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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες συστάσεις:

1ος πυλώνας: Δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα

1. αναφέρεται, με τις ακόλουθες βασικές δηλώσεις του, στις πρωτοβουλίες 1, 2 και 10, οι 
οποίες αφορούν τον δεύτερο πυλώνα των συντάξεων·

2. τονίζει την πιθανότητα ενός μακροπρόθεσμου οικονομικού σεναρίου χαμηλής ανάπτυξης, 
το οποίο, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη δημογραφική πίεση, σημαίνει αναπόφευκτα 
ότι ένα συγκεκριμένο επίπεδο εισοδήματος μετά τη συνταξιοδότηση θα απαιτεί 
υψηλότερες εισφορές κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου ενός υπαλλήλου· τονίζει 
ότι τούτο θα υποχρεώσει τα κράτη μέλη να εξυγιάνουν τους προϋπολογισμούς τους και να 
μεταρρυθμίσουν τις οικονομίες τους υπό συνθήκες λιτότητας, ούτως ώστε να παράσχουν 
στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα συνταξιοδοτικά εισοδήματα αδιαπέραστα από τη 
φτώχεια· 

3. φρονεί ότι αποτελεί θεμελιώδη αρχή οι συντάξεις του πρώτου πυλώνα να είναι 
αδιαπέραστες από τη φτώχεια, να διατίθενται σε όλους, είτε συμμετείχαν ενεργά στην 
αγορά εργασίας είτε όχι, να διέπονται από μια προσέγγιση βασιζόμενη στον κύκλο ζωής 
που να λαμβάνει υπόψη της ολόκληρη την επαγγελματική σταδιοδρομία κατά τη διάρκεια 
της ζωής ενός ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων παύσεων και αλλαγών στη 
σταδιοδρομία, ούτως ώστε να μην τιμωρούνται οι άνθρωποι με μη τυπικό επαγγελματικό 
βίο και να αναγνωρίζεται η συμβολή της εθελοντικής εργασίας και των λοιπών ειδών μη 
αμειβόμενης εργασίας φροντίδας, η οποία είναι ωφέλιμη τόσο από κοινωνική όσο και από 
οικονομική άποψη·

4. φρονεί ότι η ρύθμιση κατάλληλων και βιώσιμων συνταξιοδοτικών εισοδημάτων εμπίπτει 
στην αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και ότι θα πρέπει να 
κρίνεται στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, πράγμα που είναι ουσιώδες για τη σταθερότητα 
των διατάξεων για τις συντάξεις και την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων στην 
Ένωση και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της στη συγκέντρωση και 
διάδοση πληροφοριών για την κατάσταση όσον αφορά τις συντάξεις και τις προσπάθειες 
μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος σε ολόκληρη την ΕΕ και, εφόσον είναι 
σκόπιμο, να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλύσουν προσεκτικά τα συστήματά τους και 
να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών· τονίζει ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να ενισχύσει τη συγκρισιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων·

5. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προαγάγει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, όπως η 
αύξηση του συντελεστή συσσώρευσης κατά τα τελευταία έτη που προηγούνται της 
επίσημης ηλικίας συνταξιοδότησης ή η συνεκτίμηση του συντελεστή της προσδοκώμενης 
διάρκειας ζωής, με στόχο τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων·

6. εκφράζει επιδοκιμασία για την έκκληση της Επιτροπής στην «Ετήσια επισκόπηση της 
ανάπτυξης 2013» για επίσπευση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος 
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στα κράτη μέλη μέσω της καλύτερης ευθυγράμμισης της ηλικίας συνταξιοδότησης με την 
προσδοκώμενη διάρκεια ζωής και μέσω διατάξεων για πιο παρατεταμένο εργασιακό βίο·

7. αναγνωρίζει ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία είναι επενδυτής μείζονος σημασίας στην 
οικονομία της ΕΕ και αποτελούν, ως εκ τούτου, βασικό στοιχείο για την επίτευξη 
ανάπτυξης·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη, τα οποία επί του παρόντος καταβάλλουν προσπάθειες για να 
ενισχύσουν τα συνταξιοδοτικά συστήματά τους να αναγνωρίσουν τις προκλήσεις που 
δημιουργεί η γήρανση του πληθυσμού·

9. εκφράζει επιδοκιμασία για την παραδοχή ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα του 2ου και 
του 3ου πυλώνα πρέπει να ενθαρρυνθούν, δεδομένης της ανάγκης να αναλάβουν τα 
μεμονωμένα άτομα ευθύνη για την οικονομική τους κατάσταση και το μέλλον τους·

