπει να λαμβάνει
υπόψη τη δομή και τις ιδιαιτερότητες των εθνικών συστημάτων χρηματοδότησης της
υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιώσιμη, ισότιμη και καθολική
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.