10. παρατηρεί ότι περισσότερο από το 17% των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
σήμερα 65 ετών ή πιο ηλικιωμένοι και ότι, σύμφωνα με τις προγνώσεις της Eurostat, ο 
αριθμός αυτός θα αυξηθεί σε 30% έως το 2060·

11. εκφράζει επιδοκιμασία για τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη για να 
εξασφαλίσουν κατάλληλα και βιώσιμα συστήματα συνταξιοδότησης στις ειδικές για κάθε 
χώρα συστάσεις που εξέδωσε πέρυσι το Συμβούλιο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου·

12. καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τη νομική βάση για οποιεσδήποτε προτάσεις που 
αφορούν τα συνταξιοδοτικά συστήματα των κρατών μελών το συντομότερο δυνατόν·

Πρωτοβουλία 1

13. ζητεί ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ· τονίζει ότι στους τομείς που αφορά η 
πρωτοβουλία 1 ισχύει η αρχή της επικουρικότητας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει απολογισμό της προόδου που έχει επιτευχθεί στα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων στις ειδικές για κάθε χώρα 
συστάσεις που θα εκδώσει εν συνεχεία της «Ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης 2013»·
χαιρετίζει την παραδοχή ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα πρέπει να ενισχυθούν ενόψει 
των μακροπρόθεσμων δημογραφικών αλλαγών, της αστάθειας της αγοράς και των 
χαμηλών επιτοκίων· 

14. τονίζει ότι ένα βασικό σχετικό με τις συντάξεις ζήτημα στο πλαίσιο της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 θα πρέπει να είναι η παροχή της δυνατότητας σε πολύ περισσότερους 
εργαζόμενους, ειδικά στα περισσότερο κοπιαστικά επαγγέλματα, να εργάζονται μέχρι τη 
συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης, ενισχύοντας τη δημόσια πολιτική στους τομείς της 
επαγγελματικής υγείας, του εργασιακού περιβάλλοντος και του επαγγελματικού 
αναπροσανατολισμού·

Πρωτοβουλία 2
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15. εκφράζει επιδοκιμασία για την στήριξη· τονίζει, ειδικότερα, ότι η προβλεπόμενη στήριξη 
θα μπορούσε να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών, όπως είναι για παράδειγμα η αύξηση των ποσοστών συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας, κυρίως στην ομάδα των ανθρώπων άνω των 55 ετών, η οποία ποικίλλει σε 
μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών·

Πρωτοβουλία 10

16. εκφράζει επιδοκιμασία για την ανταλλαγή εμπειριών και τον εντοπισμό ορθών πρακτικών 
όσον αφορά τα ατομικά εκκαθαριστικά σημειώματα συντάξεως, που θα μπορούσαν να 
αναφέρονται στον 1ο, τον 2ο ή τον 3ο πυλώνα·

17. σημειώνει ότι, όταν τα συστήματα για τα εκκαθαριστικά σημειώματα συντάξεως 
αναπτυχθούν πλήρως, οι άνθρωποι θα πρέπει στην ιδανική περίπτωση να έχουν πρόσβαση 
σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν όλα τα ατομικά δικαιώματα και στους τρεις 
πυλώνες σε ένα χώρο, όπως μια συντονισμένη δικτυακή πύλη·

18. υπενθυμίζει ότι τα δημόσια συστήματα συνταξιοδότησης είναι τα μοναδικά που 
βασίζονται στην αλληλεγγύη μεταξύ και εντός των γενεών·

19. πιστεύει ότι τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα είναι τα πιο κατάλληλα συστήματα 
για να εξασφαλίσουν το εισόδημα των συνταξιούχων·

20. εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για το γεγονός ότι στη Λευκή Βίβλο δεν θίγεται το βασικό 
μέλημα της ενίσχυσης των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων·

21. εκφράζει επιδοκιμασία για τη σύσταση της ΕΟΚΕ να αναπτυχθούν στη μελλοντική 
νομοθεσία πρότυπα για τις ελάχιστες συντάξεις ή μηχανισμοί προστασίας των συντάξεων, 
ώστε τα εισοδήματα να υπερβαίνουν το όριο της φτώχειας·

22. φρονεί ότι ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μπορεί να αποτελέσει 
καινοτόμο απάντηση για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των συντάξεων·

2ος πυλώνας: Επαγγελματικές συντάξεις

23. αναφέρεται, με τις ακόλουθες βασικές δηλώσεις του, στις πρωτοβουλίες 10, 11, 12, 14 και 
17, οι οποίες αφορούν τον δεύτερο πυλώνα των συντάξεων·

24. τονίζει ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία του δεύτερου πυλώνα είναι σημαντικοί 
μακροπρόθεσμοι επενδυτές στην πραγματική οικονομία· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
αποτίμηση των σωρευτικών αποτελεσμάτων της νομοθεσίας για τη χρηματοπιστωτική 
αγορά (π.χ. EMIR, MiFID, CRDIV) στα συνταξιοδοτικά ταμεία του δεύτερου πυλώνα και 
την ικανότητά τους να πραγματοποιούν επενδύσεις στην πραγματική οικονομία και να 
συμπεριλάβει σχετική αναφορά στην επικείμενη πράσινη βίβλο για τις μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις·

25. τονίζει ότι τα συστήματα του 2ου πυλώνα πρέπει να είναι ασφαλή και διαφανή, να 
εξασφαλίζουν την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και να αντανακλούν τα σύγχρονα 
εργασιακά πρότυπα· σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, οι εργοδότες υποστηρίζουν 
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ήδη τα συνταξιοδοτικά συστήματά τους μέσω συστημάτων προστασίας, διαχωρισμού των 
περιουσιακών στοιχείων, ανεξάρτητης διακυβέρνησης των συστημάτων και αναγνώρισης 
στα συνταξιοδοτικά συστήματα καθεστώτος προτιμώμενου πιστωτή με προτεραιότητα 
έναντι των μετόχων σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας·

26. φρονεί ότι η εξασφάλιση της συμμόρφωσης των ευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών 
συστημάτων του 2ου πυλώνα με εύρωστες ρυθμίσεις προληπτικής εποπτείας είναι 
βασικός παράγοντας για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας για τα μέλη και τους 
δικαιούχους και για να εξασφαλιστεί ο σεβασμός της εντολής της G20, σύμφωνα με την 
οποία όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται σε κατάλληλες ρυθμίσεις και 
εποπτεία·

27. τονίζει με έμφαση ότι η διαμόρφωση του 2ου πυλώνα και των συνταξιοδοτικών φορέων 
του στα κράτη μέλη χαρακτηρίζεται από μεγάλες αποκλίσεις· σημειώνει ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη οι συντάξεις που σχετίζονται με την εργασία περιλαμβάνονται κυρίως στον 
πρώτο πυλώνα· διευκρινίζει ότι το ρυθμιστικό έργο της ΕΕ όσον αφορά τα μέτρα 
προφύλαξης θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να διερευνηθεί με γνώμονα τα πιθανά οφέλη 
από πλευράς βελτίωσης της ασφάλειας και της παροχής, διευκόλυνσης της διασυνοριακής 
δραστηριότητας και ενθάρρυνσης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων·

28. τονίζει ότι στόχος της αναθεώρησης της οδηγίας IORP θα πρέπει να είναι η διατήρηση 
της επάρκειας, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας των επαγγελματικών συντάξεων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, μέσω της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί 
περαιτέρω την πρόοδο της εθνικής και της εσωτερικής αγοράς σε αυτόν τον τομέα, μέσω 
της παροχής ενισχυμένης προστασίας στους σημερινούς και τους μελλοντικούς 
συνταξιούχους και μέσω της ευέλικτης προσαρμογής στη σημαντική διασυνοριακή και 
διατομεακή ποικιλομορφία των υπαρχόντων συστημάτων·

29. ζητεί να σέβονται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ τις επιλογές που πραγματοποιούν 
τα κράτη μέλη όσον αφορά τους συνταξιοδοτικούς φορείς του δεύτερου πυλώνα·

Πρωτοβουλία 11

30. τονίζει ότι οποιοδήποτε περαιτέρω ρυθμιστικό έργο της ΕΕ σχετικά με τις διασφαλίσεις 
πρέπει να βασίζεται σε εμπεριστατωμένη ανάλυση του αντίκτυπου, η οποία θα πρέπει να 
προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι παρεμφερή προϊόντα πρέπει να υπόκεινται στα ίδια 
πρότυπα προληπτικής εποπτείας, στην καταβολή επαρκών εισφορών και στη αρχή της 
κινητικότητας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης και θα πρέπει να έχει ως 
συνολικό στόχο την προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων· τονίζει 
ότι οποιοδήποτε περαιτέρω ρυθμιστικό έργο με αντικείμενο τις διασφαλίσεις σε επίπεδο 
ΕΕ πρέπει επίσης να βασίζεται σε ενεργό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και 
άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες και στη γνήσια κατανόηση και τον σεβασμό των 
εθνικών ιδιαιτεροτήτων· τονίζει ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τις πολιτισμικές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες κάθε 
κράτους μέλους· τονίζει ότι όλοι οι συνταξιοδοτικοί φορείς του 2ου πυλώνα, ανεξάρτητα 
από τη νομική μορφή τους, θα πρέπει να υπόκεινται σε ανάλογες και εύρωστες ρυθμίσεις 
που να λαμβάνουν υπόψη τους τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεών τους, και 
συγκεκριμένα αυτά που είναι εστιασμένα στο μακροπρόθεσμο μέλλον·
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31. επιμένει ότι οι συντάξεις του 2ου πυλώνα, ανεξάρτητα από τους φορείς που τις παρέχουν, 
δεν πρέπει να τίθενται σε κίνδυνο από ρυθμίσεις της ΕΕ που δε λαμβάνουν υπόψη τους 
τον μακροπρόθεσμο ορίζοντά τους·

32. θεωρεί ότι οι προτάσεις της Επιτροπής όσον τις διασφαλίσεις δεν πρέπει απλώς να 
εντοπίζουν και να λαμβάνουν υπόψη τους τις διαφορές μεταξύ των εθνικών συστημάτων, 
αλλά πρέπει επίσης να εφαρμόζουν την αρχή «ίδιοι κίνδυνοι, ίδιοι κανόνες» σε κάθε 
εθνικό σύστημα και αντίστοιχο πυλώνα·  τονίζει ότι τα μέτρα πρέπει να τηρούν πιστά την 
αρχή της αναλογικότητας από πλευράς στάθμισης των στόχων και των οφελών έναντι της 
οικονομικής, διοικητικής και τεχνικής επιβάρυνσης και να λαμβάνουν υπόψη τους την 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ κόστους και οφελών· 

33. θεωρεί σκόπιμες, όσον αφορά τις ποιοτικές διασφαλίσεις, τις συστάσεις που αφορούν 
ζητήματα ενισχυμένης διαχείρισης επιχειρήσεων και διαχείρισης κινδύνων καθώς και την 
ενισχυμένη διαφάνεια και την υποχρέωση δημοσιοποίησης των πληροφοριών καθώς και 
τη δημοσιοποίηση του κόστους και τη διαφάνεια των επενδυτικών στρατηγικών και 
θεωρεί επίσης ότι οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να προωθηθούν στο πλαίσιο 
οποιασδήποτε αναθεώρησης, με την επιφύλαξη της τήρησης των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας· σημειώνει ότι, δεδομένων των σημαντικών 
διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, η σύγκλιση των ποιοτικών διασφαλίσεων σε 
επίπεδο ΕΕ είναι βραχυπρόθεσμα περισσότερο εφικτή από τη σύγκλιση των ποσοτικών 
διασφαλίσεων·

34. δεν είναι πεπεισμένο, με δεδομένες τις πληροφορίες που υπάρχουν επί του παρόντος, ότι 
θα ήταν σκόπιμη η θέσπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτήσεων σχετικά με την αποτίμηση 
των ιδίων κεφαλαίων και του ισολογισμού· απορρίπτει, σύμφωνα με το εν λόγω σκεπτικό, 
την αναθεώρηση της οδηγίας για τα συνταξιοδοτικά ταμεία (οδηγία IORP), η οποία 
αποσκοπεί στην επίτευξη αυτού του στόχου· πιστεύει, ωστόσο, ότι η μελέτη ποσοτικού 
αντίκτυπου (QIS) που διενεργεί επί του παρόντος η ΕΑΑΕΣ, καθώς και πιθανές 
αναλύσεις που θα καταρτισθούν εν συνεχεία αυτής της μελέτης, θα πρέπει να ληφθούν 
πλήρως υπόψη σε αυτό το πλαίσιο πολιτικής· τονίζει ότι εάν πρόκειται να θεσπιστούν 
αργότερα αυτές οι απαιτήσεις, η άμεση εφαρμογή των απαιτήσεων της οδηγίας 
Φερεγγυότητα ΙΙ στα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (IORP) δεν θα 
είναι το κατάλληλο μέσο·

35. τονίζει ότι η οδηγία για τα συνταξιοδοτικά ταμεία εφαρμόζεται μόνο στα εθελοντικά 
συνταξιοδοτικά συστήματα και δεν καλύπτει κανένα μέσο που αποτελεί τμήμα του 
υποχρεωτικού δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος.

36. τονίζει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ ασφαλιστικών προϊόντων και IORP· 
υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε άμεση εφαρμογή των ποσοτικών απαιτήσεων της οδηγίας 
Φερεγγυότητα ΙΙ στα IORP θα ήταν ανάρμοστη και θα μπορούσε ενδεχομένως να βλάψει 
τα συμφέροντα τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών· ως εκ τούτου, αντιτίθεται 
σε οποιαδήποτε εφαρμογή του τύπου «αντιγραφή - επικόλληση» των απαιτήσεων της 
οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ στα IORP, ενώ ταυτόχρονα τηρεί θετική στάση έναντι μιας 
προσέγγισης που επιδιώκει ασφάλεια και βιωσιμότητα·

37. τονίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι (π.χ. οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι) έχουν κοινή 
ευθύνη για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων σχετικά με τις επαγγελματικές συντάξεις· 
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υπογραμμίζει ότι οι συμβατικές συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων πρέπει να 
αναγνωρίζονται πάντα, ειδικά όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ των κινδύνων και των 
οφελών που επιδιώκει να επιτύχει ένα σύστημα επαγγελματικών συντάξεων·

38. κρίνει σκόπιμη την περαιτέρω ανάπτυξη σε επίπεδο ΕΕ μοντέλων φερεγγυότητας, όπως 
π.χ. του μοντέλου Holistic Balance Sheet-Modell (HBS), μόνο εφόσον η εφαρμογή τους, 
με βάση μια εμπεριστατωμένη ανάλυση του αντίκτυπου, αποδειχθεί ρεαλιστική από 
πρακτική άποψη και αποτελεσματική από άποψη κόστους και οφελών, ειδικά με 
δεδομένη την ποικιλομορφία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών 
στο εσωτερικό και μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω 
ανάπτυξη παραλλαγών της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ ή του μοντέλου HBS δεν πρέπει να 
έχει ως στόχο τη θέσπιση διατάξεων τύπου Φερεγγυότητας ΙΙ·

39. διαπιστώνει ότι ο σχεδιασμός των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων παρουσιάζει μεγάλη 
ποικιλία, η οποία περιλαμβάνει από συστήματα καθορισμένων παροχών έως συστήματα 
καθορισμένων εισφορών ή μικτά συστήματα· διαπιστώνει επίσης μια μεταστροφή από τα 
συστήματα καθορισμένων παροχών στα συστήματα καθορισμένων εισφορών ή στην 
καθιέρωση υποχρεωτικών χρηματοδοτούμενων πυλώνων σε ορισμένα κράτη μέλη· 
υπογραμμίζει ότι, με αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και 
καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών όσον αφορά τις υποσχόμενες παροχές, τα επίπεδα 
του κόστους και τις επενδυτικές στρατηγικές·

40. τονίζει ότι η ιδέα της εξασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών 
ασφάλισης ζωής και IORP στον δεύτερο πυλώνα έχει νόημα μόνο ως ένα συγκεκριμένο 
βαθμό, λόγω των σημαντικών διαφορών μεταξύ ασφαλιστικών προϊόντων και IORP και, 
ανάλογα με το προφίλ κινδύνου, τον βαθμό ένταξης στη χρηματοπιστωτική αγορά και τον
κερδοσκοπικό ή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα κάθε συγκεκριμένου παρόχου· αναγνωρίζει 
ότι, δεδομένου του ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών ασφάλισης ζωής και IORP στον 2ο 
πυλώνα, είναι ουσιώδες τα προϊόντα που ενέχουν τους ίδιους κινδύνους να υπόκεινται 
στις ίδιες ρυθμίσεις, ούτως ώστε να αποφεύγεται η παραπλάνηση των δικαιούχων και να 
τους παρέχεται το ίδιο επίπεδο προληπτικής προστασίας·

Πρωτοβουλία 12

41. φρονεί ότι για την περίπτωση αφερεγγυότητας πρέπει να είναι σε όλα τα κράτη μέλη στον 
ίδιο βαθμό εξασφαλισμένες οι αξιώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 
2008/94/EΚ·

42. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει σφαιρική επισκόπηση των εθνικών συστημάτων και 
μέτρων διασφάλισης και, σε περίπτωση που εντοπισθούν μείζονες ανεπάρκειες στην εν 
λόγω αξιολόγηση, να υποβάλει ενισχυμένες νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ, ούτως ώστε 
να εξασφαλίσει ότι θα θεσπιστούν σε ολόκληρη την ΕΕ απόλυτα αξιόπιστοι μηχανισμοί 
για την απλή, οικονομική και αναλογική προστασία των δικαιωμάτων που αφορούν τις 
επαγγελματικές συντάξεις·

43. τονίζει ότι τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των συντάξεων σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας σχετίζονται στενά με βασικές πτυχές της αναθεώρησης της οδηγίας 
IORP· τονίζει ότι η Επιτροπή, κατά την ανάπτυξη των δύο αυτών οδηγιών, θα πρέπει να 
εξασφαλίσει τη συνάφεια και την πλήρη συμβατότητά τους·
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Πρωτοβουλία 14

44. εκφράζει επιδοκιμασία για την εκπόνηση κώδικα δεοντολογίας στον τομέα των 
συστημάτων επαγγελματικών συντάξεων, εφόσον στόχος του είναι η επισκόπηση των 
δοκιμασμένων διαδικασιών και συστάσεων όσον αφορά τα συστήματα και τα μέτρα 
διασφάλισης· καλεί την Επιτροπή να συντονίσει κατάλληλα το έργο αυτό με σχετικές 
αναθεωρήσεις και πρωτοβουλίες·

45. τονίζει με έμφαση ότι η πτυχή του φύλου πρέπει επίσης να αντιμετωπισθεί ως ειδικό 
ζήτημα στο πλαίσιο αυτό, δεδομένου του προβλήματος ότι οι γυναίκες έχουν σήμερα πιο 
περιορισμένες ευκαιρίες από τους άνδρες να συγκεντρώσουν επαρκείς συνταξιοδοτικές 
αποταμιεύσεις·

46. εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόθεση της Επιτροπής να προαγάγει την ανάπτυξη 
υπηρεσιών καταγραφής των συντάξεων σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει - με δεδομένη τη 
σημερινή τάση να αλλάζουν οι εργαζόμενοι τις θέσεις εργασίας τους συχνότερα απ' όσο 
στο παρελθόν - ότι οι υπηρεσίες αυτές θα γίνουν ολοένα και πιο σημαντικές προκειμένου 
οι άνθρωποι να αποκτούν ακριβή εικόνα των συνολικών δικαιωμάτων και να λαμβάνουν 
ορθολογικές αποφάσεις για ζητήματα που σχετίζονται με τις συντάξεις·

47. σημειώνει ότι, όταν αναπτυχθούν πλήρως, οι υπηρεσίες καταγραφής των συντάξεων θα 
πρέπει στην ιδανική περίπτωση να καλύπτουν όχι μόνο τις επαγγελματικές συντάξεις, 
αλλά και τα συστήματα του 3ου πυλώνα και τις εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με 
τα δικαιώματα του 1ου πυλώνα·

Πρωτοβουλία 17 

48. εκφράζει επιδοκιμασία για την καθιέρωση υπηρεσιών καταγραφής για τον 1ο και τον 2ο 
πυλώνα στα κράτη μέλη· εκφράζει επίσης επιδοκιμασία για τα σχέδια σύστασης - και για 
την πρόθεση της Επιτροπής για έναρξη πιλοτικού σχεδίου σύστασης - διασυνοριακών 
υπηρεσιών καταγραφής για τον 2ο πυλώνα, προκειμένου να είναι πιο εύκολο για τους 
εργαζόμενους να μετακινούνται μεταξύ των κρατών μελών χωρίς να χάνουν τη 
δυνατότητα παρακολούθησης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους· τονίζει ότι οι 
πολίτες χρειάζονται πληροφορίες υψηλής ποιότητας από όλα τα συνταξιοδοτικά 
συστήματα (πυλώνες 1, 2 και 3), ούτως ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν τις 
συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις τους και να εξετάζουν το ενδεχόμενο συμπληρωματικής 
σύνταξης· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή των βέλτιστων 
πρακτικών που υπάρχουν σήμερα στα κράτη μέλη και να προαγάγει την ανάπτυξη 
διασυνοριακών υπηρεσιών καταγραφής·

49. σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, υπάρχει έλλειψη κινητικότητας μεταξύ των 
κρατών μελών και μόνο το 3 % των πολιτών της ΕΕ σε ηλικία εργασίας κατοικούν σε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ1 πιστεύει, ωστόσο, ότι η έλλειψη ασφάλειας δικαίου για την 
μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων συνιστά εμπόδιο για την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη·

                                               
1 ΟΟΣΑ (2012), “Mobility and migration in Europe”, σελίδα 63. Πηγή: OECD Economic Surveys: European 
Union 2012, Εκδόσεις ΟΟΣΑ.
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50. σημειώνει ότι η διασυνοριακή κινητικότητα δεν είναι μόνο θεμελιώδες δικαίωμα των
πολιτών της ΕΕ, αλλά και ζωτικής σημασίας παράγοντας για την εξασφάλιση της 
μεγαλύτερης δυνατής αποτελεσματικότητας της εσωτερικής αγοράς και της ευρωπαϊκής 
οικονομίας· τονίζει ότι ένας βασικός στόχος των δραστηριοτήτων της ΕΕ στον τομέα των 
συντάξεων θα πρέπει να είναι η εξάλειψη των εναπομενόντων εμποδίων που 
δυσχεραίνουν αυτήν την κινητικότητα·

51. τονίζει την ανάγκη διεύρυνσης της βάσης, μέσω του ανοίγματος των συστημάτων·

52. εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόθεση της Επιτροπής να προαγάγει αποτελεσματικές
διασυνοριακές υπηρεσίες καταγραφής· τονίζει ότι η ανάπτυξη διασυνοριακών υπηρεσιών 
καταγραφής - οι οποίες θα καθιστούσαν πολύ πιο εύκολο για τους πολίτες που εργάζονται 
σε διαφορετικά κράτη μέλη κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας να 
παρακολουθούν και να διεκδικούν όλα τα συσσωρευμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματά 
τους - θα πρέπει να προαχθεί ως ζήτημα προτεραιότητας· υπογραμμίζει ότι οι 
διασυνοριακές υπηρεσίες καταγραφής θα πρέπει να διαμορφώνονται με εξαιρετικά 
αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς επαχθείς νομικές και διοικητικές διαδικασίες και με χαμηλό 
κόστος·

3ος πυλώνας: Ιδιωτική συνταξιοδοτική αποταμίευση

53. αναφέρεται, με τις ακόλουθες βασικές δηλώσεις του, στις πρωτοβουλίες 9, 10, 13, 18, 19 
και 20, οι οποίες αφορούν τον 3ο πυλώνα·

54. φρονεί ότι η σημασία, η εμβέλεια και η σύνθεση του 3ου πυλώνα διαφέρουν στα 
επιμέρους κράτη μέλη·

55. τονίζει ότι η διατήρηση επαρκών συντάξεων στον αλληλέγγυο 1ο πυλώνα και επαρκούς 
προστασίας για όλους θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στα κράτη μέλη· 
τονίζει ότι ο 3ος πυλώνας μπορεί να διαδραματίσει συμπληρωματικό ρόλο στην ελάττωση 
της δημογραφικής πίεσης· απορρίπτει όλα τα μέτρα αποδόμησης του 1ου πυλώνα προς 
όφελος του 2ου ή του 3ου πυλώνα·

56. εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι τα συστήματα του 3ου πυλώνα είναι στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων πιο δαπανηρά, πιο επισφαλή και λιγότερο διαφανή από τα 
συστήματα του 1ου πυλώνα· ζητεί σταθερότητα, αξιοπιστία και βιωσιμότητα για τον 3ο 
πυλώνα·

57. σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι συντάξεις του 3ου πυλώνα διατίθενται μόνο 
στους ανθρώπους των οποίων το εισόδημα αρκεί για να πληρώσουν τις εισφορές· ζητεί, 
ως εκ τούτου, να γίνουν δεκτοί στον 3ο πυλώνα οι άνθρωποι με χαμηλά ή μεσαία 
εισοδήματα και να ενισχυθεί η πρόσβασή τους στον εν λόγω πυλώνα·

58. τονίζει ότι η Επιτροπή δεν διευκρίνισε στην Πράσινη Βίβλο της ποια θα είναι η νομική 
βάση για τις σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις στον 3ο πυλώνα, πράγμα που θεωρεί σημαντική 
παράλειψη·

Πρωτοβουλία 9
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59. επισημαίνει, όσον αφορά την πρωτοβουλία 9, ότι είναι απολύτως αναγκαία η άνευ όρων 
τήρηση της αρχής της επικουρικότητας·

60. φρονεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ιδιωτική συνταξιοδοτική αποταμίευση θα 
μπορούσε να είναι αναγκαία για την εξασφάλιση επαρκούς σύνταξης· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη στη βάση μιας προσέγγισης βέλτιστων 
πρακτικών και να αξιολογήσει και να βελτιστοποιήσει τα κίνητρα για ιδιωτική 
συνταξιοδοτική αποταμίευση, ειδικά για όσους δεν θα είχαν εξασφαλίσει επαρκή σύνταξη 
διαφορετικά·

61. κρίνει σκόπιμη την αξιολόγηση δοκιμασμένων διαδικασιών και προτάσεων για τη 
βελτιστοποίηση των κινήτρων·

62. τονίζει ότι η βασική προτεραιότητα της δημόσιας πολιτικής δεν θα πρέπει να είναι η 
επιδότηση των συστημάτων του 3ου πυλώνα, αλλά η εξασφάλιση επαρκούς προστασίας 
για όλους στο πλαίσιο ενός εύρυθμα λειτουργούντα και βιώσιμου 1ο πυλώνα·

63. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πόσο ευάλωτα στις κρίσεις είναι τα βασιζόμενα στο 
κεφάλαιο συστήματα του 3ου πυλώνα και να εκδώσει συστάσεις για περιορισμό του 
κινδύνου·

64. προτείνει να εξετασθούν σε εθνικό επίπεδο οι νομικοί περιορισμοί του κόστους κατά τη 
σύναψη, τη διαχείριση, την αλλαγή παρόχου ή την αλλαγή του τύπου της σύμβασης και 
να εκδοθούν σχετικές συστάσεις·

65. φρονεί ότι η θέσπιση κωδίκων συμπεριφοράς όσον αφορά την ποιότητα, την παροχή 
πληροφοριών στους καταναλωτές και την προστασία των καταναλωτών στον 3ο πυλώνα 
θα μπορούσε να αυξήσει την ελκυστικότητα των συνταξιοδοτικών σχεδίων του 3ου 
πυλώνα· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή των σημερινών 
βέλτιστων πρακτικών στα κράτη μέλη·

Πρωτοβουλία 13

66. υποστηρίζει την εκπόνηση και την καθιέρωση σε επίπεδο ΕΕ εθελοντικών κωδίκων 
συμπεριφοράς - καθώς και, ενδεχομένως, συστημάτων πιστοποίησης προϊόντων - όσον 
αφορά την ποιότητα, την ενημέρωση και την προστασία των καταναλωτών στον 3ο 
πυλώνα· σε περίπτωση που οι εθελοντικοί κανόνες συμπεριφοράς δεν αποδειχθούν 
επιτυχείς, συνιστά στα κράτη μέλη να αναλάβουν ρυθμιστική δράση σε αυτούς τους 
τομείς·

67. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιο τρόπο μπορεί να γίνεται καλύτερη χρήση της 
νομοθεσίας του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ όταν το ζητούμενο είναι να 
εξασφαλιστεί η παροχή στους καταναλωτές ακριβών και αμερόληπτων 
χρηματοοικονομικών συμβουλών για τα συνταξιοδοτικά και τα σχετικά με τις συντάξεις 
προϊόντα·

Πρωτοβουλία 18

68. καλεί την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να επιτύχουν συμφωνία, ιδίως  
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σχετικά με τον τρόπο αποφυγής της διπλής φορολόγησης και της διπλής μη φορολόγησης 
στον τομέα των διασυνοριακών συντάξεων·

69. θεωρεί τους μεροληπτικούς φόρους σοβαρό εμπόδιο στη διασυνοριακή κινητικότητα και 
ζητεί την άμεση κατάργησή τους, διαπιστώνοντας ταυτόχρονα ότι η ΕΕ έχει περιορισμένη 
αρμοδιότητα στον τομέα της φορολογικής πολιτικής των κρατών μελών·

Πρωτοβουλία 19

70. θεωρεί σκόπιμη την εξέταση των εμποδίων του δικαίου των συμβάσεων·

71. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την επαρκή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
μέσω των υφιστάμενων διαρθρώσεων·

Πρωτοβουλία 20

72. υπογραμμίζει ότι τα μη βιώσιμα συστήματα του 1ου πυλώνα εγκυμονούν σοβαρούς 
κινδύνους για τους εθνικούς προϋπολογισμούς·

73. υπογραμμίζει τη σημασία μιας ενιαίας μεθόδου υπολογισμού της μακροπρόθεσμης 
βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και του μεριδίου σε αυτήν των υποχρεώσεων 
που αφορούν τις συντάξεις·

74. καλεί τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων με βάση την έκθεση του 2012 για την επάρκεια των 
συντάξεων, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποτροπή της φτώχειας των 
ηλικιωμένων· τονίζει ότι, εάν δεν αναληφθεί φιλόδοξη δράση για την ενίσχυση των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων εν προκειμένω, είναι πιθανό να μην επιτευχθεί ο στόχος 
της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

75. τονίζει ότι βασικός παράγοντας για τη σύσταση περισσότερο βιώσιμων και κατάλληλων 
συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι η εστίαση στην εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ 
γυναικών και ανδρών· επισημαίνει ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να ληφθούν ενισχυμένα 
μέτρα σε όλα τα κράτη μέλη, για παράδειγμα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 
προαγωγής ισότιμων αμοιβών, της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φύλου, της 
χορήγησης συνταξιοδοτικών πιστώσεων για το σκοπό της φροντίδας παιδιών ή 
ηλικιωμένων, της μείωσης των περιπτώσεων μη εθελοντικής μερικής εργασίας καθώς και 
της βελτίωσης των εργασιακών και συνταξιοδοτικών συνθηκών στις επισφαλείς θέσεις 
απασχόλησης.
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